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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ИСТОРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА, СОВРЕМЕНА ИСТОРИЈА (ПО 1914) И МЕТОДИКА 

НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

објавен во весниците „Коха„ од 5 април и „Нова Македонија“ од 6 април 2016 година 

година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните 

области (дисциплини): историја на Македонија, современа историја (после 1914) и 

методика, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-700/4, донесена 

на XXV редовна седница одржана на 4.5.2016 година, формирана е Рецензентска комисија 

во состав: д-р Виолета Ачкоска, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје,  

д-р Маргарита Пешевска, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје (во 

пензија) и д-р Катерина Мирчевска, редовен професор при Институтот за национална 

историја (ИНИ) во Скопје.  

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): историја на Македонија, современа историја (по 1914) и 

методика, во предвидениот рок се пријави, како единствен кандидат, д-р Никола Жежов, 

вонреден професор на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје. 

 

13. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Кандидатот д-р Никола Жежов е роден  на 20.10.1970 година во Штип.  Средно 

образование завршил во гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип во 1989 година. Со 

високо образование се стекнал на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за 

историја. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, при Институтот за историја 

во 1995 година, со просечен успех 8, 39. 

Кандидатот активно се служи со англискиот јазик. 

Во учебната 1995/96 година се запишал на  втор циклус (магистерски) студии на 

Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. Студиите ги завршил на 

31.10. 2000 година, со просечен успех 9,00. На 31.10.2000 година го одбранил 

магистерскиот труд на тема: Режимот на Кралството на СХС и отпорот на 

македонскиот народ во Брегалничкиот округ 1918-1924 година и се здобил со 

академскиот степен магистер по историски науки.  

Докторска дисертација пријавил на 14.6.2001 година на Филозофскиот факултет 

во Скопје. Дисертацијата на тема: Македонското прашање во југословенско-бугарските 

односи (1918- 1941) ја одбранил на 20.10.2006 година, пред Комисија во состав: проф. д-р 

Даринка Петреска, проф. д-р Виолета Ачкоска, проф. д-р Маргарита Пешевска, проф. д-р 

Зоран Тодоровски и проф. д-р Методија Манојловски. Со тоа се стекнал со научниот 

степен доктор на науки од научната област историски науки. 
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На 27.2.2007 година е избран во звањето доцент на Филозофскиот факултет во 

Скопје во областите историја на македонскиот народ во XX век, историја на секојдневниот 

живот, историско образование во РМ (1945- 2000) и методика. 

Во моментот е вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Последниот реферат за избор е објавен во Билтенот бр.1016/153 од 3.10.2011 година. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата во 2002 година 

кога се вработил како асистент на Филозофскиот факултет во Скопје, објавени во 

Билтенот бр. 794/192 од 30.1. 2002 година, бр.913/114 од 15.2.2007 година (доцент) и бр. 

1016/153 од 3.10.2011 година (вонреден професор), 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. 

 

14. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА 

КАНДИДАТОТ ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА 
 

Наставно-образовна дејност 

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, на Филозофскиот 

факултет во Скопје, кандидатот  д-р Никола Жежов успешно изведува настава на сите три 

циклуси студии на Институтот за историја (додипломски, постдипломски и докторски) по 

предмети кои ги опфаќаат научните области (дисциплини): историја на Македонија, 

современа историја (по 1914) и методика.   

Кандидатот бил ментор на 10 дипломски работи и член на 30 комисии за одбрана 

на дипломски работи. 

Кандидатот учествувал како член во комисија за оцена/или одбрана на 13 

магистерски трудови и на 5 докторски дисертации. 

Комисијата констатира дека д-р Никола Жежов остварил вкупно 74, 77 поени по 

основ на наставно-образовна дејност со што го надминал минималниот број на поени кој 

е неопходен за избор во звањето редовен професор.  

