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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА  

СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ, МЕНАЏМЕНТ НА АДМИНИСТРАЦИЈА И 

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Со Одлука бр. 15-51/2 од 25.01.2021 година донесена на седница на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за Правни науки, одржана на 25.01.2021 година, определени сме за членови на 

Рецензентска комисиjа за избор на наставник во сите наставно-научни звања по група 

предмети од областа на стратешки менаџмент, менаџмент на администрација и управување со 

човечки ресурси на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот „Слободен печат“ на 9.12.2020 година и во 

предвидениот рок се приjави: 

1. Доцент д-р Кате Трајкова 

Врз основа на приложената документациjа од пријавениот кандидат, на Наставно-

научниот совет на Факултетот за правни науки му го поднесуваме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

Биографски податоци 

Д-р Кате Трајкова е родена на 02.07.1977 година во Скопје. Во 2003 година 

дипломирала на Филозофскиот факултет, група Психологија во Скопје, при Универзитетот 

,,Свети Кирил и Методиј“, со просечен успех 8,70.  

По дипломирањето се запишала на постдипломските студии по менаџмент на 

човечки ресурси на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања на 

Университетот ,,Свети Кирил и Методиј“, каде што магистрирала во 2008 година, со 

просечен успех 10,00, стекнувајќи се со академски степен – магистер по менаџмент на 

човечки ресурси.  

Во 2011 година се запишала на докторски студии на Институтот за социолошки и 

политичко-правни истражувања на Университетот ,,Свети Кирил и Методиј“, каде што по 

успешната одбрана на докторската дисертација во септември 2015 година се стекнала со 

звањето – доктор на менаџмент.  

  

Д-р Кате Трајкова активно зборува англиски јазик, има и пасивно познавање на 

германски јазик 

 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и 

други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, 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.  

 

Наставно-образовна и научно-истражувачка деjност  

 

Професионалната кариера на кандидатката започнува по дипломирањето на 

Филозофскиот факултет во Скопје во 2004 година, во приватниот сектор во областа на 

Маркетингот.  

 

Во 2005 година е вработена во јавниот сектор, во Министерството за труд и 

социјална политика во звање на работно место Советник за управување со човечки ресурси. 

Во 2008 година како резултат на покажаните одлични работни перформанси и исклучителни 
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постигнувања во областа била унапредена во звањето Раководител на одделение за 

управување со човечки ресурси. Во текот на работниот ангажман во јавниот сектор e активен 

учесник во проектни циклуси за реформа на јавната администрација. Од позначајните се 

издвојува учеството во проектниот тим за воведување на  стандарди за управување со 

човечки ресусри "Инвеститори во луѓе" финансиран од Британската амбасада во РМ во 

врменски период од 2008 до 2011 година. Во рамки на проектот реализирала две студиски 

посети во Северна Ирска и Лондон на теми поврзани со интерпретацијата на стандардот 

"Инвеститори во луѓе"  и принципите на професионалното управување со човечките ресурси. 

Кандидатката бележи активно учество во работната група за развој на методологија за 

воведување на рамка на компетенции во јавниот сектор. Со посета на циклус обуки 

организирани од Европскиот Институт за јавна администрација (ЕИПА) се стекнала со 

сертификат за Обучувач за примена на Заедничка рамка за оценка (алатка за менаџмент на 

квалитет) и сертификат за Надворешен оценувач за примена на Заедничка рамка за оценка.  

Во 2011 година како стипендист на Амбасадата на САД во РМ го продолжила своето 

неформално образовние со едномесечен студиски претстој во САД (Вашингтон ДЦ, Сан 

Антонио – Тексас и Лос Анѓелес- Мајами преку Програмата за Меѓународно лидерство, во 

организација на Бирото за образование и културни врски на Стејт департментот на САД  на 

тема Креирање на диверзитет на работната сила.  

 

Од 2012 година е ангажирана на Факултетот за правни науки при Универзитетот 

Американ Колеџ Скопје, како наставник од пракса,  во наставата на првиот циклус студии по 

предметот Трудово право, Административно право додека на вториот циклус на студиите по 

деловно право, по предметите: Менаџмент на човечки ресурси и Методологија на научни 

истражувања од областа на правото.  

