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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): СОВРЕМЕНА 

ИСТОРИЈА  (ПОСЛЕ 1914), АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА,НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

 

 

Врз основа на конкурсот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од  24 

август 2017 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-

научните области (дисциплини): современа историја (по 1914), архивистика и 

документација и историја на Македонија, и врз основа на Одлуката на Наставно-

научниот совет бр. 04-729, донесена на 12 септември 2017 година, формирана е 

Рецензентска комисија во состав: д-р Виолета Ачкоска, редовен професор на 

Филозофскиот факултет,  д-р Никола Жежов, редовен професор на Филозофскиот 

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

пензија). 

Врз основа на оцената на поднесените документи и објавените трудови, 

Рецензентската комисија има чест да го поднесе 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): современа историја (по 1914), архивистика и 

документација и историја на Македонија, во предвидениот рок се пријави д-р Борче 

Илиевски, вонреден професот на Институтот за историја на Филозофскиот факултет. 

 Биографски податоци и образование 

 

Кандидатот д-р Борче Илиевски е роден на 17.6.1977 година во Скопје, каде што 

завршил основно и средно образование. На Филозофскиот факултет во Скопје се запишал 

во учебната 1996/1997 година. Дипломирал во јануари 2001 година со просек 9,3 и се 

стекнал со звањето дипломиран професор по историја.  

Веднаш по дипломирањето се запишал на постипломски студии на Институтот 

за историја на Филозофскиот факултет од областа историја на македонскиот народ по 1913 

година. Испитите од постдипломските студии ги положил во предвидениот рок со просек 

10. 

На 4 ноември 2003 година успешно го одбранил магистерскиот труд: 

Македонската држава и обновата на Македонската православна црква 1943 – 1967 

година, со што се стекнал со научен степен-магистер по историски науки. Во текот на 

учебнта 2003/2004 година работел како професор по историја во средното училиште 

„Браќа Миладоновци“ во Скопје.  
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Докторска дисертација пријавил во април 2005 година на Институтот за 

историја. Дисертацијата на тема: Етничките и демографските промени на 

територијата на денешна Република Македонија 1913 – 1994 година ја одбранил на 

10.1.2008 година, пред Комисија во состав: д-р В. Ачкоска (ментор), д-р Д. Петреска, д-р 

М. Манојловски, д-р М. Пешевска и д-р М. Ташева. Со тоа се стекнал со научниот степен 

доктор на науки од научната област историја. 

Кандидатот активно се служи со англискиот јазик и балканските словенски 

јазици, а се користи и со албанскиот јазик. 

На Институтот за историја на Филозофскиот факултет, д-р Борче Илиевски 

работи од декември 2005 година. Во 2008 година е избран за доцент. Последниот реферат 

за избор на вонреден професор е објавен во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ бр. 1045 од 31.12.2012 година. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни и 

педагошки остварувања на кандидатот објавени во Билтенот бр. 1045 од 31.12.2012 година, 

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. 

 

1. Наставно-образовна дејност 
 

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

Илиевски успешно и ангажирано ја изведува наставата од сите три циклуси  студии на 

Институтот за историја (додипломски, постдипломски и докторски) по предмети кои ги 

опфаќаат студиските програми по историја и историја со архивистика. Освен на 

Филозофскиот факултет, д-р Борче Илиевски е ангажиран и на додипломските студии на 

Педагошкиот факултет при УКИМ во изведувањето настава по предметите: Историјаи 

Национална историја. 

Во рамките на наставно-образовната дејност, д-р Борче Илиевски бил ментор на 

дваесет и член на четириесет и пет комисии за одбрана на дипломски работи на 

студентите, девет 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 Борче Илиевски остварил вкупно 117,96 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. 

