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Ndryshime dhe plotësime në Buletinin nr.2
të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup
Изменување и дополнување на Билтен бр.2
на Универзитетот “Мајка Тереза” во Скопје
Vendim për ndryshime, plotësime dhe pastrim të tekstit në disa referate
Одлука за изменување, дополнување и пречистен текст на одредени реферати
Neni 1 / Член 1
Во Билтен бр.2, стр. 13, каде со одлука на Наставно – научниот совет на
Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на
наставник, се брише научната област “Јавна администрација и менаџирање со човечки
ресурси” и се заменува со “Управување со човечки ресурси” (50622).
Пречистен текст.....................................................................................4-12
Neni 2 / Член 2
Во Билтен бр.2, стр. 47, каде со одлука на Наставно – научниот совет на
Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на
соработник (асистент – докторант), се брише научната област „Проучување на фактори
на работна и животна средина” и се заменува со „Друго – (научно поле Животна
средена) (22507)“.
Пречистен текст....................................................................................13-15
Neni 3 / Член 3
Во Билтен бр.2, стр. 59 во рецензентската комисија за избор на наставник во сите
наставно – научни звања во наставно – научната област Теорија на одлучување (21109),
вториот член на Рецензентската комисијата Проф. Др Зоран Трифунов се заменува со
Проф. Д-р. Агим Мамути.
Конечниот состав на рецензентската комисија е:

1. Проф. Д-р Мирко Трипуноски – претседател, (ФОН Универзитет-Скопје)
2. Проф. Д-р. Агим Мамути – член, (Универзитет „Мајка Тереза“)
3. Проф. Д-р Нада Петрушева – член, (ФОН Универзитет-Скопје).
Пречистен текст..........................................................................................16-23

Neni 4/ Член 4
Vendimi hynë në fuqi ditën e publikimit në “Buletinin nr.3” në ueb-faqen e Universitetit “Nënë
Tereza” në Shkup.
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Билтен бр.3“ во веб-страницата
на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје.
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Пречистен текст
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО - НАУЧНАТА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (50622) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА
ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
Со одлука на Наставно – научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, донесена на седница одржана на 20.09.2017 година,
формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник од областа Управување со човечки
ресурси (50622), во состав:
-

Проф. Д-р Елена Андреевска- претседател,
Проф. Д-р Блерим Река, член
Вонреден Проф. Д-р Агим Мамути, член

По прегледот на доставената документација, Рецензентска комисија на Наставно –
научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот „Мајка Тереза”, го
доставува следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен од Универзитетот „Мајка Тереза” во дневните весници „Нова
Македонија” и „Коха” на ден 03.08.2017 година, за избор на наставник од областа Управување со
човечки ресурси (50622), се пријавија кандидатите:
1. Д-р Дитурије Исмаили