 

Во јуни 2016 година  е избрана во наставно научно звање насловен Доцент по група 

предмети од областа на организациските науки и управување на Факултетот за правни науки 

на Универзитетот Американ Колеџ Скопје 

 

Од септември 2018 година е Доцент по група предмети од областа на 

организациските науки и управување на Факултетот за правни науки при Универзитетот 

Американ Колеџ Скопје. Кандидатката држи предавање на додипломските и 

постдипломските студиски програми по група предмети од областа на организациските 

науки и управување и тоа на Факултетот за правни науки и Факултетот за Деловни и 

организациски науки  на додипломските студиски програми држи предавања по предметите: 

Вовед во менаџмент, Вовед во Менаџмент на човечки ресурси, Вовед во психологија; на 

Факултетот за правни науки на студиските програми на студиската програма од втор циклус 

по  Деловно право држи предавања по предметите: Менаџмент на човечки ресурси, Научно 

истражување и критичко мислење; на катедрата за Психологија при Факултетот за политички 

науки држи предавања по предметите од првиот циклус студии и тоа: Вовед во психологија 

на менаџмент, Психологија на комуникација, Образовна Психологија 

Во текот на работниот ангажман на факултетот се води по наставната филозофија на 

универзитетот во насока да ги обезбеди студентите со солидна интелектуална и академска 

основа која ќе биде поддршка за развој на нивните вештини потребни за новото време, 

професионално однесување и етички вредности. Во текот на наставата применува 

холистички пристап кој подразбира интеграција на теорија и практична апликација на истата. 

Наставата ја креира во насока на развој на апликативни проекти од студентите со цел да ги 

развие индивидуалните вештини за критичко и истражувачко размислување. 

Кандидатката е координатор на активностите на Центарот за Академско советување 

на студентите во рамки на Универзитетот, Академскии советник, работи на обезбедување 

псилошка поддршка и советување на студентите за прашања поврзани со нивното учење и 

личен развој и  има спроведено работилници за Стрес менаџмент на студентите пред 

испитните сесии.   
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Во изминатите пет години таа била ментор на три (3) магистерски трудови, ко-ментор 

на два (2) магистерски трудови, член на тринаесет (13) комисии за оценка и одбрана на 

магистерски труд, две (2) комисии за одбрана на дипломски работи на катедрата за 

психологија. 

 

 Д-р Кате Трајкова беше претставник на Факултетот за правни науки во 

Универзитетскиот Сенат на Универзитет Американ Колеџ Скопје  во периодот од 2016 до 

октомври 2020 година). 

 

Оценка од самоевалуација 

На анонимно спроведените анкети на студентите по предметните програми на 

Факултетите при Универзитет Американ Колеџ Скопје, Д-р Кате Трајкова е континуирано 

позитивно оценувана со високи просечни оценки. За академската година 2019/2020, оценката 

од самоевалуација на студиумите каде предава изнесува во просек 95% од вкупно 100%.  

 

Во последниве пет години, Д-р Кате Трајкова ги има објавено следниве рецензирани 

научни трудови во референтна научна публикација - согласно одредбите од Законот за 

Високото Образование (Сл.весник на РМ бр.82/2018): 

 

 

Труд Објавен во 

последните 5 

години пред 

распишување 

на конкурсот  

Рецензирано 

списание 

Референтна научна 

публикација 

(согласно ЗВО) 

Trajkova, K., Andonov, M., 

Mihajloski, Z., Kojchevska, M. 

(2018) Contemporary Strategic 

Approaches for Social Value 

Creation based on Dimensions of 

Organizational Performance. 

Universal Journal of Management 

Vol. 6(10), p. 373-383. 

 

Да, 2018 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

Категорија - а)*  

-EBSCO 

 

Категорија -б)** 

Petkukjeski, Lj., Bojadziev, M., 

Andonov, M., Mihajloski, Z., 

Ljatif, S., Trajkova, K., (2017) 

Social Dialogue as a Form of 

Participation of Employees in 

Decision-Making and 

Management of the Companies 

with Emphasis on Social 

Dialogue in the Republic of 

Macedonia. International Journal 

of Social Science Research Vol. 