 

 

2. Научноистражувачка дејност 
 

Во изминатиот период, кандидатот д-р Борче Илиевски го продлабочил и го 

проширил својот интерес за современата балканска и македонска историја, како и  

архивистиката. 
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Објавил осумнаесет труда со оригинални научни резултати од современата 

македонска и балканска историја и од архивистиката,  од кои една монографија, два  дела 

од монографии објавени во странство, шест труда со оригинални научни резултати 

објавени во научно/стручно списание,  еден труд  со оригинални научни резултати во 

стручно/научно популарно списание, еден труд со оригинални научни резултати, објавен 

во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор, три труда 

објавени во зборник на трудови на в.о. институција, три труда со оригинални 

научни/стручни резултати објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир и еден 

труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор: 

1. Демографските карактеристики на Вардарска Македонија меѓу двете светски 

војни (Анализа на југословенските пописи од 1921 и 1931 година), Скопје, 2017. ISBN 978-

608-238-126-8 

2. Makedonsko crkveno pitanje 1945 – 1946. Godine (između autonomije i 

autokefalnosti), 1945. крај или нови почетак, ИНИС, Музеј жртава геноцида, Београд, 

2016, 579 – 604. 

3. Односите помеѓу Македонската и Српската првославна црква 1967 – 1980 

година. История, Религия и Политика, Сборник със студии и статии од сътрудничеството 

между Българската академия науките и Македонската академия на науките и искуствата 

по проекта „Прaвославие и католицизъм на Балканите XIX – XXI век“. 2014 – 2016 г., 

София, 2016. 

4. Улогата на топличкиот епископ Доситеј во разрешувањето на македонското 

црковно прашање 1951 – 1958 година: прилог кон биографијата на Поглаварот на 

Македонската православна црква по повод 110 години од раѓањето, Гласник на ИНИ 

(2016), год. 60/1, 249 – 266. 

5. Анализи и согледувања на комисијата за верски прашања на СР Македонија за 

признавањето на автокефалноста на МПЦ во седумдесетите години на XX  век, Историја, 

(2016), год, L/LI, бр. 1. 

6. The Fluctuation in the National Identification of a Part of the Muslim Population in 

the People’s Republic of Macedonia (statistical and demographic analysis), Balkan Social 

Science Review, Vol. 4, 2014, 253 – 275. 

7. The Attitude of the Authorities of the People’s Republic of Macedonia Toward the 

Roman Catholic Church in the 1950s, Radovi – Zavod za Hrvatsku povjest, vol 46, Zagreb, 2014, 

265 – 283. 

8. Архивски материјали за историјата на Македонската православна црква 

(Предлог Устав на Македонската православна црква), Сп. Историја, XLIX,/ 1, Скопје, 2014, 

351 – 367. 

 

9. The Ethnic and Religious Structure of the Population in the Vardar part of 

Macedonia according to the Censuses of 1921 and 1931, Macedonian Historical Review, vol. 3, 

Skopje, 2012, 203-218.  

10. Прв црковно – народен собор (по повод 70 години од одржувањето) – 

Современост, бр.2, Скопје, 2015, 59 – 64. 

11. Свештеничката конференција од мај 1946 г. – етапа во решавањето на 

македонското црковно прашање, Македоника, VI/14- 15, Скопје, 2016. 
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12. Влијанието на миграциите врз етничката и демографската структура на 

населението во вардарскиот дел на Македонија (1912 – 1941), Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет, книга, 67, Скопје, 2014, 39 – 52. 

13. Семејните и личните фондови – значаен извор за историски истражувања 

(примерот на фондот „Бранислав Русиќ.“), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 

книга, 68, Скопје, 2015, 63 – 76. 

14. Eтнодемографските промени во брегалничкиот (штипскиот) округ во 

периодот 1913 – 1918 г., Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 69, Скопје, 

2016, 121 – 135. 

15. The wars in Ex-Yugoslavia and the Ethnic Cleansing – Repetition of the Past : 

Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE-Contemporary Security 

Paradigms and Challenges: Theory and Practic,18-19th September 2015 in Ohrid, published in 

Publication Type: E-book ISBN 355.01:323.12(497.1)'19". 

