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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): 
СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА, ОПШТА ИСТОРИЈА НА СРЕДНИОТ 

ВЕК, НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НА СРЕДНИОТ ВЕК, 
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА И ХЕРАЛДИКА НА 

ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од  29.12.2015 година, за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области (дисциплини): 
средновековна историја, општа историја на средниот век, национална историја на 
средниот век, архивистика и документација и хералдика, и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 04-46/3 од 19.2.2016 година, донесена на XXIII редовна 
седница одржана на 17.2.2016 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р 
Коста Аџиевски, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје (во пензија),  д-
р Александар Атанасовски, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје и д-р 
Елица Манева, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје (во пензија).  

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 
документација го поднесуваме следниов 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

 
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 

научните области (дисциплини): средновековна историја, општа историја на средниот 
век, национална историја на средниот век, архивистика и документација и хералдика, во 
предвидениот рок се пријави, како единствен кандидат, д-р Бобан Петровски, вонреден 
професор на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје.  

 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Кандидатот д-р Бобан Петровски е роден  на 20.9.1972 г., во Скопје.  Средно 

образование завршил во „Орце Николов” во Скопје во 1991 година. Со високо образование 
се стекнал на Филозофски факултет во Скопје на 15. 11. 1995 година (Уверение бр. 11-2/192 
од 15.11.1995 г.) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Дипломирал на Филозофскиот 
факултет во Скопје на 14. 11. 1995 година, со просечен успех 9,88, со што се стекнал со 
стручниот назив дипломиран професор по историја. 

Кандидатот активно се служи со англискиот, српскиот и бугарскиот јазик. 
Заради спецификата на неговата работа, д-р Петровски се користи и со старогрчкиот, 
латинскиот и старословенскиот јазик.  

Во учебната 1995/1996 година Бобан Петровски се запишал на постдипломски 
студии на Институтот за историја, отсек: историја на македонскиот народ - среден век. Во 
исто време, заради усовршување на базичните јазици за средновековната историја - 
старогрчкиот и латинскиот, во учебната 1996/1997 г. запишал, како вонреден студент, 
група предмети: синтакса на старогрчкиот јазик (морфологија слушал и полагал на 
постдипломските студии), морфологија на латинскиот јазик и синтакса на латинскиот 
јазик на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје. 
Постдипломските студии ги завршил на 24. 10. 2001 година (Уверение бр. 1104/69 од 
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24.10.2001 г.), со просечен успех 9,25. На 24. 10. 2001 година го одбранил магистерскиот 
труд на тема: Штип и штипската област во XIV век и се здобил со академскиот степен 
магистер по историски науки.  

Докторска дисертација пријавил на 16.10.2002 година на Филозофскиот 
факултет во Скопје. Дисертацијата на тема: Полог во среднот век (VI-XIV век) ја одбранил 
на 15.6.2006 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Коста Аџиевски, проф. д-р Јован 
Белчовски, проф. д-р Елица Манева проф. д-р Александар Атанасовски и проф. Виктор 
Лилчиќ. Со тоа се стекнал со научниот степен доктор на науки од научната област  
историски науки.  

На 10.1.2007 година е избран во звањето доцент на Филозофскиот факултет во 
Скопје во областите општа историја на средниот век, Балканот во средниот век и помошни 
историски науки.  

Во моментот е вонреден професор Филозофскиот факултет во Скопје. 
Последниот реферат за избор е објавен во Билтенот бр. 1009 од 1.6.2011 година. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата во 1998 година 
кога се вработил на Филозофскиот факултет како помлад асистент, објавени во Билтенот 
бр.: 908/142/98 од 1.12.2006 (доцент) и бр. 1009 од 1.6.2011 (вонреден префесор), како и 
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот 
избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност 
за изборот.  

 

 

2. Наставно-образовна дејност 
 

 

Во изминатиот период, од изборот во звањето вонреден професор, д-р 

Бобан Петровски мошне успешно и ангажирано ја изведува наставата од сите три 

циклуси  студии на Институтот за историја (додипломски, постдипломски и 

докторски) по предмети кои ги опфаќаат научните области (дисциплини): 

средновековна историја (општа и национална), архивистика и документација и 

херлдика. Освен на Филозофскиот факултет, д-р Бобан Петровски е ангажиран и 

на додипломските студии на Педагошкиот факултет при УКИМ во изведувањето 

настава по предметите: историја, национална историја и хералдика. 