5, No. 1, p.137-149 

 

 

 

Да, 2017 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

 

Категорија - б)** 

Petkukjeski, Lj., Andonov, M., 

Mihajloski, Z., Trajkova, K., 

Ljatif, S., (2016). Participation of 

employees in management bodies 

Да, 2016 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

Да. 

Категорија - а)*  

-Google Scholar 
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of the Macedonian shareholding 

companies. Journal of Social 

Sciences ResearchVol. 10, No. 2, 

p.2061-2069 

интернет 

страницата од 

списанието. 

 

Категорија - б)** 

Trajkova, K., Andonov, M., 

Mihajloski, Z., (2018) Corporate 

Challenge for Transformative 

Approach in Process of Social 

Value Creation. 2nd International 

Scientific Conference ITEMA, 

Graz University of Technology, 

Graz Austria, November, 2018  

 

Да, 2018 Да.  

Утврдено според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

зборникот. 

Да. 

Категорија - д)*** 

 

Kojchevska, M., Andonov, M., 

Trajkova, K., (2019) Some 

Aspects of the Discrimination of 

Migrants in Labor Relations. Fifth 

International Scientific 

Conference ERAZ 2019, 

Budapest, Hungary May 23, 2019 

 

Да, 2019 Да.  

Утврдено според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

зборникот. 

Да. 

Категорија - д)*** 

 

Trajkova, K., Jolevska Popov, 

T., Penkova, E. (2020) 

Contextualizing the Learning 

Environment in a Crisis: 21
st
 

Century Skills in Action. First 

Virtual International Scientific 

Conference in Education, 

Humanities and Social Sciences 

and Business & Economics, 

Finance and Management, The 

Center for Scientific Exchange 

and Education, October 7, 2020 

(потврда) 

Да, 2020 Да.  

Утврдено според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

зборникот. 

Да. 

Категорија - д)*** 

 

 

*а) - научно списание во кое трудовите кои се објавуваат подлежат на рецензија и кое е 

индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на 

интернет, како 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. 

 

**б) -  научно списание во кое трудовите кои 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. 

***д) - зборник на рецензирани научни трудови презентирани на меѓународни академски 

собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 

земји. 

 

Во периодот од последните пет години, д-р Кате Трајкова има учествувано на следните 

меѓународни научни конференции, со соопштенија и усни излагања: 
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Trajkova, K., Andonov, M., Mihajloski, Z., (2018) Corporate Challenge for Transformative 

Approach in Process of Social Value Creation. 2nd International Scientific Conference ITEMA, Graz 

University of Technology, Graz Austria, November, 2018  

 

Kojchevska, M., Andonov, M., Trajkova, K., (2019) Some Aspects of the Discrimination of 

Migrants in Labor Relations. Fifth International Scientific Conference ERAZ 2019, Budapest, 

Hungary May 23, 2019 

 

Trajkova, K., Jolevska Popov, T., Penkova, E. (2020) Contextualizing the Learning 

Environment in a Crisis: 21
st
 Century Skills in Action. First Virtual International Scientific 

Conference in Education, Humanities and Social Sciences and Business & Economics, Finance and 

Management, The Center for Scientific Exchange and Education, October 7, 2020 (потврда) 

 

Д-р Кате Трајкова е автор на Публикација-Прирачник со наслов: 

 

Трајкова, К., Кочоска, С., Исјановски, В. (2020) ПРИРАЧНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА 

ПАНДЕМИЈАТА СО COVID-19, Публикација на: J3У ,,3ДРАBCTBЕH ДОM CKОПЈЕ,, 

CKОПЈЕ, Поддржано од: РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје 

 

Член на истражувачкиот тим на УАКС за спорведување на проектот на Универзитетот 

Констанц Германија под наслов: Прашалник за коронавирус, Април 2020 

 

Кандидатката е член на Комората на психолози на РСМ од 2017 година и поседува лиценца 

за вршење на психолошка дејност од областа на организациската психологија и психологија 

на трудот.  