16. Иселувањето на македонското муслиманско население во Турција (од 

балканските војни до средината на шеесетите години на XX век, Зборник на трудови од 

научниот собир македонците со исламска религија во историски и современ контекст. 

Скопје, 2016, 45 – 54. 

17. Македонското црковно прашање во македонската и српската историографија, 

Зборник на трудови од меѓународната конференција одржана на 13 и 14 декември 2016 

во Скопје, Скопје, 2017, 355 – 370. 

18. The Nazi plans for banishment of the Jews from Germany: Jews in Macedonia 

history, tradition, culture, language and religion, Skopje, 2015, 175 -182. 

Во Монографијата Демографските карактеристики на Вардарска Македонија 

меѓу двете светски војни (Анализа на југословенските пописи од 1921 и 1931 година), 

Скопје, 2017, претставува историографски труд во кој се анализираат севкупните 

демографски, етнички и религиски карактеристики на населението во Вардарска 

Македонија во периодот од балканските војни до 1941 година. Во текстот, авторот ги 

анализира: природното движење на населението, односно наталитетот, морталитетот, 

природниот прираст, стапката на писменост и социјална структура (земјоделско и 

неземјоделско население), како и главните чинители кои ја определувале динамиката на 

демографските промени во меѓувоениот период. Во монографијата се објавуваат и досега 

кај нас необјавени материјали од пописот на населението одржан во 1931 година кои се 

однесуваат на мајчиниот јазик на жителите во Македонија. 

Во трудот Улогата на топличкиот епископ Доситеј во разрешувањето на 

македонското црковно прашање 1951 – 1958 година: прилог кон биографијата на 

Поглаварот на Македонската православна црква по повод 110 години од раѓањето, 

Гласник на ИНИ (2016), год. 60/1, 249 – 266,  се анализира  влијанието и улогата на 

подоцнежниот поглавар на МПЦ,  Доситеј, кој во посочениот период е викар на српскиот 

патријарх. 

Во трудот Makedonsko crkveno pitanje 1945 – 1946. Godine (između autonomije i 

autokefalnosti), 1945. крај или нови почетак, ИНИС, Музеј жртава геноцида, Београд, 

2016, 579 – 604, се анализира еден хронолошки краток временски период непосредно по 

завршувањето на Втората светска војна, кога се воспоставува новата власт и новиот систем 

во АВНОЈ-Југославија. Во вакви политички и општествени услови официјално било 

поставено барањето за прогласување на автокефалност на МПЦ, кое за кратко време под 

притисок на Патријаршијата во Белград, како и на властиот (сојузни и републички) ќе 

биде повлечено. 
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Сознанијата добиени преку научноистражувачката дејност  д-р Борче Илиевски 

ги презентирал на десет  домашни и меѓународни научни конференции и симпозиуми. 

Д-р Борче Илиевски учествувал како член во еден меѓународен научен проект. 
 
Комисијата констатира дека д-р Борче Илиевски остварил вкупно 82 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. 
 

 

3. Стручно-апликативна дејност 
 

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

Илиевски, во изминатиот период, пројавил значителна активност и на полето на стручно-

апликативната дејност, како и активност во дејности од поширок интерес.  

Од експертските активности, кандидатот се јавува како автор на четири стручни 

текстови кои ќе претставуваат основа  за сценарија за снимање на документарни филмови 

од современата историја на Македонија и Балканот. Врз основа на тие текстови 

публикувани се две стручни монографии: Црковните услови во Македонија од 

укинувањето на Охридската архиепископија до балканските и Првата светска војна -

Македонија до XIX век, Скопје, 2015, каде што посочените текстови претставуваат дел од 

стручната монографија и Македонското црковно прашање 1918 – 1958 година, 

Македонската православна црква 1958 – 1967 – патот кон автокефалност, едиција 

„Македонски искушанија“, книга 22, Скопје 2016, 69 – 101, 129 – 160. 