 Во рамките на наставно-образовната дејност, д-р Бобан Петровски бил 

ментор на две и член на осум комисии за одбрана на дипломски работи на 

студентите, три комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови и една 

комисија за одбрана на докторска дисертација. 

 Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-

докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски 

гласник бр. 274 од 31.12.2013 г.), кандидатот д-р Бобан Петровски остварил 

вкупно 134,44 поени од наставно-образовната дејност и со тоа повеќекратно го 

надминал минималниот број на поени по овој основ, потребен за избор во 

звањето редовен професор. 

 

3. Научноистражувачка дејност 
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Во изминатиот период, кандидатот д-р Бобан Петровски значително го 

подигнал нивото на своето научно и стручно усовршување, го развил својот 

научен потенцијал, го продлабочил и го проширил својот интерес за 

средновековната историја на Европа, Балканот и особено за македонската 

средновековна историја. Објавил десет труда со оригинални научни резултати од 

областите: средновековна историја, општа историја на средниот век, национална 

историја на средниот век, архивистика и документација  и хералдика, од кои една 

монографија, еден дел од меѓународна монографија, три труда во меѓународни 

научни списанија (еден од нив во Thomson Reuters Database / Web of Science), 

еден труд во меѓународна научна публикација, три трудови во зборници од 

научни собири и еден во домашно списание:  

 

1. Средновековни населби и патишта во Полог-пишани извори, Скопје, 
2015 г.  

– монографски труд, многу значаен за историјата на Полог и македонската 

медиевистика. Со студиозен научен пристап во истражувањето, детална анализа 

на пишаните извори и критички однос кон адекватната историографска 

литература, авторот прави успешна научна презентација на патната мрежа и 

населените места во Полог во средниот век. Врз основа на податоците во 

пишаните извори успеал да идентификува, да убифицира и да презентира 48 

населени места во Полог во средниот век (XI-XIV в.), од кои најголемиот дел 

егзистираат и денес; 

2. „Ustanovljivanje sjeverne granice Makedonije: (ne)navremeno rjesavanje i primeri 
iz  

proslosti“, дел од монографијата сочинета од Zbornik radova s Megjunarodnog znanstvenog 
skupa Pravne I povijesne odrednice granica Srednje I Jugoistocne Europe, Osiek 2011 – дел од 
меѓународната монографија, многу значајна за мапирање на границите на Средна и 
Југоисточна Европа во минатото; 

3. „Кореспонденцијата на Теофилакт Охридски: Полог во писмата L8 и L13а“, 
Годишен зборник на Филозофски факултет, книга 64, Скопје 2011 – значаен 
истражувачки прилог за средновековното минато на Полог, кој се темели на анализата на 
изворните вести сочувани во преписката на познатиот охридски архиепископ од XI-XII 
век;  

4. „Local Roads in Medieval Polog: written Sources, Folia Archaeologica Balkanica“, 
Skopje 2012 – научен прилог за локалната патна мрежа во Полог засведочена во пишаните 
извори;  

5. „Хералдиката и хералдизацијата. Хералдиката во Македонија“, Предавања на 
XLV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 22 јуни 
– 5 јули 2012, Скопје, 2013 – релевантен истражувачки прилог за грбовите во Македонија, 
вклучително грбот на Претседателот на Р.М. и грбот на МПЦ-ОА, и нивната хералдичка 
фундираност;  

6. „Fond ‘Filozofski fakultet’ u DARM-u – najznačajniji arhivski izvor o karijeri Josipa 
Matasovića u Skoplju“, во S.Leček (red.) Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, 
Zbornik radova znanstvenog skupa odrzanog u Slavonskom Brodu 23.-24. studenoga 2012, 
Slavonski Brod – Zagreb 2013 – релевантен стручен истражувачки прилог за 
професионалната дејност на хрватскиот професот Ј.Матасовиќ на Филозофскиот 
факултет во Скопје пред Втората светска војна,  фундиран на архивска граѓа која ја 
поседува ДАР;   

7. „Ottoman Military Campaign in 1385: itinerary and goals“, во S.Mišić (ed.), 
Authority and power – nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402. Thematic Collection of 
Papers from the International conference held in Kruševac, Veliki Šiljegovac and Varvarin, 
September 20-22, 2013, Kruševac 2014 – значаен истражувачки прилог за утврдување на 
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маршрутата и целите на османлискиот продор во централна Македонија и Јужна 
Албанија во 1385 година;    