 

Кандидатката има завршено Второ ниво обука за примена на методологијата Points of You и 

се стекнала со Сертификат за практичар, издаден од Академијата Points of You Creative tools 

and training for development, Август 2020, (Сертификат број NMA 20001259 08 20) 

Со примена на споменатата алатка има реализирано тренинг и коучинг сесии за развој на 

менаџерски вештини, комуникациски стилови, личен развој, резилиентност, академско 

советување  

 

Кандидатката во периодот од февруари до јуни 2020 со исклучителен успех во класата ја има 

завршено тренинг програмата за почетници за Design thinking методологијата на Interaction 

Design Foundation (Сертификат број 73258-2020-361086). Со примена на споменатиот 

пристап била координатор на работниот тим за имплементација на стандарди за квалитет во 

јавни здравствени установи.  

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката,  Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува нејзината 

наставно-образовна и научно-истражувачка дејност. Рецензентската комисија ја имаше 

предвид вкупната научна, педагошка и стручна дејност на д-р Кате Трајкова од почетокот на 

кариерата, како и научната, педагошка и стручна дејност на кандидатката од последниот избор 

до денот на пријавата. Комисијата констaтира дека кандидатката д-р Кате Трајкова поседува 

висок интелектуален и педагошки потенцијал и покажува континуиран наставен, научен и 

стручен развој.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 

последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека доц. д-р Кате Трајкова поседува научни и 

стручни квалитети, референтност на стручната биографија и според Законот за високото 
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образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Американ Колеџ 

Скопје, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето вонреден професор по група 

предмети од областа на стратешки менаџмент, менаџмент на администрација и управување со 

човечки ресурси. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест да му предложи на Наставно-научниот 

совет на Факултетот за правни науки при Универзитеот Американ Колеџ Скопје, д-р Кате 

Трајкова да биде избрана во наставно –научно звање вонреден професор по група предмети од 

областа на стратешки менаџмент, менаџмент на администрација и управување со човечки 

ресурси. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Марко Андонов с.р. 

Факултет за правни науки   

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

вон. проф. д-р Снежана Христова с.р.  

Факултет за деловна економија и организациони науки   

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

вон. проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ с.р. 

Институт за социолошки и политичко правни истражувања 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ – Скопје 

 

 

 

 

. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСЛОВНИ ЗВАЊА ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ 

ОД ОБЛАСТА НА УСТАВНОТО ПРАВО, УПРАВНОТО ПРАВО И ГРАЃАНСКОТО 

ПРАВО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ  

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

  

Со Одлука бр. 15-51/3 од 25.01.2021 година донесена на седница на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за Правни науки, одржана на 25.01.2021 година, определени сме за членови на 

Рецензентска комисиjа за избор на наставник во сите наставно-научни звања по група 

предмети од областа на стратешки менаџмент, менаџмент на администрација и управување со 

човечки ресурси на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот „Слободен печат“ на 9.12.2020 година и во 

предвидениот рок се приjави: 

 

1. доцент д-р Љупчо Петкуќески  

 

Врз основа на приложената документациjа од пријавениот кандидат, на Наставно-научниот 

совет на Факултетот за правни науки му го поднесуваме следниов 

 

 

И З В Е Ш Т А J  

 

Биографски податоци 

 

Д-р Љупчо Петкуќески е роден на 01.05.1957 година во с.Слатино. Во 1984 година 

дипломирал на Правниот факултет во Скопје, при Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј“, 

со просечен успех 8.06. Во 1990 година го положил правосудниот испит. Во 2009 се запишал 

на последипломски студии, насока Деловно право, Модул А – трговско право на Правниот 

факултет “Јустинијан Први“ Во Скопје и истите го завршил со просечен успех 9,80. На 

08.06.2011 година успешно ја одбранил магистерската теза на тема: “Внатрешна контрола во 

акционерските друштва“ и со тоа се  стекнал со академски степен – магистер на правни 

науки од областа на деловното право. На докторски студии се запишал Правниот факултет 

“Јустинијан Први“ во Скопје во ноември 2011 година. На 03.12.2014 година успешно ја 

одбранил докторската дисертација на тема: “Партиципација на вработените во управувањето 

со претпријатието“ и се стекнал со звањето – доктор на правни науки. 