Кандидатот во периодот  2014 – 2016 бил коредактор на седум и редактор на 

превод на  една стручна книга од областа на историјата.  По изборот за вонреден професор 

д-р Борче Илиевски бил член на повеќе комисии, меѓу кои член на Комисија за евалуација 

на студиските програми на Институтот за историја на Филозофскиот факултет, член на 

поткомисијата на Институтот за историја за изработка на нови наставни програми, како 

и член на други стручни комисии. 

Комисијата констатира дека д-р Борче Илиевски остварил вкупно 22,9 поени 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. 

Оценка од самоевалуација 

Кандидатот д-р Борче Илиевски,  во академските 2013/2014, 2014/2015 и 

2016/2017 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 Борче Илиевски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 

последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Борче Илиевски поседува научни 

и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за 
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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: современа историја (по 1914),  архивистика и документација и историја 

на Македонија.  

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

Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Борче Илиевски да 

биде избран во звањето редовен професор во научните области: современа историја (по 

1914),  архивистика и документација и историја на Македонија.  

    

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Виолета Ачкоска, с.р. 

 

2. Проф. д-р, Никола Жежов с.р. 

 

3. Проф. д-р Маргаритa Пешевска, с.р. 
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Анекс 2 

ОБРАЗЕЦ 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

Кандидат:       
Илиевски Никола Борче 

Институција:         
Филозофски факултет - Скопје 

Научна област: современа историја (после 1914), архивистика и документација, 

историја  на Македонија 

___________________________________________________________ 

 

NASTAVNO-OBRAZOVNA  DEJNOST  

 

Red. 

broj 

Naziv na aktivnosta: 

 
Poeni 

 Одржување на настава за прв циклус студии  

 Историја на архивите (4+2), лет. сем  2012/13  2.4 

 Историја на МПЦ (3+2), лет. сем 2012/13 1.8 

 Вовед во архивистика (4+2), зим сем 2013/14 2.4 

 Средување на архивска граѓа (3+2), зим. сем 2013/14       1.8 

 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем 

2013/14 

      1.8 

 Историска демографија (3+2), зим. сем. 2013/14       1.8 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем  2013/14  2.4 

 Историја на МПЦ (3+2), лет. сем 2013/14 1.8 

 Историска демографија (2+2), лет. сем. 2013/14 1,2 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна, 

лет. сем. 2013/14 

2.4 

 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2014/15 2,4 
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 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем. 

2014/15 

1,8 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г. (4+2), зим. 

сем. 2014/15 

      2.4 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем 2014/15 2.4 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна,  

лет. сем. 2014/15 (4+2) 

2.4 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г. (4+2), зим. 

сем. 2015/16 

2.4 

 Вовед во архивистика (4+2), зим сем 2015/16 2.4 

 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем. 

2015/16 

1.8 

 Историја/Национална историја (2+2), зим. сем. 2015/2016 

(Педагошки факултет-Скопје) 

1.2 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем. 2015/16 2.4 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна,  

лет. сем. 2015/16 (4+2) 

2.4 

 Историја на Балканот по 1914 г лет. сем 2015/16 (4+2) 2.4 

 Историска демографија (2+2), лет. сем. 2015/16 1.2 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г. (4+2), зим. 

сем. 2016/17 

2.4 

 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2016/17 2.4 

 Организација на арх. служба (4+2), зим. сем. 2016/17 2.4 

 Национална историја (2+2), зим. сем. 2016/17 (Педагошки 

факултет-Скопје) 

1.2 

 Историја на балканските народи по 1945 г  лет. сем.2016/17 

(4+2) 

2.4 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем. 2016/17 2.4 

 Историја на Балканот по 1914 г  лет. сем. 2016/17 (4+2) 2.4 

 Одржување на вежби  

 Историја на архивите (4+2), лет. сем.  2012/13  0.9 

 Историја на МПЦ (3+2), лет. сем. 2012/13 0.9 
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 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2013/14 0.9 

 Средување на архивска граѓа (3+2), зим. сем, 2013/14 0.9 

 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем. 