Биографски податоци
Д-р Дитурије Исмаили е родена на 09 Септември 1976 година во Гостивар, Република
Македонија. Основното образование го завршила во Гостивар а средното во гимназијата „Панче
Поповски” во Гостивар со континуиран одличен успех.
На Филолошкиот факултет на Државниот Универзитет во Тетово дипломирала во 2000
година.
Во академската година 2005/2006 се запишала постдипломски студии по Компаративна
Јавна Администрација на Европската Унија во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, и
пред одредената комисија во 2008 го одбрани својот магистерски труд „Пост-Нице процесот и
институционалните реформи на Европската Унија“, и се стекнала со звањето магистер по
компаративна јавна администрација на Европската Унија.
Во 2010 година се запишала на докторски студии на Правниот Факултет „Јустинијан
Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во Јануари 2016 година на Правниот
Факултет успешно ја одбранила својата докторска дисертација „Раководење со меѓународните
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програми во високото образование: компаративна студија на случај Република Македонија и
Република Албанија“ и се здобива со научното звањето доктор на политички науки.
Кандидатката освен македонскиот и албанскиот јазик има познавања од следниве странски
јазици: англиски, француски, турски и германски.
 Работното искуство на Д-р Исмаили е врзано со следниве ангажмани:
- Од 2014 до ден денес е раководителка на Канцеларијата за истражување и проекти и
наставник во одделот на политички науки и меѓународни односи во Универзитетот
Епока во Тирана, Албанија.
- Април 2003-Јуни 2006 година била вработена во Универзитетот на Југоисточна Европа
како асистентка на Ректорот.
- Јули 2006-Август 2014 работела како Раководител на Канцеларијата за Истражување
при ЈИЕУ во Тетово.
- 1999-2003 работела како координатор на проекти во невладини и меѓународни
организации како ОБСЕ, АРЦ, МЦ, ЦРС, АДИ.
- 2003-до ден денес раководи со многу меѓународни проекти од програмите ТЕМПУС,
ЦЕЕПУС, ЕРАСМУС Плус, КОСТ, итн.
- 2005-денес е ангажирана како Експерт во Агенцијата за Акредитација на Република
Албанија во склоп на институционалната акредитација на високо образовните
институции во Република Албанија заедно со QAA од Велика Британија.
Од самиот почеток на својата кариера Д-р Исмаили била вклучена во разни меѓународни проекти
како што се:
- Координатор на проектот 3rd Cohort Human Resources Strategy Group, проект
финансиран од ДГ на Европска Комисија
- Координатор на СЕЕУ во Regional Research Promotion Programme-RRPP, финансиран
од Швајцарската влада преку Универзитет во Фрибург.
- Член на Одборот во Темпус проектот "Intégration et structuration des relations
internationales dans les universités macédoniennes" 2003-2004, финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Темпус проектот “Developing Doctoral studies in social sciences
according Bologna Process” 2006-2008, финансиран од ЕК
- Координатор на Темпус проектот “JOIN-SEE” 2009-2012, финансиран од ЕК.
- Член на Одборот во Темпус проектот “Interuniversity 2nd and 3rd cycle IR study
programs in Macedonia” 2008- 2011 финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот “Strategic support on strengthening the
quality assurance structures at the private higher education institutions in Albania”, 20152018, финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот “K-FORCE-573942-EPP-1-2016-1-RSEPPKA2-CBHE-JP”, финансиран од ЕК.
- Координатор на проектот во Ерасмус Плус апликацијата “Promoting Graduate
Skills and Employability at the Albanian Labor Market: Capacity Building and Development
of Albanian HEI’s -PGSEAL ”
- Координатор за Епока во COST проектот IS 1404 “Evolution of reading in the age of
digitalization (E-READ)” 2014-2018, финансиран од програмата Horizon 2020, ЕК
- Координатор за Епока во COST проектот IS1402 “Ageism: A Multi-National,
Interdisciplinary Perspective”финансиран од програмата Horizon 2020, ЕК
- Координатор и главен истражувач во проектот “Street children in AL, MK, AL and BiHstruggles and identities” 2011-2013, финансиран од програмата на швајцарската влада
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RRPP.
- Истражувач во проектот „Создавање прецизни описи и евалуации за определување на
јазичните нивоа на албанскиот и македонскиот јазик”, финансиран од
истражувачкиот буџет на СЕЕУ.
- Истражувач во проектот “Ethics and IT” финансиран од истражувачкиот буџет на
СЕЕУ
 Наставно-образовна дејност
Од 2000 година Г-ѓа Исмаили учествувала на семинари, тренинзи, универзитетски програми и
меѓународни конференции, а како асистент била ангажирана во:
- Југоисточниот Европски Универзитет во Тетово каде што предавала: Институциите на
ЕУ, Јавни Политики и ESP, и во
- Универзитетот Епока во Тирана предава: Проект менаџмент, Методите на истражување
во социјалните науки, Актуелните ситуации во меѓународните односи во мастер циклус, и
др.
Од 2007 до 2014 била главен уредник на научното списание “SEEU Review“ објавена во
меѓународната академска платформа De Gruyte. Исто така била генерален секретарка на
Истражувачкиот Академски Комитет во СЕЕУ од 2007 до 2014 година.
Други важни информации ангажмани
Д-р Исмаили се има здобиено и со многу други дипломи и сертификати, како што се:
- Sweden – University of Gothenburg – една неделна тренинг семинар фокусиран на
институционално раководење и етика (institute management and ethics), како и
квалитативно осигурување во академски институт (quality assurance at an academic institute).
- Грчка – Едно неделна практична примена во Универзитетот Македонија за
докторски студии по социјални науки.
Полска – Следен четири дневна Конференција по Градење на Европска
Истражувачка подлога: „Одговорностите на Истражувачките Раководители”
организиран од EARMA (European Association for Research Managers and
Administrators)
- Белгија – Дво неделно Практично работа/ Practical Placement во Универзитетот Гент,
Февруари 2006 за ECTS- Дополнителна Диплома/ Diploma Supplement, студентска и
мобилност на персоналот, развивање по интернационализација и истражување на
универзитетите - Диплома стекнато.
- Австрија – University of Graz- Интензивна дво-неделна работилница по Развој на
администрацијата на високото образование во Југоисточна Европа /South East Europe
Higher Education Administration Development- Диплома стекнато.
- Норвешка – Учествувано на дво-месечен тренинг за Демократија, Човекови права и мирно
решавање на конфликти/ Human Rights and Peace Conflict Resolution организирано од
Nansenskolen/Norway- Диплома стекнато.
- Франција – Учествувано на дво неделен состанок на сојузот/ Alliance Meeting во Париз за
организирање летни школи.
- Данска – Учествувано на едно месечен Меѓународен лидер тренинг Семинар организиран од
Mellemfolkeligt Samvirke/Denmark- Диплома стекнато.
- Турска – Учествување и презентирање на истражувачка работа во „Светска Конференција по
Образовни Науки/World Conference in Educational Sciences”, Февруари, 2010
- Словенија – Учествувано на четири дневна Годишна на EARMA по повод „Големи
предизвици во истражувачки менаџмент и администрација/Grand challenges in Research
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Management and Administration”, Јуни 2010
- Германија, Универзитет на Хамбург – Учествувано на „Академска мрежа Југоисточна
Европа (АН-ЈИЕ) - Работилница за стратегија за заеднички проекти и публикации како
претставник на мрежата од Македонија/Academic Network Southeast Europe (AN-SEE) Strategy Workshop on Joint Projects and Publication as representative of the network from
Macedonia”.
- Белгија – Учествувано на Католичкиот Универзитет во Лувен на годишниот состанок по
проектот HRS4R финансиран од Европската комисија, Февруари 2013.
- Колумбија Универзитетот/Columbia University in NY следен тренингот „Социјална
хармонија и мирно решавање на конфликти/Social Harmony and Peace Conflict Resolution”,
Март 2013. Диплома стекнато.
- Виена, 2017 учествувала на „Градење мостовски летна школи за социјални грижи/
Bridge Building Summer School on Social Welfare”, Сертификат стекнат.
Публикации:
- Дитуруије И., Махије М.“ Тhe impact of integration in the European Union in the Economy of the
Republic of Macedonia”, presented paper on the conference on May, 2017. Published in the
Interdisciplinary Journal of Research and Development (IJRD)
- Дитурије И, Мухарем Е, “Human Resources Management at South East European University as a
new model of Higher Education in the Republic of Macedonia”, published at Procedia Social and
Behavioural Sciences Journal 2 (2010)5125-5129 : 1877-0428-2011, Published by Elsevier Ltd
- Дитурије И, Деннис Ф, Finding the right person to lead a third-generation university: a new
approach in the Republic of Macedonia”, presented at WCES and published at Elsevier Science
Direct- Social and Behavioural Sciences Journal 15 (2011) 2083-2087 :1877-0428©2011 Published
by Elsevier Ltd.
- Дитурије Исмаили “The Post Nice Process and Institutional Reforms of the New Members States
of EU” - research paper published at SEEU Review – vol. five. number one, 2009- ISSN-14097001; http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU_Review%2005_1.pdf
- Дитурије И, Деннис Ф, “A study on achievements of SEEU research after 10 years”, published on
Procedia-Social and Behavioural Science Journal (ISSN: 1877-0428) by ELSEVIER
(www.elsevier.com) and indexed to Science Direct, Scopus, Thomson Reuters Conference
Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)