8. „Ottoman conquests of parts of Central-southern Europe in the late 14th century: the 
ambiguity of the sources“, Hikmet 22/23, (May 2014/1) - научен прилог за хронолошко 
уточнување на одредени османлиски освојувања во јужниот дел на Европа, респективно 
Македонија;   

9. „Intertwined Legal System: Church Authorities versus Local Feudal Landlords (in 
Central-southern Europe)“, Imago Temporis Medium Aevum 8, Lleida 2014 – мошне издржан 
научен прилог за средновековните испреплетености на правните позиции на локалните 
благородници и црквата, публикуван во меѓународно списание регистрирано во 
престижната Thomson Reuters Database  (Web of Science);  

10. „Central-southern Europe under the Restored Byzantine Administration after the 
fall of Samuel State“, во V.Gjuzelev – G.Nikolov (eds.),   South-eastern Europe in the second half 
of 10th – the beginning of 11th centuries: History and Culture, International Conference, 6 – 8 
October 2014, Sofia 2015 – значаен научен прилог за видот и карактерот на обновената 
византиска власт во јужниот дел на Европа, респективно Македонија, во почетокот на XI 
век.  

Дел од посочениве трудови на д-р Петровски веќе се цитирани во релевантни 
домашни и меѓународни списанија и монографии.   

Д-р Бобан Петровски учествувал како член во еден научен проект. 
Сознанијата добиени преку богатата научноистражувачка дејност на д-р Бобан 

Петровски се презентирани на 16 реномирани научно-стручни собири организирани од 
домашни и странски универзитети, истражувачки центри и меѓународни стручни 
здруженија. Д-р Петровски бил панел- дискутант, одржувал носечки предавања, секциски 
предавања, изнесувал научни презентации и реферати на респектабилни конференции 
кои биле одржани, како во Скопје и Охрид, така и во Софија, Крушевац, Славонски Брод, 
Леида, Велико Трново и Москва.  

Комисијата констатира дека д-р Бобан Петровски остварил вкупно 62 поена по 
основ на неговата научноистражувачка дејност и со тоа неколку пати го надминал 
минималниот број на поени кој е неопходен за избор во звањето редовен професор. 

 
 

4. Стручно-апликативна дејност 
 

 

Покрај на наставен и научноистражувачки план, кандидатот д-р Бобан 

Петровски, во изминатиот период, пројавил значителна активност и на полето 

на стручно-апликативната дејност, како и активност во дејности од поширок 

интерес.  

Активно е вклучен во работата на стручни тела при МОН на РМ, како што е 
Работна група за анализа на учебниците и наставните програми по историја за основното 
и средното образование. 

Д-р Бобан Петровски активно е вклучен во работата на тела на УКИМ, од кои би 
ги издвоиле: Универзитетски совет (мандат 2009-2013); Совет на Меѓународниот семинар 
за македонски јазик, литература и култура (мандат 2009-2013).   

Кандидатот учествувал во меѓународен уредувачкиот одбор за издавање на 
монографија под наслов „Власт и моħ – Властела Моравске Србије од 1365. до 1402. 
године“ (Крушевац, 2014 г.), сочинета врз основа на трудови од тематска конференција. 
Бил член на две рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно звање, а 
учествувал и во изготвување и пријавување на еден научен проект на МОН.   

Д-р Бобан Петровски е прв главен уредник во два мандата на новоформираното 
списание со меѓународен уредувачки одбор Македонска историска ревија – Macedonian 
Historical Review, кое се издава при Филозофскиот факултет во Скопје.  
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Кандидатот д-р Петровски активно е вклучен во стручно-апликативната работа 
како експерт во доменот на средновековната историја и дисеминација на знаењата за 
истата. Апликативната димензија на неговата дејност честопати е поврзана со ангажман 
во подготвување на текстови – стручни предлошки за сценарија за документарни 
филмови заради популаризирање на македонското медиевистичко минато. Врз основа на 
тие текстови публикувани се две популарно-стручни монографии:  

- Цар Самуил и битката на Беласица во 1014 година, текст: Б. Петровски, 
едиција „Македонски искушанија“, Кн. 20, Министерство за култура на Република 
Македонија, Скопје, 2014;  

- „Македонија во балканските воено-политички премрежија во XIII век“, 
„Македонија во византиско-српските ревласти од крајот на XIII до средината на XIV век“, 
„Македонија во времето на Волкашин и Углеша“, „Кралот Марко и браќата Дејанови“, 
текст Б. Петровски, едиција Македонски искушанија, Македонија до XIX век, Кн. 5, Том 
IV, Министерство за култура на Република Македонија, Скопје, 2015.  