 

 Професионална кариера ја започнал во 1985 година кога се вработил во Собранието 

на Општината Охрид каде извршувал работи и задачи во Секретаријатот за одбрана а 

подоцна и во Секретаријатот за инспекциски служби каде работел и како овластен инспектор 

за труд.  Во периодот од 1991 до 2004 година работен во подрачната единица на 

Министерството за труд и социјална политика во Охрид каде извршувал разни работи и 

задачи од надлежност на овој орган. Од 2004 година до 2010 година работен во Генералниот 

секретаријат на Владата на Република Македонија каде извршувал работи и задачи од 

работното место Државен советник за анализа и координација на политика во кој период бил 

и контакт државен службеник на Генералниот секретаријат на Владата на Република 

Македонија за односи со Министерството за правда. Од 2011 година до 2013 година работен 

во Министерството за информатичко општество и администрација како соработник за 

нормативни и правни прашања. Од 2013 година до денес повторно работи како Државен 

советник за анализа и координација на политика во Генералниот секретаријат на Владата на 

Република Македонија. Од 2017 година е и држаавен советник во Кабинетот на Заменик на 

претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски 

прашања и координација со економските ресори.   
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 Во наставата на Правниот факултет при Универзитетот Американ Колеџ Скопје е 

вклучен повеќе години како професор клиничар и тоа по предметите Управно процесно 

право, трудово право, трговско право и меѓународно приватно право. 

 

 Во своето професионално работење бил член на работни групи за изработка на 

закони како: Закон за судскиот совет, Закон за застапување на Република Македонија пред 

Европскиот суд за човекови права, Закон за извршување на пресудите на Европскиот суд за 

човекови права, Закон за државното правобранителство на Република Македонија, Закон за 

здруженија на граѓани и фондации, Законот за трговски друштва и многу други. Учествувал 

во подготовка и изработка на голем број на стратегии, разни подзаконски акти и слично. Во 

овој момент е член на работните групи за изработка на Законот за јавно приватно 

партнерство, Законот за инсолвентност (стечај). 

 

1. Останати професионални активности 

 

Љупчо Петкуќески бил член на Второстепена Владина Комисија која одлучуваше од 

областа на денационализација како и заменик член на Второстепената комисија од областа на 

едношалтерскиот систем при Централниот регистар на Република Македонија.    

       

Наставно-образовна и научно-истражувачка деjност  

 

Д-р Љупчо Петкуќески својата наставно-научна дејност на Универзитетот Американ 

Колеџ Скопје ја започнува од академската 2016/2017 кога е избран за во звање доцент  по група 

предмети од управната област  

 

Академска 2016/2017 година: 

- „Административно право„ (настава на македонски јазик на прв циклус студии), 

Факултет за правни науки 

- „Управно процесно право„ (настава на македонски јазик) на втор циклус 

студии, Факултет за правни науки 

 

Академска 2017/2018 година: 

- „Административно право„ (настава на македонски јазик на прв циклус студии), 

Факултет за правни науки 

- „Управно процесно право„ (настава на македонски јазик) на втор циклус 

студии, Факултет за правни науки 

- „Историја на право„ (настава на македонски јазик) на прв циклус студии, 

Факултет за правни науки 

 

Академска 2018/2019 година: 

- Административно право„ (настава на македонски јазик на прв циклус студии), 

Факултет за правни науки 

- „Управно процесно право„ (настава на македонски јазик) на втор циклус 

студии, Факултет за правни науки 

- „Историја на право„ (настава на македонски јазик) на прв циклус студии, 

Факултет за правни науки 

 

Академската 2019/2020 година: 

- “Административно право„ (настава на македонски јазик на прв циклус студии), 

Факултет за правни науки 

- „Управно процесно право„ (настава на македонски јазик) на втор циклус 

студии, Факултет за правни науки 

- „Историја на право„ (настава на македонски јазик) на прв циклус студии, 

Факултет за правни науки 
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Академска 2020/2021 година: 

 

- Административно право„ (настава на македонски јазик на прв циклус студии), 

Факултет за правни науки 

- „Управно процесно право„ (настава на македонски јазик) на втор циклус 

студии, Факултет за правни науки 

- „Историја на право„ (настава на македонски јазик) на прв циклус студии, 

Факултет за правни науки 

 