- Дитурије И, Фадил З, “The decentralisation process in the Republic of Macedonia in function of
solving inter-ethnic relation problems”, published in AKTET- Journal of Institute Alb-Shkenca,
ISSN 2073-2244, Vol 4 number 4, http://alpa.maliit.eu/journal/aktet/vol/vol4/Aktet_Vol_IV_Nr_4_pp_624_628.pdf
- Дитурије И, Бевли Х, “What are the most significance achievements of European Union,
from Albanian scholar’s perspective”, во процес на публикација во Croatian International
Relations
Книги:
- Книга “ The post Nice process and Institutional Reforms of The EuropeanUnion” објавено
од Lambert Ac. Publishing, 2011, ISBN 978-3-8465-9276-0
- Дел од книгата ” From Green Fields to intelligent buildings” објавено од СЕЕУ, 2010, ISBN 987608-4503-37-8
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2. Д-р Сузана Мехмеди
 Биографски податоци
Д-Сузана Мехмеди е родена на 20.08.1977 во Кичево. Има завршено Педагошки факултет
во Универзитетот Св. Климент Охридски во Скопје во 2000 година, и магистрирала во
универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во 2009 година. Со звање доктор на науки се
стекнала во 2015 година во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на правниот Факултет.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
 Наставно- образовна дејност
Др. Сузана Мехмети шест години работела како Генерален Директор во Вестерн Унион, а по тоа
работела во Агенцијата за Администрација како Виш советник. Од 2012 е Државен советник во
Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Др Мехмети била вработена со
определено време во Државниот Универзитет во Тетово, Колеџ Темпули во Приштина и
Универзитет за Бизнис и Технологија во Приштина.
• Научно истражувачка дејност
Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “European Integration of
RM in practical and theoretical way”, “Reforms in the public administration, part of the key conditions
for the integration of RM in EU”, “ Reform priorities in PA for a Pro European country”, и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Сузана Мехмети има наведено во својата биографија дека учествувала во обуки
како што се Инспекциски надзор на државните институции, и European Center for Judges and
Lowyers in Podgorica, и др.
3. Д-р Илаз Амети
 Биографски податоци
Др Илаз Амети е роден на 20.04.1968. Има завршено магистратура во Економскиот Институт во
Скопје. Докторирал во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на катедрата Економикс.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор
 Наставно- образовна дејност
Др. Амети работел во Државниот Универзитет каде и предавал Макроекономија, Вовед во
Менаџмент, и др.
 Научно истражувачка дејност
Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “Cilesia e prodhimit
agroindustrial si indicator I I rritjes se investimeve ne buqesi”, “Agrobiznes and the factors affecting its
management” , “Commercial exchange of cucumbers with the countries of Balkna Region”, “Quality of
Agriculture products a factor for reinvestments in farms”, и др.
 Стручно - апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Нема доставено
4. Д-р Шкодране Дарлишта
 Биографски податоци
Др- Д-р Шкодране Дарлишта е родена на 29.01.1983 во Скопје. Има завршено Економски
факултет при Државниот Универзитет во Тетово и магистрирала во истиот во 2011 година. Со
звање доктор на науки се стекнала во 2016 година во Европскиот Центар за мир и развој на
Универзитетот за мир при Обединети Нации.
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Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор.
 Наставно- образовна дејност
Др- Д-р Шкодране Дарлишта од 2008 до ден денска работела како Директор на Јавна установа
од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники.
Од 2004 до 2006 била Советник на Државен Секретар при Министерство за Култура.
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно -апликативна дејност и дејност од пширок интерес
Кандидатката Шкодране Дарлишта е овластен сметководител издадено од Министерство за
Финансии. Била ангажирана како предавач во разни државни организации во склоп на разни
програми како програма за едукација за јавни набавки, и др
5. Д-р Ана Секулоска
 Биографски податоци
Д-р Ана Секулоска е родена на 23.06.1982 во Битола. Има завршено Педагошки факултет
при Државниот Универзитет Свети Климент Охридски, и магистрирала во истиот во 2011 година.
Со звање доктор на науки се стекнала во 2017 година во Универзитетот Свети Кирил и Методи на
Правен Факултет.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор.
 Наставно- образовна дејност
Д-р Ана Секулоска од 2003 до 2008 работела како референт во службата за студентски прашања
во Универзитетот во Битола. Од 2008 до 2014 работела како технички секретар во Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи. Од 2014 и актуелно е Раководител на
одделение за Човечки ресурси при Факултетот за информатички и комуникациски технологии.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се:
“Information Level Assessment Framework and Educational Policy Implication”, “Measuring
information and communication technologies for educational Policy Improvement”, „Креирање на
Политики во Образовниот систем”, „Концептот на општествено одговорни организации” и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Ана Секулоска учествувала во различни обуки во склоп на разни проекти како во
државата исто така и во странство.
6. Д-р Елизабета Нестороска – Димич
Биографски податоци
Д-р Елизабета Нестороска - Димич е родена на 30.05.1964 во Скопје. Има завршено
Економски факултет на смер Контрола и ревизија и магистрирала во истиот по областа на бизнис
администрација. Со звање доктор на науки се стекнала исто така во Економски факултет во Скопје
во областа на менаџмент.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор.
 Наставно- образовна дејност
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Д-р Елизабета Нестороска-Димич моментално е вработена во сектор набавки во Макстил Скопје, а
била предавач за менаџмент во склоп на Ерасмус проект а исто така била асистент на предметот
Менаџмент при економскиот факултет во Универзитетот во Љубљана. Од 2009 до 2015 работела
како финансиски аналитичар во Макстил, а од 2009 до 2011 предавала на Универзитетот Њујорк
во Скопје.
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно - апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Д-р Елизабета Нестороска-Димич учествувала во различни проекти и обуки како:
Финансиски менаџмент, Вештини на преговарање, и др.
7. Д-р Јасмина Мишоска
Д-р Јасмина Мишоска е родена на 10.03.1990 во Скопје. Има завршено економски Факултет при
Европски Универзитет во Скопје, и магистрирала во истиот во 2013 година во насока на
финансиско банкарски менаџмент. Со звање доктор на науки се стекнала во 2017 година во
Економскиот Институт на Економскиот Факултет во Скопје.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор.
 Наставно- образовна дејност
Нема доставено
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Нема доставено
8. Д-р Џемазије Ибрахими
 Биографски податоци
Д-р Џемазије Ибрахими има завршено Правен Факултет во Скопје и магистрирала во истиот во
2007 година. Со звање доктор на науки се стекнала во 2013 годинана Правниот Факултет во
Приштина.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор
 Наставно- образовна дејност
Д-р Џемазије Ибрахими од 2010 до денес работи во средното училиште 8 Септември во Тетово а
од 2014 година во ААБ Колеџ во Приштина. Д-р Џемазије Ибрахими работела како асистент на
Правниот Факултет во Државниот Универзитет во Тетово.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Џемазије Ибрахими учествувала во национални и меѓународни конференции.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Џемазије Ибрахими објавила научни трудови во национални весници, а исто така и во меѓународни списанија како: Аcademic Journal of Bussiness Admisnitration, Low and Soial Sciences, и др.
9. Д-р Александра Цибрева
 Биографски податоци
Д-р Александра Цибрева е родена на 30.05.1979 во Скопје. Има завршено Филолошки Факултет во
Скопје, и магистрирала во Економски Факултет во Осиек во 2015 година. Со звање доктор на
науки се стекнала во 2013 година во МИТ Универзитет во Скопје.
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Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
 Наставно- образовна дејност
Д-р Александра Цибрева од 2011 до денес работи во МИТ Универзитет како доцент на Бизнис
Менаџмент, Секретар на Факултетот за Менаџмент на туризам, Продекан за настава на
Факултетот за менаџмент, Координатор на Ерасмус+ програмата. Од 2007 до 2010 работела како
асистент на Финансии, Маркетинг менаџер во индор салес во Бијан Шпед во Скопје.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни списанија како што се:
“Influence of the Organizational Culture on Knowledge Management Practices in the Organization ”,
“Analysis of the Financial Derivatives Market in Asia with speial emphasasis in India ”, “The effects of
training of Human Resources in the Banking Sector in the country on their productivity and
effectiveness”, “The role of the communication process within the management actionsin the political and
business world ” и др.
• Стручно - апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Д-р Александра Цибрева учествувала на експертски конференции, образовни
семинари и курсеви организирани од многу меѓународни и домашни институции.
10. Д-р Агни Алиу
Нема доставено биографија