Комисијата констатира дека д-р Бобан Петровски остварил вкупно 27,1 поен по 
основ на неговата стручно-апликативна дејност и со тоа повеќекратно го надминал 
минималниот број на поени кој е неопходен за избор во звањето редовен професор. 

Кандидатот д-р Бобан Петровски, во академските 2013/2014 и 2014/2015 година, 
доби  позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Филозофскиот 
факултет. 
 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од 
поширок интерес на д-р Бобан Петровски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Бобан Петровски поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, во целост ги исполнува условите за избор во повисоко звање. 

Според гореизнесеното, Рецензентската комисијата има чест со особено 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во 
Скопје да го избере д-р Бобан Петровски во звањето редовен професор во научните 
области: средновековна историја, општа историја на средниот век, национална историја 
на средниот век, архивистика и документација и хералдика.  
 
 
 
 

                                                                              Членови на Комисијата  
 
                                                                                     1. Проф. д-р Коста Аџиевски, с.р.  
 

    2. Проф. д-р Александар 
Атанасовски, с.р. 
 

                                                                                     3. Проф. д-р Елица Манева, с.р. 
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АНЕКС 2 

 

ОБРАЗЕЦ  

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, 

НАУЧНО,  НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:                                 Бобан Љубен Петровски 

        (име, татково име и презиме) 

Институција:                            Филозофски факултет - Скопје 

          (назив на факултетот/институтот)  

 

Научна област (дисциплина):  

средновековна историја, општа историја на средниот век, 

национална историја на средниот век, архивистика и 

документирање, хералдика.   

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  

            

Ред. 

број 

 

 

Назив на активноста:  

 

 

Поени 

 

1. 

Настава-предавања (прв циклус) на Филозофски 

факултет- Скопје одржани во семестрите: зимски 2011; 

2012; 2013, 2015; 2104, летен 2012; 2013; 2014; 2015, 

вкупно девет семестри = 1051 х 15 х 0,04  

 

63 

                                                           
1 Вкупно одржани часови предавања во текот на 9 семестри 2011-2015 г. по следниве 
предмети : Историја на Европа V-XI век (задолжителен за историчари; изборен за 
архивистичари); Историја на Европа XI-XV век (зад. за историчари; изб. за 
архивистичари); Историја на предмодерна ренесансна Европа (изб. за историчари); 
Историја на Европа во средниот век (зад. за архивистичари; изб. за историчари на 
уметност); Помошни историски науки (изб. за историчари; изб. за архивистичари; изб. 
за историчари на уметност; изб. за археолози).   
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2. Настава-вежби (прв циклус) на Филозофски факултет- 

Скопје во посочените девет семестри (точка 1) = 692 х 15 

х 0,03 

 

31,05   

 

3. 

Настава-предавања (прв циклус) на Педагошки 

факултет- Скопје одржани во семестрите: зимски 2011, 

2012 – предмет историја; зимски 2015 – предмети: 

историја и национална историја = 12; летен 2013, 2014, 

2015 – предмет: хералдика = 6, вкупно шест семестри =  

18 х 15 х 0,04  

 

 

10,8 

4. Настава-вежби (прв циклус) на Педагошки факултет - 

Скопје во посочените шест семестри (точка 3) = 12 х 15 

х 0,03  

 

5,4 

5. Консултации со студенти на Филозофски факултет - 

Скопје за девет семестри: вк. студенти во посочените 

девет семестри (точка 1)  949  х 0,002 

 

2,18   

6. Консултации со студенти на Педагошки факултет - 

Скопје (вк.  стденти во посочените семестри (точка 3):  

1010 : 2 = 505 (кореализатор) за предметите: историја и 

национална историја; 54 за предметот хералдика, вк. 

студенти 559 х 0,002  

 

1,11 

7. Ментор на дипломска работа: на Филозофски факултет 

- Скопје = 2 х 0,2   

0,4 

 

8. 

Член на комисија за одбрана на дипломска: на 

Филозофски факултет - Скопје  8 х 0,1 = ; на Педагошки 

факултет - Скопје  3 х 0,1 = 0,1 

1,1 

 

9. 