2013/14 

0.9 

 Историска демографија (3+2), зим. сем. 2013/14 0.9 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем.  2013/14  0.9 

 Историја на МПЦ (3+2), лет. сем. 2013/14 0.9 

 Историска демографија (2+2), лет. сем. 2013/14 0.9 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна 

(4+2) 

0.9 

 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2014/15 0.9 

 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем. 

2014/15 

0.9 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г. зим. сем. 

2014/15 

0.9 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем.  2014/15 0.9 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна 

лет. сем. 2014/15 (4+2) 

0.9 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г зим. сем. 

2015/16 

0.9 

 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2015/16 0.9 

 Организација на архивската служба (3+2), зим. сем. 

2015/16 

0.9 

 Историја/Национална историја (2+2), зим. сем. 2015/2016 

(Педагошки факултет-Скопје) 

0.9 

 Историја на архивите (4+2),лет. сем.  2015/16 0.9 

 Историја на балканските народи по Втората светска војна, 

лет. сем.  2014/15 (4+2) 

0.9 

 Историја на Балканот по 1914 г лет. сем. 2015/16 (4+2) 0.9 

 Историска демографија (2+2), лет. сем. 2015/16 0.9 

 Историја на балканските народи 1914-1945 г зим. сем. 

2016/17 

0.9 
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 Вовед во архивистика (4+2), зим. сем. 2016/17 0.9 

 Организација на арх. служба (4+2),зим. сем. 2016/17 0.9 

 Национална историја (2+2),зим. сем. 2016/17 (Педагошки 

факултет-Скопје) 

0.9 

 Историја на балканските народи по 1945 г  лет. сем. 

2016/17 (4+2) 

0.9 

 Историја на архивите (4+2), лет. сем. 2016/17 0.9 

 Историја на Балканот по 1914 г  лет. сем. 2016/17 (4+2) 0.9 

 Подготовка на нов предмет (предавања +вежби) програма 

2013 г. 

 

 Вовед во архивистика 1.5 

 Историја на архивите 1,5 

 Организација на архивската служба 1,5 

 Историска демографија 1,5 

 Историја на МПЦ 1,5 

 Национална историја (Педагошки факултет) 1.5 

 Историја (Меѓународни и интеркултурни студии) 1.5 

 Подготовка на нов предмет (втор циклус)  

 Црковна историја на Македонија во 20 век 1 

 Архивска дејност во Р. Македонија 1951-2012 1 

 Генеза и структура на архивскиот фонд 1 

 Подготовка на нов предмет (трет циклус)  

 Православната црква во Македонија во XX век 1 

 Етнодемографските промени и миграциите во 

балканските држави по Првата светска војна 

1 

 Консултации со студенти 2012/13.  100x0.002 0.2 

 Консултации со студенти 2013/14.  230x0.002 0.46 

 Консултации со студенти 2014/15.  150x0.002 0.3 

 Консултации со студенти 2015/16.  206x0.002   0.4 
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 Консултации со студенти 2016/17.  200x0.002       0,4 

 Ментор на дипломска работа 20 x 0.2  4.0 

 Член на комисија за оцена или одбрана на докторат 1 x0.5  

 

0,5 

 Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура 9 

x 0.3  

2.7 

 Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска 

работа 45 x0.1;   

4.5 

   

 Vkupno 117.96 

 

   

 

NAU^NOISTRA@UVA^KA DEJNOST 

   

Red

. 

bro

j 

Naziv na aktivnosta: 

 

Poen

i 

 Учесник во меѓународен научен проект: „Православието и 

католицизмот на Балканот XIX – XXI век“. 