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација и останатите сознанија за
научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, Рецензентската комисија заклучи дека:
 Д-р Сузана Мехмеди – има солидни успеси во научна истражувачка дејност но според
доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс.
 Д-р Илаз Амети- според доставената документација не ги исполнува условите барани во
конкурс
 Д-р Шкодране Дарлишта според доставената документација не ги исполнува условите
барани во конкурс
 Д-р Ана Секулоска според доставената документација не ги исполнува условите барани во
конкурс
 Д-р Елизабета Нестороска-Димич според доставената документација не ги исполнува
условите барани во конкурс
 Д-р Јасмина Мишоска според доставената документација не ги исполнува условите барани
во конкурс
 Д-р Џемазије Ибрахими според доставената документација не ги исполнува условите
барани во конкурс
 Д-р Александра Цибрева има солидни успеси во научна истражувачка дејност но според
доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс.
 Д-р Агни Алиу според доставената документација не ги исполнува условите барани во
конкурс
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци, како и од личните сознанија за
кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката Д-р Дитурије Исмаили:
1. Ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и одредбите на
Статутот на Државниот Универзитет „Мајка Тереза” за избор во звање согласно
објавениот конкурс;
2. Има соодветно наставно и научно искуство со постигнати завидни резултати во својата
работа;
3. Била носител на повеќе јавни функции и е истакнат стручњак во областа на јавна
администрација чиј дел е и полето од општествени науки
Имајќи предвид се што е погоре наведено, Комисијата има чест и задоволство да му
предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот
„Мајка Тереза” во Скопје да го избере кандидатот Д-р Дитурије Исмаили во звањето ДОЦЕНТ
во научната областа Управување со човечки ресурси (50622), научно поле Организациски
науки и управување.

