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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ)  
СЕМЕЈНО ПРАВО (50819), СОЦИЈАЛНО ПРАВО (50821), УПРАВНО ПРАВО 

(50802), ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ (50818), СИСТЕМИ НА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (51204) И ТРУДОВО ПРАВО (50805) 

НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 

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

Филозофски факултет - Скопје, Институт за социјална работа и социјална политика, објавен во 

весниците „Вечер“ и „Коха“ од 31.3.2020 година, за избор на наставник во сите наставно-научни 

звања во наставно-научните области (дисциплини) семејно право (50819), социјално право 

(50821), управно право (50802), човекови права и слободи (50818), системи на социјална заштита 

(51204) и трудово право (50805), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-

775/9, донесена на 8.5.2020 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:  д-р Димитар 

Трајковски, редовен професор (во пензија) на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Сунчица 

Димитријоска, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје и д-р Тодор Каламатиев, 

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 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) семејно право (50819), социјално право (50821), управно право (50802), 

човекови права и слободи (50818), системи на социјална заштита (51204) и трудово право 

(50805), во предвидениот рок се пријави проф. д-р Наташа Богоевска. 

 
17. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Кандидатката проф. д-р Наташа Богоевска е родена на 11.4.1979 година, во Битола. 

Средно образование завршила во средното училиште „Цар Самоил” во Ресен, на 10.6.1997 

година. Со високо образование се стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

на Правниот факултет во Скопје. Дипломирала на 22.11.2001 година, со просечен успех 9,54.  

 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик. 

 Во учебната 2002/2003 се запишала на постдипломски студии на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Студиите ги 

завршила на 23.3.2005 година, со просечен успех 9,83. На 11.7.2006 година го одбранила 

магистерскиот труд на тема: „Реформата на јавниот сектор и нејзините импликации врз 

одржливиот човеков развој“. Со тоа, се стекнала со звањето магистер на правни науки од областа 

на управното право.  

Докторска дисертација пријавила во ноември 2007 година на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ во Скопје. Дисертацијата на тема: „Доброто управување во функција на 

остварување на социјалните права на граѓаните: иновации и добри практики“ ја одбранила на 

4.10.2010 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Борче Давитковски, Правен факултет 

„Јустинијан Први“ - Скопје, проф. д-р Тодор Каламатиев, Правен факултет „Јустинијан Први“ - 

Скопје, проф. д-р Димитар Трајковски, Филозофски факултет - Скопје, проф. д-р Ванчо Узунов, 

Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје и проф. д-р Ана Павловска Данева, Правен 

факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки од 

научната област правни науки.  

На 2.2.2011 година е избрана во звањето доцент на Филозофскиот факултет во Скопје, а 

на 29.11.2015 година е избрана во звањето вонреден професор на Филозофскиот факултет во 
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Скопје, во областите: семејно право, социјално право, управно правo, јавни служби, системи на 

социјална заштита и трудово право. 

 

Во моментот е вонреден професор на Институтот за социјална работа и социјална 

политика, Филозофски факултет во Скопје. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 

1108 од 1 октомври 2015. 

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

други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 997 од 

1.12.2010 година и во Билтен бр. 1108 од 1.10.2015 година, како и вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз 

основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 

18. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА 

ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА 
Наставно-образовна дејност 

 

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет - Скопје, 

кандидатката д-р Наташа Богоевска изведува настава и консултации на прв, на втор и на трет 

циклус студии на сите студиски програми на Институтот за социјална работа и социјална 

политика.  

На прв циклус студии при Институтот за социјална работа и социјална политика, 

кандидатката д-р Наташа Богоевска изведува настава и вежби по предметите: Семејно право, 

Социјално право, Социјална заштита, Административно право, Детска заштита, Трудово право 

и Социјална работа и човекови права. На втор циклус студии при Институтот за социјална работа 

и социјална политика, д-р Наташа Богоевска изведува настава на три студиски програми. На 

постдипломските студии по социјална работа и социјална политика, изведува настава по 

предметите: Социјална заштита и добро управување и Социјална администрација. На 

постдипломските студии по социјален менаџмент, изведува настава по предметите: Управување 

во социјалната политика и Социјална администрација. На постдипломски специјалистички 

студии по социјална работа во здравството изведува настава по предметот Економска и 

социјална сигурност. На трет циклус студии по социјална работа и социјална политика, д-р 

Наташа Богоевска изведува настава по предметите: Управувањето и моделите на социјални 

услуги и Организација на социјалните служби. 