Ментор на магистерски труд 2 х 1 (Скандиловска 

Александра, одбранета 2013; Зафировска Анита, 

одбранета 2015 г.) 

2 

 

10. 

Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски 

труд 3 х 0,3 (Весна Тодоровска, одбранета 2012г.; Васко 

Арнаутовски, одбранета 2013г.; Никица Тасевска, 

одбранета 2013 г.)     

 

0,9  

11. Член на комисија за оцена или одбрана на докторска 

дисертација 1 х 0,5 (Стојков Стојко, одбранета 2013) 

      0,5 

                                                           
2 Вкупно одржани вежби по сите споменати предмети во бел. 1.  



220 
 

12. Пакет материјали за предметот историја и предметот 

национална историја на Педагошки факултет - Скопје 

1 

13.  Подготовка на нов предмет за прв циклус – предавања 

(2013 г.-): 

-Помошни историски науки; 

-Историја на Европа V-XI век; 

-Историја на Европа XI-XV век; 

-Историја на предмодерна ренесансна Европа; 

-Историја на Европа во средниот век. 

 

 

 

5 

14. Подготовка на нов предмет за прв циклус – вежби 

(2013г.-):  

-Помошни историски науки; 

-Историја на Европа V-XI век; 

-Историја на Европа XI-XV век; 

-Историја на предмодерна ренесансна Европа; 

-Историја на Европа во средниот век. 

 

 

2,5 

15. Подготовка на нови предмети за втор циклус: 

-Хронологија (за архивисти, 2013 г.-)  

 

1 

16. Подготовка на нови предмети за трет циклус  

Насока: Историја и архивистика (акредитирана - за прв 

сем. 2011/12 г.): 

Mодул–Средновековна Европа и Балкан, предмети:  

-Извори и историографија;  

-Миграции;  

-Социјално-економски односи и секојдневие;  

-Европа и Балкан  

Модул–Историја на дипломатија, предмет:  

-Средновековната дипломатија на европските држави 

 

 

 

6,5 
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Насока Историја на уметност и археологија 

(акредитирана 2014 г.): 

-Социо-економски прилики и монетарни системи во 

средновековна Европа 

-Држави и цркви во средниот век (коавтор) 

   

   

   

 Вкупно 134,44 

  

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ    

                

Ред. 

број 

 

Назив на активноста:  

 

Поени 

1. Монографија 

Петровски Б., Средновековни населби и патишта во 

Полог – пишани извори, Скопје, 2015. 

8 

2. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во меѓународен зборник на трудови од 

научен/стручен собир (Дел од меѓународна 

монографија) (автор):  

Petrovski B., „Ustanovljivanje sjeverne granice 

Makedonije: (ne)navremeno rjesavanje I primeri iz 

proslosti“, дел од монографијата сочинета од Zbornik 

radova s Megjunarodnog znanstvenog skupa Pravne I 

povijesne odrednice granica Srednje I Jugoistocne 

Europe, Osiek 2011 (стр. 115-123).  

 

 

4 

3. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

научно / стручно списание (автор):  

Петровски Б., „Кореспонденцијата на Теофилакт 

Охридски: Полог во писмата L8 и L13а“, Годишен 

 

 

4 
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зборник на Филозофски факултет, книга 64, Скопје 

2011, стр. 225-242. 

4. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

научно / стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор (автор):  

Petrovski B., „Local Roads in Medieval Polog: written 

Sources, Folia Archaeologica Balkanica“, Skopje 2012, 

стр. 463-469.  

 

4 

 

5. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во зборник на трудови на в.о. институција 

(автор): 

Петровски Б., „Хералдиката и хералдизацијата. 

Хералдиката во Македонија“, Предавања на XLV 

меѓународен семинар за македонски јазик, 

литература и култура, Охрид 22 јуни – 5 јули 2012, 

Скопје 2013, стр. 167-183.  

 

 

 

2 

6. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

(автор):  

Petrovski B., „Fond ‘Filozofski fakultet’ u DARM-u – 

najznačajniji arhivski izvor o karijeri Josipa Matasovića u 

Skoplju“, во S.Leček (red.) Josip Matasović i paradigma 

kulturne povijesti, Zbornik radova znanstvenog skupa 

odrzanog u Slavonskom Brodu 23.-24. studenoga 2012, 

Slavonski Brod – Zagreb 2013, стр. 215-230.  