Скопје,
06.10. 2017

Рецензентска комисија
_____________________________________
Проф. Д-р Елена Андреевска – претседател
____________________________________
Проф. Д-р Блерим Река – член
_____________________________________
Вонреден Проф. Д-р Агим Мамути – член
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Пречистен текст

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК (АСИСТЕНТ – ДОКТОРАНТ) ВО НАСТАВНО –
НАУЧНАТА ОБЛАСТ ДРУГО (научно поле ЖИВОТНА СРЕДИНА) (22507) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА
ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
Со Одлуката бр. 21-405/1 на Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички
науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 21.09.2017 година,
а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во сите наставно – научни
звања и соработници (асистенти – докторанти), објавен во медиумските информативни
гласила: Нова Македонија, Коха и на web - страницата на Универзитетот:
www.unt.edu.mk на ден 03.08.2017 година, се формира Рецензентска комисија за избор на
соработник (асистент – докторант) во наставно – научната област Друго – (научно поле
Животна средина) (22507) во состав:
1. д-р Оливера Петровска, доцент - претседател,
2. д-р Моника Лутовска, доцент - член,
3. д-р Сани Демири, доцен – член.

На објавениот конкурс за избор на соработник (асистент – докторант) во наставно –
научната област Друго – (научно поле Животна средина) (22507) се пријавија следните
кандидатите:
1)
2)
3)
4)
5)

м-р Уриме Демири – Шаипи
м-р Биљана Матевска Наумовска
Исеин Ајдари, Дипломиран инженер по мехатроника
Ардијана Реџепи Алити, Дипломиран по бизнис администрација
Неџат Мјаки, Дипломиран машински инженер

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите и законските
услови за избор на соработник во наставно – научната област Друго – (научно поле
Животна средина) (22507) кандидатите м-р Исеин Ајдари, Ардијана Реџепи Алити и
Неџат Мјаки, не ги исполнува условите и ќе биде изземена од понатамошна евалуација.
Рецензентската комисија го поднесе следниот
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ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци за кандидатите
А.1. Уриме Демири – Шаипи
Биографски податоци
Кандидатката м-р Уриме Демири – Шаипи е родена на 13.09.1970 година. На Медицинскиот
факултет во Тирана, отсек стоматологија, дипломирала во 1989 година со просечна оценка 9.40.
Во 2012 годинана во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, на Медицински Факултет ги
завршува магистерските студии со просечна оценка 9.76 и успешно го одбранила магистерскиот
труд под наслов: „Проценка на знаења, ставови и пракса за контролана интрахоспитални
инфекции и безбедност при работа кај лекари стоматолози во град Скопје, Р. Македонија”, со што
се стекнува со научен степен Магистер на науки по јавно здравство. Од 2014 година е запишана на
докторски студии по јавно здравје, на Универзитет Брунеи Дарусалам, ПАПРСБ Институт за
здравствени науки, (PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei
Darussalam). Докторските студии се очекува да ги заврши во Декември 2017 година. Докторската
теза под наслов: „Лонгитудинална студија за психосоцијален стрес и плунковни биомаркери на
стрес кај млади возрасни лица е дел од истражувачкиот проект: „Менталното здравје и имуната
функција во избрана професионална работна сила, Мултидисциплинарна истражување на
плунковни биомаркери во Брунеи Дарусалам”. Кандидатката м-р Уриме Демири – Шаипи
приложува потврда за познавање на англискиот јазик (TOEFL – 104 бода).
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
 Наставно-образовна дејност
Кандидатката м-р Уриме Демири – Шаипи, од 2014 до 2015 година била асистент докторант во
ПАПРСБ Институт за здравствени науки, Универзитет Брунеи Дарусалам, во Мастер
програмата за јавно здравје за следните предмети:
 Заштита на животна средина и професионално здравје, и
 Глобална здравствена училница
 Научно истражувачка дејност
Кандидатката м-р Уриме Демири – Шаипи приложува листа од еден научен труд објавен во
Република Македонија, два научни трудови приложени за објавување во меѓународни научни
списанија како и пет научно-истражувачки трудови презентирани на меѓународни
конференции. Победник е на натпреварот за најдобар постер: „Предизвиците на болничките
инфекции во стоматолошките здравствени установи - перспектива од Македонија”. 10-та
Меѓународна конференција за медицински сестри и акушерство, PAPRSB Институт за
здравствени науки (IHS) UBD (2014).
 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката м-р Уриме Демири – Шаипи е коавтор на една книга објавена во Република
Македонија. Од 1997 година до 2011 година работела како лекар стоматолог во Република
Македонија и во странство. Од 1998 година до 2000 година работела во здравствениот сектор
на невладината организација, CARE - international, Македонија како проектен асистент, каде
била одговорна за развој и имплементација на неколку важни проекти за заштита на животната
средина и здравјето на населението во Р. Македонија.
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А.2. Биљана Матевска Наумовска
Биографски податоци
Кандидатката м-р Биљана Матевска Наумовска е родена на 16.04.1988 година во Скопје.
Дипломските студии на Универзитетот „Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје ги
завршува во 2010 година со просечна оценка од 8.72, а на истиот факултет се запишува на
магистерски студии во 2010 година, така што по завршување на магистерските студии во 2012
година се стекнува со научен степен магистер по технички науки од областа на индустриско
инженерство и менаџмент, со просечна оценка 10,00. Исто така во 2012 година на Универзитетот
„Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје се запишува на докторски студии.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
 Наставно-образовна дејност
Кандидатката има одржувано повеќе гостувачки предавања на студентите од постдипломските
студии при Машинскиот факултет во Скопје.
 Научно истражувачка дејност
Кандидатката има учествувано како волонтер во повеќе настани и активности организирани од
страна на Машинскиот факултет, Скопје и други институции поврзани со истражувачки
дејности.
 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Учесник е на бројни форуми, конференции, трибини и дебати со сопствени трудови и
презентации.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатите, и според
оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната), Комисијата е на мислење дека м-р Уриме Демири – Шаипи ги исполнува
формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видлива нејзината стручна работа во областа на работната и животна средина како
асистент докторант во ПАПРСБ Институтот за здравствени науки на Универзитетот Брунеи
Дарусалам каде што е вклучена во образовниот процес во Мастер програмата за јавно здравје на
група стручни предмети.
Горе искажаните факти се доволна потврда дека кандидатот м-р Уриме Демири – Шаипи,
успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата надворешен
соработник – академски персонал и соработник – студенти, кандидатот покажува особини на
изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл. 132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за
технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да ја избере м-р Уриме
Демири – Шаипи, Дипломиран лекар стоматолог, за соработник (асистент – докторант) во
областа Друго – научно поле Животна средина.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. д-р Оливера Петровска, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, претседател,
с.р.
2. д-р Моника Лутовска, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, член, с.р.
3. д-р Сани Демири, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, член, с.р.
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Пречистен текст