Од учебната 2016/2017 година, кандидатката д-р Наташа Богоевска изведува настава и 

консултации на прв циклус студии при Институтот за семејни студии по предметот Семејно 

право. 

Кандидатката д-р Богоевска одржала предавања за студенти на докторски студии во 

рамките на две школи организирани преку Цепус-програмата: Централно-европската мрежа за 

социјална политика и социјална работа координирана од Филозофскиот факултет во Скопје и 

Цепус-мрежата „Етиката и политиката во европски контекст”, координирана од Универзитетот 

во Виена и учествувала на шест работилници. 

Д-р Наташа Богоевска била ментор на 31 дипломски труд,  учествувала како член во 

комисија за оцена/или одбрана на 35 дипломски и 9 магистерски труда и на 3 докторски 

дисертации.  

Кандидатката д-р Наташа Богоевска е коавтор на рецензиран учебник под наслов 

„Заштита на деца”, издаден во 2020 година од Филозофскиот факултет во Скопје. Исто така, се 

јавува како коавтор на повеќе монографии и стручни монографии објавени во земјата и во 

странство. 

Другите активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни за 

изборот, се наведени во Образец 2, согласно со Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 

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

бр. 411 од 5 ноември 2018 година). 

Врз основа на доставената документација, а во согласност со Правилникот за посебните 

услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
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звања и демонстратори  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски 

гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година), Комисијата констатира дека д-р Наташа Богоевска 

од областа на наставно-образовната дејност остварила вкупно 128,25 поени и со тоа 

повеќекратно го надминала минималниот бројот поени кој е неопходен за избор во звањето 

редовен професор. 

 

Научноистражувачка дејност 
 

Д-р Наташа Богоевска има објавено вкупно 10 научни трудови од областа на социјалната 

политика и социјалната заштита, од кои 2 научни труда во научно списание во кое трудовите 

што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во електронската база на списанија 

со трудови Ebsco, 6 труда во меѓународни научни списанија и 2 труда во зборници од 

меѓународни научни собири. Кандидатката д-р Богоевска е коавтор на 2 монографии, од кои 

една е објавена во странство, 2 стручни монографии и 1 прирачник.  

Д-р Богоевска учествувала како член во 9 научноистражувачки и апликативни проекти. 

Кандидатката д-р Богоевска има подготвено голем број студии, анализи и извештаи за состојбите 

и клучните национални предизвици во однос на социјалните политики, семејното законодавство, 

детската заштита и организацијата и управувањето со јавните служби во системот на социјална 

заштита. 

Кандидатката д-р Наташа Богоевска учествувала на 12 меѓународни конференции, 

организирани од домашни и странски универзитети и истражувачки центри, меѓу кои: 

Универзитетот во Хелсинки, Финска, Шведската школа за социјални науки, Универзитетот во 

Тарту, Естонија, Универзитетот во Салцбург, Центар за етика и истражувања на сиромаштијата, 

Австрија, Медитеранскиот центар за социјални и образовни истражувања, Сапиенца 

универзитетот во Рим, Факултетот за политички науки при Универзитетот во Сараево и други. 

Д-р Богоевска била ментор на 4 магистерски труда. 

Другите активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, релевантни за 

изборот, се наведени во Образец 2, согласно со Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 

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

бр. 411 од 5 ноември 2018 година). 

Врз основа на доставената документација, а во согласност со Правилникот за посебните 

услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

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

гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година), Комисијата констатира дека кандидатката д-р 

Наташа Богоевска од областа на научноистражувачката дејност остварила вкупно 113 поени и 

со тоа повеќекратно го надминала минималниот бројот поени кој е неопходен за избор во 

звањето редовен професор. 

 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Д-р Наташа Богоевска е активно е вклучена во стручно-апликативната работа  како 

национален консултант и правен експерт во доменот на социјалната политика и социјалната 

заштита. Кандидатката д-р Наташа Богоевска остварила експертски активности во изработка на 

низа законски и подзаконски акти, подготовка на стратешки национални документи и анализи 

на состојбите во социјалната сфера на национално и на локално ниво. 

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој на Факултетот за 

применети социјални науки, Одделот за социјална работа во Регензбург, Германија во 2016 

година. По покана на странски универзитети, проф. Богоевска одржала предавања за студенти 

на: Универзитетот за применети науки во Северна Рајна Вестфалија, Германија, Универзитетот 

за применети науки во Лувен, Белгија, Универзитетот во Вроцлав, Институтот за политички 

науки, Полска. 