 

 

2 

7. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

со меѓународен уредувачки одбор (автор): 

Petrovski, B., „Ottoman Military Campaign in 1385: 

itinerary and goals“, во S.Mišić (ed.), Authority and power 

– nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402. Thematic 

Collection of Papers from the International conference held 

in Kruševac, Veliki Šiljegovac and Varvarin, September 20-

22, 2013, Kruševac 2014, pp. 287-303. 

 

 

 

2 

8. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

научно / стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор (автор):  
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Petrovski, B., „Ottoman conquests of parts of Central-

southern Europe in the late 14th century: the ambiguity of 

the sources“, Hikmet 22/23, (May 2014/1), pp. 58-73.  

4 

 

 

9. Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

научно / стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор (автор):  

Petrovski, B., „Intertwined Legal System: Church 

Authorities versus Local Feudal Landlords (in Central-

southern Europe)“, Imago Temporis Medium Aevum 8, 

Lleida 2014, pp. 195-212  

{Web of Science/Thomson Reuters Database}.  

 

 

4 

 

10. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 
објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 
(автор):   
Petrovski B., „Central-southern Europe under the Restored 
Byzantine Administration after the fall of Samuel State“, во 
V.Gjuzelev – G.Nikolov (eds.),   South-eastern Europe in 
the second half of 10th – the beginning of 11th centuries: 
History and Culture, International Conference, 6 – 8 
October 2014, Sofia 2015, pp. 266-276.  

 

 

 

2 

11. Учество на конференции со презентиран реферат и 

публикуван апстракт:  1п.+1п.  

Наслов на публикуван апстракт и назив на 

конференцијата: „Common issues in No. 58, No. 94 and 

No. 103 of Chomatianos ‘Ponemata Diaphora’ “, 

Proceedings of the 22th International Congress of 

Byzantine Studies, Vol. III, Sofia 22-27 August, Sofia 2011, 

стр. 141.  

 

2 

12.  Учество на конференции со презентиран реферат и 

публикуван апстракт: 1п.+1п. 

Наслов на публикуван апстракт и назив на 

конференцијата: „Вестите на Евлија Челбија за 

паѓањето на Штип под османлиска власт“ Балканот на 

Евлија Челебија, Меѓународен конгрес, 16-20 април 

2012, Скопје, 15.  

 

2 

13.  Учество на конференции со презентиран реферат и 

публикуван апстракт:  1п.+1п. 
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Наслов на публикуван апстракт и назив на 

конференцијата: „Fond ‘Filozofski fakultet’ u DARM-u – 

najznačajniji arhivski izvor o karijeri Josipa Matasovića u 

Skoplju“, Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, 

23.-24. studenoga, Slavonski Brod 2012, 29.  

2 

14.  Учество на конференции со презентиран реферат и 

публикуван апстракт: (апстракт 1п.) 

Наслов на публикуван апстракт и назив на 

конференцијата:  „The Jews of Macedonia in 

Contemporary History textbooks“ Jews Across the 

Balkans: History, Society and Culture, International 

Conference 29.9-2-10.2013 Skopje, Abstracts, 2-3.   

 

 

1 

 

15.  Учество на конференции со презентиран реферат:  

Назив на конференциja: International Medieval 

Meeting, Consolidated Medieval Studies Research Group 

„Space, Power and Culture“ – University of Lleida, 26-28 

June, Lleida 2013.   

 

1 

16.  Учество на конференции со презентиран реферат: 

Назив на конференциja: Македонија низ вековите, 

Меѓународна научна конференција 11-12 ноември 2011, 

Скопје.  

 

1 

17.  Учество на конференции со презентиран реферат: 

Назив на конференциja: Authority and power – nobility 

of Moravian Serbia from 1365 to 1402, International 

conference held in Kruševac, Veliki Šiljegovac and 

Varvarin, September 20-22, 2013.  

 

1 

18. Учество на конференции со презентиран реферат:  

Назив на конференциja: South-eastern Europe in the 

second half of 10th – the beginning of 11th centuries: 

History and Culture, International Conference, 6 – 8 

October Sofia 2014.  

 

1 

19.  Учество на конференции со презентиран реферат: 

Назив на конференциja: Святитель Климент 

Охридский и формирование славянского богослужения 

 

1 
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византийского обряда, Научный семинар 19-20 

октября, Москва 2015 года.  