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО - НАУЧНАТА ОБЛАСТ ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ (21109) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА
ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
Со Одлуката бр. 21-406/1 на Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички
науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 21.09.2017 година,
а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во сите наставно – научни
звања и соработници (асистенти – докторанти), објавен во медиумските информативни
гласила: Нова Македонија, Коха и на web - страницата на Универзитетот:
www.unt.edu.mk на ден 03.08.2017 година, се формира Рецензентска комисија за избор на
наставник во сите наставно – научни звања во наставно – научната област Теорија на
одлучување (21109) во состав:
1. Проф. Д-р Мирко Трипуноски – претседател, (ФОН Универзитет-Скопје)
2. Проф. Д-р. Агим Мамути – член, (Универзитет „Мајка Тереза“)
3. Проф. Д-р Нада Петрушева – член, (ФОН Универзитет-Скопје).
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно - научни звања во
наставно – научната област Теорија на одлучување (21109) се пријави следниот кандидат:
1) Д-р Неритан Туркеши
Врз основа на приложените документи од страна на кандидатот Рецензентската
комисија го доставува следниот
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци за кандидатот
Д-р Неритан Туркеши
1. Биографски податоци
Д-р. Неритан Туркеши е роден на 06.07.1981 година во Дебар каде што завршува
основно и средно образование. Дипломира на Економски факултет на Универзитетот „ЈИЕ
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Универзитет”, на смер Финансиски Менаџмент во Тетово. Постдипломски студии, насока
Финансии ги запишува на Факултетот за општествени науки во Скопје каде во септември,
2009 год. магистрира на тема „Управување со банкарските ризици“ по што се стекнува со
титула магистер на економски науки.
Д-р Неритан Туркеши во периодот од ноември 2009 год. до крајот на 2012 година
работи на докторскиот труд со наслов „Улогата на монетарната политика врз развојот на
банкарските системи во Република Македонија” на Економски институт во Белград, по
што во декември 2012 година се стекнува со научен степен доктор на економски науки.

2.Работна кариера
Д-р Неритан Туркеш на почетокот на својот работниот стаж работи повеќе
волонтерски работи. Од 2001 година како Претседател на Црвен Крст за Млади во Дебар,
додека од 2003 до 2005 година бил новинар за „Семеен Магазин“ Скопје, како Заменик
Уредник. Почнувајќи од 2005 година бил уредник на списанието „Еуроидеа“. Од 2006
година работи во Првиот приватен универзитет – Фон – Скопје, прво како помлад
асистент а потоа како асистент на Економски факултет, а од 2014 година како доцент на
Факултетот за економски науки, каде моментално е и раководител на Економски
факултет, настава на албански јазик при Универзитетот ФОН во Скопје.

3.Универзитетска работна кариера
Од академската 2006/07 година работи како помлад асистент на повеќе предмет
при Универзитетот ФОН во Скопје и Струга.
Од 2007 година до 2010 е ангажиран како асистент по предметите: Основи на
економија, Основи на маркетинг, Основи на менаџмент и Претприемништво, каде што ја
извршува функцијата продекан на Факултетот за Економски Науки при Универзитет ФОН
во Скопје.
Од 2008 година е ангажиран како професор во Средното училиште „Петта
Приватна Гимназија“, каде ги предавал предметите: Основи на Менаџмент и
Претприемништво.
Од 1 октомври 2012/2013 година предава на Факултетот за економски науки при
Универзитетот ФОН, ангажиран на следните предмети: Основи на економија, Основи на
менаџмент, Претприемништво, Трговско право и Меѓународни финансии, како доцент.
Во академската година 2012/2013 е ангажиран и на после дипломските студии при
Универзитетот ФОН по предметите: Бренд менаџмент и Меѓународни финансии и други
предмети од втор циклус на студии.
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Во академската година 2015/2016 е ангажиран и на некои универзитети во Косово,
Европски Колеџ во Косово, Колеџот Бизнис, каде ги предавал предметите: Основи на
менаџмент, Основи на економија, Сметководство и Монетарна економија.
Од 2014 година е ангажиран (го предава предметот Стратегиски менаџмент) на
ЕЦПД во Белград (Европски институт во соработка на Обединетите Нации), каде воедно е
и ментор и член на одбрани за втор и трет циклус на студии.

4.Стручни научни трудови и публикации: книги – универзитетски учебници
1. Колеци Б, Туркеши Н., „Основи на економија”, ФОН Универзитет, 2009 година,
Скопје.
2. Колеци Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент“, ФОН Универзитет, 2009 година,
Скопје.
3. Колеци, Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент“, (теорија и вежби), Универзитет
Пјетер Буди, 2010 година, Приштина.
4. Туркеши Неритан, „Бренд менаџмент“, ФОН Универзитет-Скопје, 2014 година.
5. Туркеши Неритан „Влијанието на монетарната политика во развој на банкарскиот
систем, со посебен осврт во РМ“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.
6. Туркеши Неритан „Банкарска економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2015 година.
7. Туркеши Неритан „Применета економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.