5 

 Ментор на магистерска работа 3X1 3 

 Автор на монографија: Борче Илиевски, Демографските 

карактеристики на Вардарска Македонија меѓу двете светски 

војни (Анализа на југословенските пописи од 1921 и 1931 

година), Скопје, 2017. ISBN 978-608-238-126-8 

8 

 Дел од монографија објавен во странство  

 Makedonsko crkveno pitanje 1945 – 1946. Godine (između 

autonomije i autokefalnosti), 1945. крај или нови почетак, 

ИНИС, Музеј жртава геноцида, Београд, 2016, 579 – 604. 

6 

 Односите помеѓу Македонската и Српската првославна црква 

1967 – 1980 година. История, Религия и Политика, Сборник със 

студии и статии од сътрудничеството между Българската 

академия науките и Македонската академия на науките и 

6 
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искуствата по проекта „Прaвославие и католицизъм на 

Балканите XIX – XXI век“. 2014 – 2016 г., София, 2016. 

 Трудово со оригинални научни резултати, објавени во 

научно/стручно списание 

 

 The Ethnic and Religious Structure of the Population in the Vardar 

part of Macedonia according to the Censuses of 1921 and 1931, 

Macedonian Historical Review, vol. 3, Skopje, 2012, 203-218. 

објавено по изборот за вонреден професор 

 4 

 Архивски материјали за историјата на Македонската 

православна црква (Предлог-устав на Македонската 

православна црква), Сп. Историја, XLIX,/ 1, Скопје, 2014, 351 – 

367. 

 4 

 The Attitude of the Authorities of the People’s Republic of 

Macedonia Toward the Roman Catholic Church in the 1950s, 

Radovi – Zavod za Hrvatsku povjest, vol 46, Zagreb, 2014, 265 – 

283. 

 

      4 

 The Fluctuation in the National Identification of a Part of the 

Muslim Population in the People’s Republic of Macedonia 

(statistical and demographic analysis), Balkan Social Science 

Review, Vol. 4, 2014, 253 – 275. 

 

 

      4 

 Анализи и согледувања на комисијата за верски прашања на СР. 

Македонија за признавањето на автокефалноста на МПЦ во 

седумдесетите години на XX  век, Историја, (2016), год, L/LI, 

бр. 1. 

 

 

     4 

 Улогата на топличкиот епископ Доситеј во разрешувањето на 

македонското црковно прашање 1951 – 1958 година: прилог кон 

биографијата на Поглаварот на Македонската православна 

црква по повод 110 години од раѓањето, Гласник на ИНИ (2016), 

год. 60/1, 249 – 266. 

 

 

     4 

 Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно 

популарно списание 

 

 Прв црковно – народен собор (по повод 70 години од 

одржувањето) – Современост, бр.2, Скопје, 2015, 59 – 64. 

 

      2 

 Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

стручно/научно популарно списание со меѓународен 

уредувачки одбор  
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 Свештеничката конференција од мај 1946 г. – етапа во 

решавањето на македонското црковно прашање, Македоника, 

VI/14- 15, Скопје, 2016. 

  3 

 Трудови објавени во зборник на трудови на в.о. институција  

 Влијанието на миграциите врз етничката и демографската 

структура на населението во вардарскиот дел на Македонија 

(1912 – 1941), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 

книга, 67, Скопје, 2014, 39 – 52. 

 2 

 Семејните и личните фондови – значаен извор за историски 

истражувања (примерот на фондот „Бранислав Русиќ.“), 

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 68, 

Скопје, 2015, 63 – 76. 

2 

 Eтнодемографските промени во брегалничкиот (штипскиот) 

округ во периодот 1913 – 1918 г., Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет, книга, 69, Скопје, 2016, 121 – 135. 