 

Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес.  

Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи, и тоа:  
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 Работна група при Министерството за труд и социјална политика за изработка на 

Закон за социјална заштита и измени на Законот за заштита на деца; 

 Работна група на Министерството за труд и социјална политика и Заводот за 

социјални дејности, со поддршка на СОС Детско село Македонија, за подготовка 

на Упатство за примена на стандарди за квалитет за згрижување во семејство; 

 Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација 

во системот на социјална заштита; 

 Комисија за лиценцирање на стручните работници вработени во установите за 

социјална заштита; 

 Национално координативно тело за имплементација на Националната програма 

за развој на социјалната заштита 2011 - 2021, Министерство за труд и социјална 

политика. 

 

Д-р Наташа Богоевска активно е вклучена во работата на бројни комисии на УКИМ, и 

тоа:  

 претседател на Дисциплинска комисија за студенти на Филозофскиот факултет 

во Скопје; 

 Комисија за изработка на Статут на Филозофскиот факултет во Скопје и 

Деловник за начинот на работа на Наставно-научниот совет на Филозофскиот 

факултет во Скопје; 

 Комисија за измени и дополнување на Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Филозофскиот факултет во Скопје; 

 Комисија за евалуација на Филозофскиот факултет во Скопје. 

 

Д-р Наташа Богоевска е член на уредувачкиот одбор на две меѓународни списанија: 

Меѓународно списание за социјални и образовни иновации, во издание на Меѓународната 

асоцијација за социјални и образовни иновации од Романија и Ревија за социјална политика во 

издание на Филозофскиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

Другите активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од 

поширок интерес, релевантни за изборот, се наведени во Образец 2, согласно со Анекс 1 од 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања и демонстратори  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година). 

Врз основа на доставената документација, а во согласност со Правилникот за посебните 

услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

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

гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година), Комисијата констатира дека д-р Наташа Богоевска 

од областа на стручно-апликативната дејност и дејноста од поширок интерес остварила вкупно 

56,5 поени и со тоа повеќекратно го надминала минималниот број поени кој е неопходен за избор 

во звањето редовен професор. 

 

Оценка од самоевалуација 
Проф. д-р Наташа Богоевска, во учебната 2016/2017 година и учебната 2018/2019 година, 

доби позитивна оценка од анонимно спроведените анкети на студентите на Филозофскиот 

факултет во Скопје. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

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

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

поширок интерес на д-р Наташа Богоевска.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 

последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Наташа Богоевска поседува научни и 

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

услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања и демонстратори  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите 

услови да биде избрана во звањето редовен професор во научните области; семејно право 

(50819), социјално право (50821), управно право (50802), човекови права и слободи (50818), 

системи на социјална заштита (51204) и трудово право (50805).  

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

Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Наташа Богоевска да биде 

избрана во звањето редовен професор во научните области; семејно право (50819), социјално 

право (50821), управно право (50802), човекови права и слободи (50818), системи на социјална 

заштита (51204) и трудово право (50805).  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

Проф. д-р Димитар Трајковски, с.р. 

Проф. д-р Сунчица Димитријоска, с.р. 

Проф. д-р Тодор Каламатиев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1216, од 1.6.2020 

409 
 

О Б Р А З Е Ц 1 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
Кандидат:   

Наташа Александар Богоевска 
Институција:    

Филозофски факултет - Скопје, Институт за социјална работа и социјална 
политика  
Научна област:  

семејно право, социјално право, управно право, човекови права и слободи, 
системи на социјална заштита, трудово право 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв 
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има 
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегрираните студии од првиот и вториот циклус * 
 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,54 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,83 
Просечниот успех изнесува 9,68 за интегрираните студии. 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научната област: управно право, поле: правни 
науки, подрачје: општествени науки. 

ДА 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во 
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор 

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една 
електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што се: 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 

ДА 

 1. Назив на научното списание: Review of Social Policy 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 

   3. Наслов на трудот: Additional Support to Children with 
Obstacles in Development, (Dimitrijoska, S., Bogoevska, N., 
Trbojevik, S.) 

4. Година на објава: 2017 

 

 1. Назив на научното списание: Review of Social Policy 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 

   3. Наслов на трудот: Inclusion of disabled persons in the 
Republic of Macedonia: Social protection and employment policies 
(Trbojevik, S., Bogoevska, N.) 