5. Стручни научни трудови и публикации:
1. Приватни инвестиции, Факти, Скопје, октомври 2004 година.
2. Производство на земјоделски производи, Факти, Скопје, ноември 2006 година.
3. Во услови на остра конкуренција, Факти, Скопје, декември 2006 година.
4. Стратешки менаџмент на мал бизнис и претприемништво, Семеен магазин,
Скопје, 4 март 2007 година.
5. Новите системи на дистрибуција, Семеен магазин, Скопје, април 2005 година.
6. Функционирање на малиот бизнис, Факти, Скопје, мај 2005 година.
7. Бизнис во семејни рамки, Дневник, Скопје, февруари 2005 година.
8. Туркеши, Н., Гасификацијата да започне (што побрзо) оваа година, КОХА,
Скопје, јануари 2012 година.
9. Финансиските проблеми со кои се соочуваат претпријатијата, Факти, Скопје, 8
март 2005 година.
10. Претприемништво и менаџмент, Техника 2/05 ФШТА Тетово 97-102. 2008
година, Научно списание.
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11. Надворешниот капитал влијае на политиката на земјата, Лајм, Скопје, 14
декември 2009 година.
12. Албанските партии без стратегија – корупцијата не се сузбива декларативно со
политички изјави, Лајм, Скопје, 28 ноември 2010 година.
13. Членството на Република Македонија во Светската трговска организација –
СТО во функција на извозот и развојот на земјата, Зборник на научни трудови при ФОН
Универзитетот, Скопје, 2007 година.
14. Менаџмент со меѓународните трговски институции и стратегиите за поттик на
извозот, Menaxhmentot so megjunarodnite trgovski institucii i strategiite za potik na izvozot,
Зборник на научни трудови при ФОН Универзитетот, стр 91-98, Скопје, 2007 година.
15. Зачленување на земјата во СТО во функција на менаџментот на извозот и
развојот на Република Македонија, Меѓународна конференција за туризам и економија,
Универзитет „Св. Климент Охридски”, Охрид, април, 2007 година.
16. Бизнис во семејни рамки „Финансиски проблеми со кои се соочуваат фирмите”,
Факултет за туризам, Скопје, 2008 година.
17. Опасноста за денарот како последица на порастот на цената на нафтата и
производите, Коха, Скопје, 28 јуни 2008 година.
18. Поскапувањето влијае на семејните врски – се намалува доаѓањето на
печалбарите, Коха, Скопје, 12 јули 2008 година.
19. Граѓаните ги очекува сиромашна зима – секој трети е сиромашен, Коха, Скопје,
25 јули, 2008 година.
20. „Основи на економија“ универзитетски учебник, Баки Колеци и Неритан
Туркеши, издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитет – Скопје, Скопје, 2008 година.
21. „Основи на економија“ универзитетски учебник, Неритан Туркеши, издавачка
куќа Фуркан за Универзитетот „Пјетер Буди”, Приштина, 2008 година.
22. „Менаџмент“, универзитетски учебни, Баки Колеци и Неритан Туркеши,
издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитетот – Скопје, Скопје, 2008 година.
23. „Менаџмент“ (Основи на менаџмент),универзитетски учебник, Баки Колеци,
Фетах Речица и Неритан Туркеши, издавач Феризај за Универзитет „ААБ”, Приштина,
Економски факултет, 2008 година.
24. Не треба да се потцени потенцијалната опасност за Македонија – не толку
голема рефлексија на големата криза и во Македонија, ЗАМАН, Скопје, ноември 2008
година.
25. Изгубени во економскиот развој – сурова зима, Коха, Скопје, 27 август 2009
година.
26. Рецесијата во глобалната економија, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје
2009 година.
27. Интеграциите во европската заедница – единствен пат на Македонија и земјите
од регионот, Визионе 11&12/2008-2009, издавач друштво на интелектуалци на
Македонија.
28. (6 th Research/expert Conference with Internacional Participation Quality in High
Education), 6-та експертска истражувачка Конференција со меѓународно учество,
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,,Квалитет во високото образование,’’ Асоцијација за квалитет во Босна и Херцеговина,
QUALITY 2009 June, 04.07.2009 година НЕУМ БиХ.
29. (13 th INTERNATIONAL RESARCH/ EXPERT CONFERENCE TMT 2009
Information system in supporting the management of produktion intheenterprise
,,Silcapor’’,,Trends in the development of machinery and associated technology 16-21 october
Tunisia 2009).
30. 13-та меѓународна експертска истражувачка Конференција ТМТ 2009,
информационите системи во поддршка на менаџментот на производството во
претпријатието „Силкапор”, трендови во развојот на машините и поврзаните технологии,
Тунис, 16-21 октомври 2009 година.
31. Продажбата на државните записи е лошо менаџирање со буџетот – државата
продолжува да се задолжува, Коха, Скопје, 11 април 2010 година.
32. Економскиот раст само 1% - анализа за економскиот раст на Република
Македонија, Коха, Скопје, 14 мај 2010 година.
33. Department of Accountaancy, Kavala institute of techology 2nd International
conference EBEEC 2010 Kavala Greece may 7-9,2010 the Economies of Balkan and Eastern
Europe countries in the changed world ,,Information systems in the insurance company’’
34. Оддел за книговодство, Институт за технологија – Кавала, 2-ра меѓународна
Конференција ЕБЕЕЦ 2010, Кавала, Грција, 7-9 мај 2010 година, Економиите на Балканот
и источно европските земји во изменетиот свет „Информационите системи во
осигурителните компании”.
35. Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou
China 12 November – 14 November 2011. Me temë: Environment as an imoprtant factor in
managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link:
www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Con ference % 20 Program (Final).pdf.
36. Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou
China 12 November – 14 November 2010. Me temë: Environment as an imoprtant factor in
managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link:
www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Conference % 20 Program (Final).pdf.
37. Научен труд на тема „Окружувањето како важен фактор во управувањето со
подобрувањето на туризмот во Косово”, Меѓународната заедничка светска Конференција
за културен туризам, Хангжу, Кина, 12-14 ноември 2010 година, веб сајт
линк:www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Conference % 20 Program (Final).pdf
38. Туркеши, Н. „Дали ќе поевтинуваат кредитите“ (КОХА, октомври 2011 година,
Скопје).
39. Туркеши, Н. „Дали им треба хиерархија за менаџирање на претпријатијата“ –
магазин Еуроидеа, ЈИЕ Универзитет, Тетово, 2003 година.
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40. Туркеши, Н. „Како да се биде добар менаџер“ (Семеен магазин; Скопје, 27
август, 2004 година).
41. Revista e shkencave shoqërrore VIZJONE numer 16 korik 2011 ISBN 1409-8962.
UDC 316.33.32. Recesioni në Ekonominë globale faqe 207-216 Shkup 2011.
42. Interrnational Scientific Conference, “The monetary police and the banking in the R.
Macedonia”, no.5, LONDON< United Kingdom.
43. 3rd Biennial International Scientific Congress University of tourism and Management –
Skopje. Tema: Kualiteti i edukimit të lartë në Republikën e Kosovës Certificate of Attendance,
Which took place in Skopje R. Macedonia, 04-05 October 2013 Icon 2013 Best.
44. Туркеши , Н. ., “The roleandimpact ofmoneyinthe bankingsystem”, Vizione,
International Journal of Economics, Politics and Sociology, Open Access Journals, EBSCO,
Proquest & Cite Factor, n.16, 2013;
45. Туркеши , Н., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, New
Knowledge for the New People”, II International Scientific Conference “Knowledge – Capital of
the Future” (ISC 2014), Ohrid, Macedonia, 21-23 May, 2014;
46. Libri Univerzitar Bazat e Menaxhimit „MANAXHIMI”, Botimi i dytë Kolegji
Univerzitar AAB Prishtinë 2014., Универзитетско помагало „Менаџмент“, Второ издание,
Универзитетски колеџ „ААБ“ – Приштина, 2014 година.
47. Knowledge International Journal Scientific & Applicatice Papers, 3 rd International
Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Znaçene i vazhnost na
komunikaciata vo biznis organizacite. Topic: KNOWLEDGE – NOW BUT HOW
E
Organizuar në Beograd, Serbia, prej 27-29 Nëntor 2014.
48. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers,1.2 International
Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Menaxhimi me ndryshime në
Ekonominë Kosovare Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko, Greece,
27-29 Nëntor 2014.
49. International Conference, „The role and importance of credit politic in the development
of the banking sector”, Rome, Italy 2014.
50. Knowledge International Jornal Scientific & Applicative Papers, IV rd Internacional
Scientific conference: Knolegde – Capital of The Future, Title: Menaxhmet vo funksia na
efikasnost. Topic KNOЊELDGE- AND WHAD Њich took place in Bansko, R. Bullgaria 17-19
april 2015.
51. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers, V rd Internacional
Scientific conferces: Knowledge – Capital of the Future, Title: Recesioni dhe vëshmërsitë në
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ekonominë globale. Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko,
R.Bulgaria 21-25 May 2015.
52. Knowledge International Journal Scientific & Applicative Papers, Vol. 10.1:
Knowlegde – Capital of The Future, Title: Matja e perfomancës së organizatës “Balanced
Scorecard” (BSC) si sistem i matjes. Topic KNOWELDGE-AND WHAD Wich took place in
AGIA TRIADA - GREECE 2-4.10.2015.
53. Knowledge – Capital od the Future International Scientific Conference: Title:
,,Definition of Management in Foreign Trade of Macedonia, Albania and Kosovo”. Topic
Knowledge Without Borders. Which took place in Bansko, R. Bulgaria, 08-10. April 2016.
54.
International Conference, III Uluslararasi Turk Kutlur Cografyasinda Egitim ve
Sosyal Bilimler Sempozyumu Makedonya/ Uskup – 06-09 Temmuz 2017, Universitet FON,
Skopje, juli, 2017 godina.
55. International Conference, CENTRUM, „The impact
andcomplementary services on turism”, Skopje, june 2017 y.