 

Научноистражувачка дејност 

Д-р Никола Жежов, во рамките на научноистражувачката дејност, во периодот 

од 2011 до 2016 година има објавено вкупно 4 научни трудови од областа историја на 

Македонија, од кои 2 монографии и 2 научни статии во зборници од научни собири. 

Учествувал и на една меѓународна научна конференција.  

Васил Чакаларов (1874- 1913), Скопје, 2014 е монографски труд кој објаснува 

многу нови непознати историски факти за револуционерната дејност и живот на 

костурскиот војвода на МРО/ТМОРО/ВМОРО, Васил Чакаларов. Со употреба на 

необјавени историски документи, пред сè од архивите во Република Бугарија, авторот 

преку критички однос кон изворите, но и цитираната бројна литература, дава детален 

биографски опис на овој македонски револуционер, а преку него ни ги отсликува и 

состојбите во македонското револуционерно движење и пред сè во МРО од крајот на XIX 

и првите години на XX век. Монографијата е прва поопсежна книга објавена во 

македонската историографија која го обработува животниот пат и револуционерната 

дејност на Васил Чакаларов. Книгата е дел од едицијата „Македонски дејци“ во издание 
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на Филозофскиот факултет во Скопје, а со поддршка на Министерството за образование и 

наука на Република Македонија.  

Мише Развигоров (1873-1907), Скопје, 2015 е монографски труд кој го расветлува 

животот и револуционерната дејност на штипскиот војвода на МРО/ТМОРО/ВМОРО, 

Мише Развигоров. Во композицијата на текстот, авторот цитирал обемна необјавена 

архивска граѓа од архивите во Република Бугарија која досега не беше позната за 

македонската научна јавност. Монографијата пополнува значајна празнина во 

македонската историографија која се занимава со историјатот на македонското 

револуционерно движење, а се однесува на тема од регионалната историја на Македонија. 

Овој труд е прв во македонската историографија, објавен за животниот пат и 

револуционерната дејност на македонскиот револуционер Мише Развигоров. 

Монографијата е дел од едицијата „Македонски дејци“ која е издание на Филозофскиот 

факултет во Скопје со поддршка на Министерството за образование и наука на Република 

Македонија.   

Кандидатот бил ментор на 4 магистерски и 4 докторски трудови. 

Комисијата констатира дека д-р Никола Жежов остварил вкупно 37 поени по 

основ на точката научноистражувачка дејност со што го надминал минималниот број на 

поени кој е неопходен за избор во звањето редовен професор.   

 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

 

Д-р Никола Жежов активно е вклучен во стручно-апликативната работа и како 

резултат на тоа во временскиот период од 2011 до 2016 година е автор или коавтор на 5 

книги од стручна област и автор или коавтор на 11 делови од книги и поглавја . Голем дел 

од стручните книги на авторот се дел од едицијата „Македонски искушенија“ и 

„Македонски дејци“.  

1. Георги Кулишев, Спомени, дневник, документи, предговор, избор и 
редакција Никола Жежов, Мирјана Нинчовска, Скопје, 2013 е 
изворен научен труд во кој авторот за прв пат пред македонската 
научна јавност ги објавува спомените и дневникот на македонскиот 
револуционер и деец Георги Кулишев, како и бројни необјавени 
документи кои се однесуваат на неговиот живот, политичка кариера 
и револуционерна дејност. Книгата расветлува многу непознати 
настани поврзани со внатрешните состојби во ВМРО во периодот од 
1918 до 1934 година, внатрешните борби во Организацијата, 
меѓусебните физички ликвидации на спротивставените фракции во 
ВМРО, како и обидите за помирување во кои посредувал и самиот 
Георги Кулишев.  
 