Во последниве пет години, д-р Љупчо Петкуќески ги има објавено следниве 

рецензирани научни трудови во референтна научна публикација - согласно одредбите од 

Законот за Високото Образование (Сл.весник на РМ бр.82/2018): 

 

 

Труд Објавен во 

последните 5 

години пред 

распишување 

на конкурсот  

Рецензирано 

списание 

Референтна научна 

публикација 

(согласно ЗВО) 

Petkukjeski, Lj., Andonov, M., 

Mihajloski, Z., Trajkova, K., 

Ljatif, S., (2016). Participation of 

employees in management bodies 

of the Macedonian shareholding 

companies. Journal of Social 

Sciences ResearchVol. 10, No. 2, 

p.2061-2069 

 

Да, 2016 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

Категорија - а)*  

-Google Scholar 

 

Категорија - б)** 

Trajkova, K., Andonov, M., 

Mihajloski, Z., Petkukjeski, Lj. 

Driving business success through 

key organizational drivers of 

employee engagement - case 

study (2016), International 

Scientific Researches 

Journal, Volume 72, Issue 7 

 

Да, 2016 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

 

Категорија - б)** 

Petkukjeski, Lj., Bojadziev, M., 

Andonov, M., Mihajloski, Z., 

Ljatif, S., Trajkova, K., (2017) 

Social Dialogue as a Form of 

Participation of Employees in 

Decision-Making and 

Management of the Companies 

with Emphasis on Social 

Dialogue in the Republic of 

Macedonia. International Journal 

of Social Science Research Vol. 

5, No. 1, p.137-149 

 

Да, 2017 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

 

Категорија - б)** 

Petkukjeski, Lj., Andonov, M., 

Mihajloski,Z., Misheva, K. 

Employees’ participation in the 

management and decision making 

Да, 2017 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

Да. 

Категорија - д)***  
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in public enterprises and 

institutions – the case of the 

Republic of Macedonia. 4-th 

International Scientific 

Conference, University Goce 

Delchev – Shtip, September 2017 

 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Petkukjeski, Lj., Andonov, M., 

Sterieva, S. M., Radenkov, Lj. 

Silent Company Legal Regulation 

in the Republic of Macedonia 

(2020) International Journal of 

Social Science Research, Vol. 8, 

No. 1 

 

Да, 2020 Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието. 

Да. 

 

Категорија - б)** 

 

*а) - научно списание во кое трудовите кои се објавуваат подлежат на рецензија и кое е 

индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на 

интернет, како 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. 

 

**б) -  научно списание во кое трудовите кои 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. 

***д) - зборник на рецензирани научни трудови презентирани на меѓународни академски 

собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 

земји. 

 

Во Деловно право бр.39 од октомври 2018 година објавен е стручен труд со наслов: 

“Правните механизми за остварување заштита на вработените од колективни 

отпуштања во конвенциите на МОТ и директивите на Европската Унија имплементирани во 

работното законодавство на Република Македонија“. 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа  на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност на 

доцент д-р Љупчо Петкуќески, Комисијата констaтира дека кандидатот покажува постојан 

стручен, научен и наставен развој и се оформува во квалитетен универзитетски наставник и 

научник. Научно-истражувачката работа на кандидатот е постојанта и ја потврдува неговата 

ориентација за продлабочен системски пристап кон пошироката област, која се однесува на 

групата предмети за кои конкурира. 

Имајќи ја предвид севкупната научна, стручна и наставна активност на кандидатот, 

Комисијата оцени дека доцент д-р Љупчо Петкуќески ги исполнува предвидените законски 

услови, поради што има чест на Наставно-научниот совет да му предложи доцент д-р Љупчо 

Петкуќески да биде избран во насловно звање вонреден професор по група предмети од 

областа на уставно право, управно право и граѓанско право на Факултет за правни науки при 

Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Марко Андонов с.р. 
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Факултет за правни науки   

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

проф. д-р Кимо Чавдар с.р.  

Факултет за правни науки   

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

Вон. проф. д-р Зоран Михајлоски с.р. 

Факултет за правни науки   

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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