2 

 Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени 

во зборник на трудови од научен/стручен собир 

 

 The wars in Ex-Yugoslavia and the Ethnic Cleansing – Repetition of 

the Past : Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE-Contemporary Security Paradigms and Challenges: 

Theory and Practic,18-19th September 2015 in Ohrid, published in 

Publication Type: E-book ISBN 

355.01:323.12(497.1)'19"(http://bom.fzf.ukim.edu.mk/conference

2015/). 

 

 

 

   2 

 Иселувањето на македонското муслиманско население во 

Турција (од балканските војни до средината на шеесетите 

години на XX век, Зборник на трудови од научниот собир 

македонците со исламска религија во историски и современ 

контекст. Скопје, 2016, 45 – 54. 

 

 

   2 

 Македонското црковно прашање во македонската и српската 

историографија, Зборник на трудови од меѓународната 

конференција одржана на 13 и 14 декември 2016 во Скопје, 

Скопје, 2017, 355 – 370. 

 

 

    2 

 Труд со оригинални научни/стручни резултати објавен во 

зборник на трудови од научен/стручен собир со меѓународен 

уредувачки одбор 

 

 Borche Ilievski, The Nazi plans for banishment of the Jews from 

Germany: Jews in Macedonia history, tradition, culture, language 

and religion, Skopje, 2015, 175 -182. 

3 
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 Учество на научен/стручен собир со реферат  

 Научна трибина: „70-та годишнина од депортацијата на 

Евреите од Македонија„ 12 март 2013, МАНУ, Скопје, 

Македонија со реферат: „Структурата на еврејското население 

во вардарскиот дел на Македонија меѓу двете светски војни 

(историско-демографски осврт) „ 

1 

 Научен собир: Македонија во Букурешкиот договор – 100 

години потоа, со реферат: Влијанието на миграциите врз 

етничката и демографската структура на населението во 

Вардарскиот дел на Македонија (1912-1941) 26,06,2013 

1 

 4-th United Macedonian DiasporaGlobal Conference со реферат: 

The Historical Legitimacy of the Autocephalious Status of the MOC-

OA as the successor of the Ancient Archidiocese of Ohrid 24.07-

27.07.2013 

1 

 Научен собир „Македонија и македонците во Првата светска 

војна“ MAНУ 11. 12.2014 со реферат:„ Етнодемогртаските 

промени во брегалничкиот (штипскиот) округ во периодот 1913 

– 1918 година“ 

 

      1 

 International Conference Jews in Macedonia: History, Tradition, 

Culture, Language, and Religion on the occasion of 70 th 

anniversary of the reactivation of the jewsih community in 

Macedonia after the Second World War (1944 – 2014), 18 – 19 

December 2014, Skopje со реферат: „Нацистичките планови за 

иселување на Евреите од Германија во триесетите години на XX 

век.“ 

 

 

 

      1 

 Научен собир: Македонците со исламска религија во историски 

и современ контекст МАНУ 29.06.2015 со реферат: 

„Иселувањето на македонското муслиманско население во 

Турција (од балканските војни до средината на шеесетите 

години на XX век).“ 

 

 

      1 

 Meѓународна конференција: Современи безбедносни 

парадигми и предизвици: Теорија и пракса, 18 – 19. 9. 2015, со 

реферат: Војните во поранешна Југославија и етничкото 

чистење: повторување на минатото. 

 

 

      1 

 Научен собир: Македонија во втората светска војна и потоа – 

70 години од победата над фашизмот (19.10.2015) со реферат: 

Македонското национално и црковно прашање на крајот на 

Втората светска војна (по повод 70 години од Првиот црковно – 

народен собор). 

 

 

       1 

 Tркалезна маса на тема: Улогата на религијата во современото 

македонско општество (18.4.2016), со реферат: Влијанието на 
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властите во НР/СР Македонија врз Православната и 

католичката црква по 1945 г. 

     1 

 Meѓународна научна конференција: 70 години Институт за 

историја 70 години македонска историографија (13/14.12.2016), 

со реферат: Македонското црковно прашање во македонската и 

српската историографија. 