4. Година на објава: 2015 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

3.2 Научно списание во кое трудовите што 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 

ДА 

 1. Назив на научното списание: Годишен зборник на 
Филозофски факултет - Скопје 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 12, број и 
припадност по земји: Хрватска (1), Бугарија (1), Србија (2), Велика 
Британија (1), Ирска (1), Полска (2), Македонија (1), Германија (2), Малта 
(1)  

   3. Наслов на трудот:  Административни реформи на 
европските системи на социјална заштита: трендови и 
предизвици 
   4. Година на објава: 2019 

 

 1. Назив на научното списание: Social Studies 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 14, број и 
припадност по земји: Босна и Херцеговина (3), Хрватска (1), САД (1), 
Македонија (2), Бугарија (1), Србија (1), Велика Британија (1), Словенија 
(2), Албанија (2) 

   3. Наслов на трудот:  Changes in the Social Protection System 
in the Republic of Macedonia (Bogoevska, N., Dimitrijoska, S.) 
   4. Година на објава: 2018 

 

 1. Назив на научното списание: European Journal of 
Marketing and Economics 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 48, број и 
припадност по земји: Полска (3), Романија (1), Грција (2), Италија (2), 
Шпанија (2), Велика Британија (1), Португалија (2), Финска (1), Турција 
(3), Бугарија (2), Босна и Херцеговија (1), Албанија (1), Русија (1), 
Монголија (1), Азербејџан (1), Грузија (7), Молдавија (1), Мексико (1), 
Индија (2), Чиле (1), Литванија (3), Египет (1), Шри Ланка (1), Индонезија 
(1), Малезија (2), Колумбија (2), Нигерија (1), Дубаи (1) 

   3. Наслов на трудот:  Financing of Social Services for Children 
in Macedonia (Bogoevska, N., Trbojevik, S., Georgievska, S.) 
   4. Година на објава: 2018 

 

 1. Назив на научното списание: European Journal of Social 
Sciences, Education and Research 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 54, број и 
припадност по земји: Велика Британија (2), САД (1), Полска (1), Италија 
(5), Финска (1), Шведска (1), Романија (3), Грција (3), Португалија (3), 
Израел (1), Јордан (1), Пакистан (1), Канада (1), Мексико (2), Русија (2),  
Украина (1), Латвија (1), Азербејџан (1), Јужна Африка (1), Индија (1), 
Индонезија (2), Малезија (2), Мароко (1),  Египет (1), Алжир (1), Виетнам 
(1), Палестина (1), Ирак (1), Тајланд (2), Аргентина (1), Бразил (2), 
Колумбија (1), Србија (1), Албанија (1), Босна и Херцеговија (1) Косово (1), 
Бугарија (1) 

3. Наслов на трудот: Changes in European Welfare State 
Regimes as a Response to Fertility Trends: Family Policy 
Perspective (Bornarova, S., Bogoevska, N., Trbojevik, S.) 

   4. Година на објава: 2017 

 

 1. Назив на научното списание: European Journal of 
Multidisciplinary Studies 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 43, број и 
припадност по земји: Шпанија (1), Унгарија (1), Велика Британија (2), 
Финска (1), Полска (2), Турција (3), Италија (2), Албанија (2), Хрватска (1),  
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Македонија (1), Косово (2), Грција (1), Русија (1), Грузија (5), Азербејџан 
(1), Молдавија (1), Израел (1), Алжир (2), Монголија (1), Индонезија (1), 
Мексико (2), Малезија (1), Индија (1), Чиле (1), Иран (1), Јужна Африка 
(1), Тајланд (2), Бразил (2) 

3. Наслов на трудот: Provision of Health and Social Services for 
Drug Addicts in the Republic of Macedonia, (Dimitrijoska, S., 
Bogoevska, N., Trbojevik, S., Ilievski, V.) 

   4. Година на објава: 2016 
 1. Назив на научното списание: European Journal of Social 

Sciences, Education and Research 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови: 54, број и 
припадност по земји: Велика Британија (2), САД (1), Полска (1), Италија 
(4), Финска (1), Шведска (1), Романија (3), Грција (3), Италија (1), 
Португалија (3), Израел (1), Јордан (1), Пакистан (1), Канада (1), Мексико 
(2), Русија (2),  Украина (1), Латвија (1), Азербејџан (1), Јужна Африка (1), 
Индија (1), Индонезија (2), Малезија (2), Мароко (1),  Египет (1), Алжир 
(1), Виетнам (1), Палестина (1), Ирак (1), Тајланд (2), Аргентина (1), Бразил 
(2), Колумбија (1), Србија (1), Албанија (1), Босна и Херцеговија (1) Косово 
(1), Бугарија (1) 

3. Наслов на трудот: Protection of Children at Risk in the System 
of Justice for Children in the Republic of Macedonia  (Bogoevska, 
N., Ilievski V., Dimitrijoska, S.) 