20.  Учество на конференции со презентиран реферат: 

Назив на конференциja: The Royal City of Tarnov and 

the Second Bulgarian Tsardom in the Medieval World 26 

– 28 October, Veliko Tarnovo 2015.  

 

1 

21.  Одржано предавање по покана на Универзитет :  
Б.Петровски, Хералдиката и хералдизацијата, 4 јули 

2012, Охрид, (предавање по покана на XLV 

меѓународен семинар за македонски јазик, литература 

и култура при УКИМ).  

 

 

2 

 

22.  Учество во панел/носечко предавање на конференции 

/ симпозиуми:   

-панел предавање (панел дискутант) - „Состојбата со 

актуелните учебници по историја“, What History makes 

work, Меѓународен симпозиум, ЕУ - канцеларија 

29.8.2012, Скопје. 

 

 

2 

23. Учество во панел/носечко предавање на конференции 

/ симпозиуми:   

-панел предавање (opening lecture) – „The Jews of 

Macedonia in Contemporary History textbooks“, Jews 

Across the Balkans: History, Society and Culture, 

International Conference 29.9-2-10.2013, Skopje. 

 

 

2 

24. Учество во панел / носечко предавање на 

конференции / симпозиуми:  

-панел предавање (keynote lecture) –  „Europe and the 

Region viewеd through the Ohrid`s rich History“, 21-ва 

Годишна конференција на Euroclio, 31.3-6.4.2014, 

Охрид . 

 

 

2 

25. Учество на научна трибина со презентиран реферат: 

Свечен собир и тркалезна маса по повод 

одбележувањето на 1000 години од битката на 

Беласица и смртта на цар Самуил, МАНУ, 6 ноември 

2014, Скопје. 

 

1 

26.  Учество на научна трибина со презентиран реферат:  
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Научна трибина по повод одбележувањето на 1000 

години од смртта – убиството на цар Гаврило 

Радомир, ИНИ, 2 декември 2015.  

1 

27.  Учесник во национален научен проект:  

„Воведување на Open Journal System за списанијата од 

Филозофскиот факултет“ за периодот 2012-2013 г. (рак. 

проф. д-р Тони Милески) - член на тимот во проектот 

на Филозофски факултет преку УКИМ.  

 

 

3 

 Вкупно 62 

       

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

          Поени

  

Ред. 

број 

 

Назив на активноста:  

 

Поени 

1. Книга од стручна област: 

Цар Самуил и битката на Беласица во 1014 година, 

текст Б. Петровски, едиција „Македонски искушанија“, 

Кн. 20, Министерство за култура на Република 

Македонија, Скопје, 2014. 

4 

2. Поглавје во книга: 

Македонија во балканските воено-политички 

премрежија во XIII век, текст: Б. Петровски, едиција 

„Македонски искушанија“, Македонија до XIX век, Кн. 

5, Том IV, Министерство за култура на Република 

Македонија, Скопје 2015 (901-918). 

 

 

2 

3. Поглавје во книга : 

Македонија во византиско-српските ревласти од 

крајот на XIII до средината на XIV век, текст: Б. 

Петровски, едиција „Македонски искушанија“, 

 

 

2 
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Македонија до XIX век, Кн. 5, Том IV, Министерство за 

култура на Република Македонија, Скопје, 2015 (919-

939). 

4. Поглавје во книга : 

Македонија во времето на Волкашин и Углеша, текст: 

Б. Петровски, едиција „Македонски искушанија“, 

Македонија до XIX век, Кн. 5, Том IV, Министерство за 

култура на Република Македонија, Скопје, 2015 (941-

957). 

 

 

2 

5. Поглавје во книга :  

Кралот Марко и браќата Дејанови, текст: Б. 

Петровски, едиција „Македонски искушанија“, 

Македонија до XIX век, Кн. 5, Том IV, Министерство за 

култура на Република Македонија, Скопје, 2015 (959-

977).  

 

 

2 

6. Стручна (експертска) активност:  

Текст-предлошка за сценарио за документарен филм: 

Отпорот против османлиската власт (реал. декември 

2011 г.) – коавтор (0,8).  