2. Христо Чернопеев, Дневници, спомени и документи од Балканските 
војни 1912/13 година, предговор, избор и редакција Никола Жежов, 
Мирјана Нинчовска, Скопје, 2013 е изворен научен труд во кој авторот 
за прв пат ги објавува досега непознатите и непубликувани дневници 
на македонскиот револуционер Христо Чернопеев кои претставуваат 
една оригинална историја за текот на балканските војни 1912/13 
година во Македонија, секако видени низ призмата на учеството на 
членовите на македонското револуционерно движење во настаните 
од војните. 
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3. Зборник на документи на лица политички затворани и осудувани 
за самостојна Македонија (1945-1990), том II, предговор, избор и 
редакција Виолета Ачкоска, Никола Жежов, Скопје, 2012 е 
оригинален научен труд во кој се поместени голем број на документи, 
обвинителни акти, пресуди кои се однесуваат на политички 
затвореници, судени за идејата за независна Македонија. Книгата 
расветлува многу табу-теми од повоената македонска историја кога 
еднопартискиот политички систем сурово се пресметувал со сите 
поединци и организации кои на територијата на Македонија 
агитирале за создавање на независна македонска држава. 
Најголемиот дел од пресудите се однесуваат на припадници на ВМРО- 
организации по Втората светска војна.  
 

4. Енциклопедија ВМРО (1893- 1934), главен редактор Никола Жежов, 
редактори Мирјана Нинчовска, Теон Џинго, Скопје, 2015 е книга во 
која авторот, како главен редактор, заедно со останатите редактори по 
азбучен ред составил одредници кои ги објаснуваат сите најважни 
сегменти од историјатот на ВМРО: раководни личности, војводи, 
комити, конгресите на Организацијата, аферите, востанијата и 
псевдонимите. Под секоја одредница се наоѓаат посочени извори и 
литература што е драгоцено за секој историчар - истражувач, што од 
своја страна $ дава уште поголема научна вредност и тежина на 
Енциклопедијата.  

  

Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес. 

Активно е вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при Министерството 

за образование и наука на Република Македонија и Министерството за култура на 

Република Македонија:  

 Комисија за нострификација на дипломи од полето на хуманистичките 
науки при МОН; 

 Работна група за анализа на учебниците и наставните програми по 
историја за основно и средно образование при МОН; 

 член на одборот за доделување на државната награда „Св.Климент 
Охридски“ при Министерството за култура;  

 член на управниот одбор на Музејот на македонската борба за државност 
и самостојност. 

Кандидатот учествувал во уредувачкиот одбор на меѓународното научно 

списание Македонска историска ревија во 2012 година.  

Комисијата констатира дека д-р Никола Жежов остварил вкупно 74, 2 поена по 

основ на стручно- апликативна дејност и со тоа го надминал минималниот број на поени 

кој е неопходен за избор во звањето редовен професор.    

 

Оценка од самоевалуација 

Кандидатот д-р Никола Жежов,  во академските 2013/2014 и 2014/2015 година, 

доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Филозофскиот 

факултет. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-

образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од 

поширок интерес на  д-р Никола Жежов.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 

последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Никола Жежов поседува научни 

и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето редовен професор во 

научните области: историја на Македонија, современа историја (по 1914) и методика.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Никола Жежов да 

биде избран во звањето редовен професор во научните области: историја на 

Македонија, современа историја (по 1914) и методика.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Проф. д-р Виолета Ачкоска, с.р. 

 

Проф. д-р Маргаритa Пешевска, с.р. 

 

Проф. д-р Катерина Мирчевска, с.р. 
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АНЕКС 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, 

НАУЧНО,  НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

 

Кандидат:                                 Никола Петре Жежов 

        (име, татково име и презиме) 

Институција:                            Филозофски факултет - Скопје 

          (назив на факултетот/институтот)  

 

 

Научни области (дисциплини):  

историја на Македонија, современа историја (по 1914) и 

методика  

 

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

вкупно девет семестри = 661 х 15 х 0,04  

 

39, 6 

                                                           
1 Вкупно одржани часови предавања во текот на 9 семестри, 2011-2015 г., по следниве 
предмети: историја на македонскиот народ во XX век, македонското иселеништво во 
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2. Настава-вежби (прв циклус) на Филозофски факултет 

Скопје одржани во семестрите:  зимски 2011; 2012; 

2013, 2014, 2015; летен 2012; 2013; 2014; 2015, вкупно 

девет семестри= 502 х 15 х 0,03 

 

22, 5   

3.  Консултации со студенти на Филозофски факултет 

Скопје за девет семестри:  635  х 0,002 

 

1,27   

4.  Ментор на дипломска работа: на Филозофски факултет 

Скопје   

10 х 0,2   

2 

 

5. 