   4. Година на објава: 2015 

 

3.3 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 
земји 

ДА 

 1. Назив на зборникот: Proceedings from the 4th International 
conference “Position of Marginalized Groups in Society” 
2. Назив на меѓународниот собир: 4th International conference 
“Position of Marginalized Groups in Society” 
3. Имиња на земјите: Чешка, Шведска, Словенија, Босна и 
Херцеговија, Србија, Хрватска, Унгарија, Македонија, Црна 
Гора 
4. Наслов на трудот:  Family as a Factor for Recidivism among 
Children in Conflict with the Law (Dimitrijoska, S., Bogoevska, 
N.) 
5. Година на објава: 2019 

 

 1. Назив на зборникот: Proceedings from the 5th International 
conference “Transformation towards sustainable and resilient 
society for persons with disabilities” 
2. Назив на меѓународниот собир: 5th International conference 
“Transformation towards sustainable and resilient society for 
persons with disabilities” 
3. Имиња на земјите: Македонија, Италија, Израел, Србија, 
Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина. 
4. Наслов на трудот:  Macedonian Regulatory Framework of 
Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities 
(Bogoevska, N., Trbojevik, S.) 
5. Година на објава: 2018 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира  

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

 Наслов на учебникот: Заштита на деца (Богоевска, Н., 
Димитријоска, С.) 
Место и година на објава: Скопје, 2020  

 

 Наслов на монографијата: Европски примери во 
регулацијата на социјалната заштита (Богоевска, Н., 
Борнарова, С., Геровска-Митев, М., Караро, Л., Ружин, Н.) 
2. Место и година на објава: Скопје, 2020 

 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 
професор, датум и број на Билтен: Билтен на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1108, од 1 Октомври 2015 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
 
 

Членови на Комисијата 
 

Проф. д-р Димитар Трајковски, с.р. 
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, с.р. 
Проф. д-р Тодор Каламатиев, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ 2 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И 

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 
 

Кандидат:   
Наташа Александар Богоевска 

 
Институција:    

Филозофски факултет - Скопје, Институт за социјална работа и социјална 
политика  
 
Научна област:  

семејно право, социјално право, управно право, човекови права и слободи, 
системи на социјална заштита, трудово право 
 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  
 

Ред. 
број 

Назив на активноста: Поени 

1.  Одржување на настава од прв циклус студии 
(предавања и вежби) 

73,65 

 Административно право, зимски семестар 2015/2016, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Семејно право, зимски семестар 2015/2016, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Детска заштита, зимски семестар 2015/2016, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Локална самоуправа, зимски семестар 2015/2016, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Социјално право, летен семестар 2015/2016, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Детска заштита, летен семестар 2015/2016, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Административно право, зимски семестар 2016/2017, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Семејно право, зимски семестар 2016/2017, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Трудово право, зимски семестар 2016/2017, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Социјално право, летен семестар 2016/2017, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Детска заштита, летен семестар 2016/2017, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Семејно право, летен семестар 2016/2017, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Административно право, зимски семестар 2017/2018, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Семејно право, зимски семестар 2017/2018, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Социјално право, летен семестар 2017/2018, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Детска заштита, летен семестар 2017/2018, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 
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 Семејно право, летен семестар 2017/2018, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Социјална заштита, зимски семестар 2018/2019, 2+1 
предавања 1,2; вежби 0,45 

1,65 

 Административно право, зимски семестар 2018/2019, 
4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Семејно право, зимски семестар 2018/2019, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Трудово право, зимски семестар 2018/2019, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Социјално право, летен семестар 2018/2019, 4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Детска заштита, летен семестар 2018/2019, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Семејно право, летен семестар 2018/2019, 3+2 
предавања 1,8; вежби 0,9 

2,7 

 Социјална заштита, зимски семестар 2019/2020, 2 
Предавања 1,2 

1,2 

 Административно право, зимски семестар 2019/2020, 
4+2 
предавања 2,4; вежби 0,9 

3,3 

 Семејно право, зимски семестар 2019/2020, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