 

0,8 

7. Стручна (експертска) активност:  

Текст-предлошка за сценарио за документарен филм: 

-Македонија во записите на странските патеписци од 

XV и XVI век, серијал: Македонија во делата на 

странските патеписци и дипломатските извештаи 

на конзулите (реал. февруари 2015 г.) – коавтор (0,8) ; 

-Македонија во записите на Евлија Челебија и неговите 

современици,  серијал: Македонија во делата на 

странските патеписци и дипломатските извештаи 

на конзулите (реал. февруари 2015 г.) – коавтор (0,8) ; 

-Македонија на старите карти, серијал: Македонија во 

делата на странските патеписци и дипломатските 

извештаи на конзулите (реал. февруари 2015 г.) – 

коавтор (0,8).  

 

 

 

 

 

 

2,4 
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Дејности од поширок интерес 

 

 

1. Изготвување и пријавување на научен/образовен 

меѓународен проект - соработник:  

Билатерален македонско-австриски проект „ 

Етнонимот Власи во пишаните извори и во 

топонимијата во историскиот регион Македонија 

(XI-XVI век)“ пријавен на 14 декември 2015 г. преку 

МОН (рак. Проф. д-р Тони Филипоски).  

 

 

 

1 

2. Раководител на внатрешна организациона единица: 

Раководител на Институтот за историја од 2009-2013 

г.3 

1,5 

3. Член на универзитетска комисија (тело): 

Член на Универзитетскиот совет од 2009-2013 г.4 

0,5 

4.  Член на универзитетска комисија (тело): 

Член на Советот на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура од 2009-2013 

г.5 

 

0,5 

5. Член на факултетска комисија (тело): 

Член на факултетски комисии за испити по предмети 

од антиката – во дваесетина наврати (2011-2015)  

    

1 

6. Член на организационен или програмски одбор на 

меѓународен научен/стручен собир: 

Балканот на Евлија Челебија, Меѓународен конгрес 

16-20 април, Скопје 2012 – Организациски одбор  

  

1       

7. Член на организационен или програмски одбор на 

меѓународен научен/стручен собир:  

 

 

                                                           
3 Пресметани се 50% од вкупно 3 поени предвидени за цел мандат.  
4 Пресметани се 50% од вкупно 1 поен предвидени за цел мандат. 
5 Пресметани се 50% од вкупно 1 поен предвидени за цел мандат. 
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Jews Across the Balkans: History, Society and Culture, 

International Conference 29.9-2-10., Skopje 2013 - 

Conference Academic Committee.  

1 

8. Член на организационен или програмски одбор на 

научен/стручен собир:  

Свечен собир и тркалезна маса по повод 

одбележувањето на 1000 години од битката на 

Беласица и смртта на цар Самуил, МАНУ 6 ноември 

2014, Скопје  – Организационен одбор.   

     

 

0,5 

9. Член на меѓународен уредувачки одбор во книга –

тематски зборник на трудови:  

Authority and power – nobility of Moravian Serbia from 

1365 to 1402 (Власт и моќ-властела моравске Србије 

од 1365. до 1402. године. Тематски зборник). Thematic 

Collection of Papers from the International conference held 

in Kruševac, Veliki Šiljegovac and Varvarin, September 20-

22, 2013, Kruševac 2014.  

        

 

 

 

1 

10. Уредник на научно/стручно списание: 

Главен уредник на списание со меѓународен 

уредувачки одбор Македонска историска ревија – 

Macedonian Historical Review, мандат: 2010-2011 (1п.)6; 

2012-2013 (2п.). 

        

 

3 

11. Учество во комисии и тела на државни и други органи:  
Член на Работна група на МОН на РМ: Работна група 

за анализа на учебниците и наставните програми по 

историја за основното и средното образование. 

 

 

0,5 

12. Учество во рецензентски комисии за избор во звања:  

избор на д-р Т. Филипоски во звањето вонреден 

професор на Филозофскиот факултет во Скопје (2014 

г.). 

 

0,2 

13. Учество во рецензентски комисии за избор во звања:  

избор на д-р С. Стојков во звањето доцент на УГД Штип 

(2014 г.). 

 

0,2 

   

                                                           
6 Пресметани се 50% од вкупно 2 поени предвидени за цел мандат. 



230 
 

   

Спортска дејност   

   

   

   

   

 Вкупно 27,1 

   

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 

 

Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 134,44 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ     62 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ / 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  27,1 

Вкупно 223,54 

 

      Членови на Комисијата 

1. Проф. д-р Коста Аџиевски, с.р.   
                          претседател 

2. Проф. д-р Александар Атанасовски, 
член, с.р. 

 

3. Проф. д-р Елица Манева, член, с.р.  
 

 

 

 