Член на комисија за одбрана на дипломска: на 

Филозофски факултет Скопје   

30 х 0,1   

3 

   

 

6. 

Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски 

труд   

13 х 0,3  

 

3, 9 

7.  Член на комисија за оцена или одбрана на докторска 

дисертација  

5 х 0,5  

      2, 5 

  Вкупно 74, 77 

 

 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ    

                

Ред. 

Број 

Назив на активноста:  Поени 

                                                           
Америка, Австралија и Европа, историја на институциите во Македонија, практична 
работа во наставата по историја и историја на секојдневниот живот.    
2 Вкупно одржани вежби во текот на 9 семестри, 2011- 2015 година, по следниве 
предмети: историја на македонскиот народ во XX век, македонското иселеништво во 
Америка, Австралија и Европа, историја на институциите во Македонија, практична 
работа во наставата по историја и историја на секојдневниот живот.    
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1. Ментор на докторска дисертација  

4 х 3 

12 

2. Ментор на магистерска работа  

4 х 1 

 

 

4 

3. Монографии:  

 

1. Никола Жежов, Васил Чакаларов (1874- 1913), 
Скопје, 2014. 

 

2. Никола Жежов, Мише Развигоров (1873- 1907), 
Скопје, 2015. 
 

 

2 х 8=16 

 

 

16 

4. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

(автор):  

 

Никола Жежов, „Убиството на штипскиот војвода 

Мише Развигоров“, Прв научен собир, Улогата на 

штипско Ново Село во македонската историја, Зборник 

на трудови, Штип, 2014, 152- 164. 

 

2 

 

5. Труд со оригинални научни/стручни резултати, 

објавен во зборник на трудови на в.о. институција 

(автор): 

 

Никола Жежов, „Селото Пожарско во Граѓанската 

војна во Грција 1946-1949 година“, Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св.Кирил и 

Методиј“- Скопје, книга 64, Скопје, 2011, 209- 223.  

 

 

 

2 
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6.  Учество на научен стручен собир со реферат/усна 

презентација 

 

4 th United Macedonian diaspora Global Conference in 

Macedonia- 100 Years After the Treaty of 

Bucharest(July 24- July 27, 2013), Skopje, 2013.  

1 

 Вкупно 37 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

Ред. бр. Назив на активноста:  Поени 

1. Книги од стручна област (автор): 

 

1. Едиција „Македонски дејци“, Георги 
Кулишев, Спомени, дневник, документи, 
предговор, избор и редакција Никола 
Жежов, Мирјана Нинчовска, Скопје, 2013. 

 

2. Едиција „Македонски дејци“, Христо 
Чернопеев, Дневници, спомени и документи 
од Балканските војни 1912/13 година, 
предговор, избор и редакција Никола 
Жежов, Мирјана Нинчовска, Скопје, 2013. 

 

3. Никола Жежов, Васил Чакаларов, едиција 
„Македонски искушенија“ кн. 13, Скопје, 
2014. 

 

4. Никола Жежов, Тодор Александров, едиција 
„Македонски искушенија“ кн.9, Скопје, 2013. 

 

5. Никола Жежов, Павел Шатев, едиција 
„Македонски искушенија“ кн.8, Скопје, 2013.  

 

             5 х 8=40 

40 
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2. Книга од стручна област (коавтор):  

 

Зборник на документи на лица политички 

затворани и осудувани за самостојна Македонија 

(1945- 1990), том II, предговор, избор и редакција: 

Виолета Ачкоска, Никола Жежов, Скопје, 2012. 