of

non-acomodation

56. International Conference, „The role of Central Bank at the discount rate in the Republic
of Macedonia”, 28 septembar, 2017, Greece.
Имајќи го предвид горе изнесеното за неговата кариера во образовниот процес и
неговото ангажирање на Универзитетот ФОН, Рецензентска комисија со задоволство му
предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за Технички науки при
Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје да ја донесе следната:

ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци од приложениот материјал
на кандидатот доц. д-р. Неритан Туркеши, Рецензентската комисија предлага да
наставникот биде избран од следните причини:
1. Во целост ги исполнува условите предвидени со Законот за Високо Образование и
одредбите на Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ за избор на наставник.
2. Објавил научни и стручни трудови кои во наведената проблематика се одликуваат
со висок степен на посочените проблеми.
3. Презентацијата на остварувањата и постигнатите резултати недвосмислено
упатуваат на фактот дека пријавениот кандидат има солидни остварувања и резултати во
поголем период од работниот век при што на специфичен начин постојано работи во
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сферата на менаџментот. Третирањето на организацискиот систем како теорија и практика
е силно нагласено. Во таа смисла трудовите кои ги изработил поседуваат покрај научно
креативната и иновативна димензија. Што е од особено значење за неговиот избор.
4. Поседува силно и проектно искуство особено во сферата на економијата, и
организацискиот дизајн што е во функција на предметот за кој се врши избор.
Имајќи ги предвид обемната научна, стручна, наставно – педагошка, менторско
истражувачка, проектна и друга активност на кандидатот, Рецензентската комисија е
едногласна во оценката дека Д-р Неритан Туркеши, со научен степен доктор на економски
науки, ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и заради
тоа има чест на Наставно научниот совет на Факултетот за Технички науки при
Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје, да му предложи доц. д-р. Неритан Туркеши да го
избере за наставник во наставно – научно област Теорија на одлучување во звањето
ДОЦЕНТ.
Членови на комисија:
1. Проф. Др. Мирко Трипуноски -претседател, ФОН Универзитет
_____________________________________
2.Проф. Др. Агим Мамути –член, Универзитет „Мајка Тереза“
____________________________________________
3.Проф. Др. Нада Петрушева – член, ФОН Универзитет
___________________________________________________
Скопје, 20.09.2017
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