 

     1 

       

 Vkupno 82 

  

STRU^NO-UMETNI^KA DEJNOST 

            

Red. 

broj 

Naziv na aktivnosta: 

 
Poeni 

            

STRU^NO-APLIKATIVNA DEJNOST  

            

Red. broj 

Naziv na aktivnosta: 

 
Poeni 

 Поглавје во книга: Борче Илиевски, Црковните услови 

во Македонија од укинувањето на Охридската 

архиепископија до балканските и Првата светска војна 

-Македонија до XIX век, Скопје, 2015, 1649 – 1664; 

 

3 

 Поглавје во книга: Борче Илиевски, 

Македонското црковно прашање 1918 – 1958 

година, едиција „Македонски искушанија“, книга 

22, Скопје 2016, 69 – 101. 

3 

 Поглавје во книга: Борче Илиевски,Македонската 

православна црква 1958 – 1967 – патот кон 

автокефалност, едиција „Македонски 

искушанија“, книга 22, Скопје 2016,129 - 160 

 

 Експертски активности:Марияна Стамова, 

Албанският фактор в Социалистичка Република 

Македония (1945-1981), Кюстендил-габрово, 2012, 

168 (Приказ на труд), „Историја“ XLVIII/1, Скопје, 

2013 

1 
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 Експертски активности:.Редактор на книгите: од 

Проектот: „Врвови на светска филозофија, 

Историја и психологија со психоанализа„ 

Редактор на делото ISBN 978-608-239-143-4 

Коредактор на делата:ISBN 978-608-239-011-6 

ISBN 978-608-239-009-3; ISBN 978-608-239-003-1 

ISBN 978-608-239-006-2; ISBN 978-608-239-025-3 

ISBN 978-608-239-028-4 ISBN 978-608-239-019-2 

4,5 

 Експертски активности: Автор на четири стручни 

текстови за документарни филмови:  Црковните 

услови во Македонија од укинувањето на 

Охридската архиепископија до балканските и 

Првата светска војна; Историска позадина на 

противењето на Грција кон името на Македонија, 

македонскиот јазик и македонската нација; 

Македонското црковно прашање 1918 – 1958 

година; Македонската православна црква 1958 – 

1967 – патот кон автокефалност 

4 

 Dejnosti od po{irok interes  

   

   

   

 Изготвување и пријавување на научен/образовен 

меѓународен проект - носител 

2 

 Изготвување и пријавување на научен/образовен 

меѓународен проект - соработник 

1 

 Член на комисија за библиотекарска дејност во 

Министерството за култура за 2013 год. 

1 

 Член на комисија за избор во звање Никола 

Минов, Ацо Ангеловски 

0.4 

 Член на поткомисија за евалуација на студиски 

програми Филозофскиот факултет – Институт за 

историја, во период 2010/14 и 2015/19 

 

1 

 Член на комисија за изработка на проектна 

програма и стручна редакција на проектот: 

1 
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„Врвови на светска филозофија, Историја и 

психологија со психоанализа„ 

 Член на поткомисија на Институтот за историја за 

изработка на нови студиски програми по историја 

и историја со архивистика 

1 

Sportska 

dejnost  
  

   

   

   

 Vkupno 22,9 

 

 

PROFESIONALNI REFERENCI NA KANDIDATOT ZA 

IZBOR VO ZVAWE 

 

 

Poeni 

NASTAVNO-OBRAZOVNA  DEJNOST 117,96 

NAU^NOISTRA@UVA^KA DEJNOST 82 

STRU^NO-UMETNI^KA DEJNOST  

STRU^NO-APLIKATIVNA DEJNOST  22,9 

Vkupno 222,86 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Виолета Ачкоска, с.р. 

 

2. Проф. д-р, Никола Жежов с.р. 

 

3. Проф. д-р Маргаритa Пешевска, с.р. 

 

 