 

 

7 

3. Речник или стручна енциклопедија (автор):  

 

Енциклопедија ВМРО (1893- 1934), главен 

редактор: Никола Жежов, редактори: Мирјана 

Нинчовска, Теон Џинго, Скопје, 2015. 

 

 

6 

4. Поглавје во книга (автор): 

 

Никола Жежов, Егејска Македонија во XX век, Еден 

век прогонство, едиција „Македонски искушенија“ 

кн.3, Скопје, 2012, 81- 97. 

 

3 

 

5. Поглавје во книга (автор): 

 

Никола Жежов, Катерина Мирчевска, Егејска 

Македонија во Граѓанската војна во Грција 1946- 

1949, Еден век прогонство, едиција „Македонски 

искушенија“ кн.3, Скопје, 2012, 53- 77.  

 

 

 

6. Поглавје во книга (автор):  

 

Никола Жежов, Пиринска Македонија во борбата 

за слобода (1941- 1949), Македонската борба за 

слобода, едиција „Македонски искушенија“, кн.6. 

том IV, 1235- 1248. 

 

3 

7.  Поглавје во книга (автор):  

 

Никола Жежов, Егејска Македонија во борбата за 

слобода (1941- 1949), Македонската борба за 
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слобода, едиција „Македонски искушенија“, кн.6, 

том IV, 1251- 1264. 

8.  Поглавје во книга (автор):  

 

Никола Жежов, Расцепот во ВМРО 1928- 1934, 

ВМРО, кн.2, том II, едиција „Македонски 

искушенија“, Скопје, 2015, 433- 451. 

3  

9.  Поглавје во книга (автор):  

 

Никола Жежов, ВМРО-СДРМА и ВМРО- ПРАВДА, 

Жртви на комунистичкиот режим, едиција 

„Македонски искушенија“, кн.4, Скопје, 2012, 89- 

101.  

3 

10.  Поглавје во книга (автор):  

 

Никола Жежов, Виолета Ачкоска, Мирјана 

Нинчовска, Организации на ВМРО: „Бунт“, 

„Илинден 1903“, „ВМРО на Тренчев-Терзиев“, 

Жртви на комунистичкиот режим, едиција 

„Македонски искушенија“, кн.4, Скопје, 2012, 105- 

121. 

 

11.  Поглавје во книга (коавтор):  

 

Зоран Тодоровски, Никола Жежов, ВМРО 1908-

1918- 1934, ВМРО, кн.2, том II, едиција 

„Македонски искушенија“, Скопје, 2015, 383- 398. 

2 

Дејности од поширок интерес  

1. Член на уредувачки одбор на меѓународно 

научно/стручно списание 

 

Македонска историска ревија – Macedonian 

Historical Review 2012 г. 

 

 

 

1 
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2. Продекан3 2 

3. 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. 

 

 

1 

4. Учество во комисии и тела на државни и други органи:  

 

Член на комисија за нострификација на дипломи од 

полето на хуманистичките науки при МОН на РМ 

1 

5. Учество во комисии и тела на државни и други органи:  

 

Член на одборот за доделување на државната награда 

„Св.Климент Охридски“. 

1 

6. Учество во комисии и тела на државни и други органи:  

 

Член на управен одбор на Музејот на македонската 

борба за државност и самостојност 

1 

 

7. 

Учество во рецензентски комисии за избор во 

звања:  

 

Избор на д-р Борче Илиевски во звањето вонреден 

професор на Филозофскиот факултет во Скопје 

(2013 г.). 

 

0,2 

 Вкупно 74, 2 

   

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 

 

Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 74, 77 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 37 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ / 

                                                           
3 Пресметани се 50% од поените за временскиот период 2011-2013 година 
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  74, 2 

Вкупно 185, 

97 

 

      Членови на Комисијата 

 

4. Проф.д-р Виолета Ачкоска, претседател, 
с.р.  

5. Проф.д-р Маргарита Пешевска, член, с.р. 
6. Проф.д-р Катерина Мирчевска, член, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