 Трудово право, зимски семестар 2019/2020, 2+2 
предавања 1,2; вежби 0,9 

2,1 

2.  Одржување на настава од втор циклус студии 4,5 
 Социјална заштита и добро управување, 2015/2016 (12 

часа предавања) 
0,6 

 Управување во социјалната политика, 2015/2016 (4 
менторски часа)  

0,2 

 Економска и социјална сигурност, 2015/2016 (2 
менторски часа) 

0,1 

 Социјална заштита и добро управување, 2016/2017 (4 
менторски часа) 

0,2 

 Економска и социјална сигурност, 2016/2017 (10 
менторски часови) 

0,5 

 Социјална заштита и добро управување, 2017/2018 (10 
менторски часа) 

0,5 

 Управување во социјалната политика, 2017/2018 (2  
менторски часа) 

0,1 

 Социјална заштита и добро управување, 2018/2019 (8 
менторски часа) 

0,4 

 Економска и социјална сигурност, 2018/2019 (18  
менторски часа) 

0,9 

 Социјална администрација, 2018/2019 (5 менторски 
часа) 

0,25 

 Социјална заштита и добро управување, 2019/2020 (9 
часа предавања) 

0,45 

 Социјална администрација, 2019/2020 (6 менторски 
часа) 

0,3 

3.  Одржување на настава од трет циклус студии 3,6 
 Управувањето и моделите на социјални услуги 2017/2018 

(15 часа предавања)  
0,9 
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 Организација на социјални служби 2017/2018 (30 часа 
предавања) 

1,8 

 Управувањето и моделите на социјални услуги 2018/2019 
(15 часа предавања) 

0,9 

4.  Настава во школи и работилници 11 
 Раководител (6) 

- Предавање за студенти на постдипломски и 
докторски студии: Trends and reforms in the Social 
Protection System in Macedonia. First Regional Week, 
Central European Social Policy and Social Work Network 
CIII-MK-1409-01-1920, Скопје, 2019  

- Работилница: Referral mechanism for Prevention of 
Violent Extremism (Mapping of Institutional Capacities, 
Good European Practices and Recommendations for 
Prevention of Violent Extremism), IOM Skopje, 2019.  

- Тематски работилници за реформа на системот на 
социјална и детска заштита (3 работилници во Скопје), 
Министерство за труд и социјална политика и Светска 
банка, 2017-2018 

- Предавање за студенти на докторски студии: Reforms 
of the Social Protection System in Multicultural 
Macedonia: Who are they targeting? Summer School on 
Nationalism and Populism as Challenges for European 
Unity, Institute of Political Science (Wroclaw), CEEPUS-
Network: Ethics and Politics in the European Context 
coordinated by the University of Vienna, 2015 

9 

 Учесник (2) 
- Работилница за трансформација на јавните установи 

за деца “Ранка Милановиќ” и “25 Мај”, Министерство 
за труд и социјална политика и УНИЦЕФ. Скопје, 
2019. 

- Тематска работилница за новата законска регулатива 
за системот на социјална заштита, Министерство за 
труд и социјална политика и Светска банка. Велес, 
2018. 

2 

5.  Подготовка на нов предмет  
 Социјална работа и човекови права (предавања и вежби) 1,5 

6.  Консултации со студенти 2,5 
 Консултации со студенти, 2015/2016 (200) 0,4 
 Консултации со студенти, 2016/2017 (250) 0, 5 
 Консултации со студенти, 2017/2018 (250) 0,5 
 Консултации со студенти, 2018/2019 (300) 0,6 
 Консултации со студенти, 2019/2020 (250) 0,5 

7.  Ментор на дипломска работа (31) 6,2 
8.  Член на комисија за оцена или одбрана на 

докторски труд (3) 
2,1 

9.  Член на комисија за оцена или одбрана на 
магистерски труд (9) 

2,7 

10.  Член на комисија за оцена или одбрана на 
дипломска работа (35) 

3,5 

11.  Позитивно рецензиран универзитетски учебник 
(коавтор) 
- Заштита на деца, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје, Филозофски факултет, 2020 

6 
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12.  Позитивно рецензирана збирка задачи или 
практикум 
- Едукативна програма за социјално менторство, 

Асоцијација за истражување, комуникации и за развој 
Паблик – Скопје, 2019, поддржана од Регионалниот 
ГИЗ-проект за социјални права на ранливи групи  

3 

13.  Интерна скрипта од предавања (2) 
- Трудово право 
- Социјална администрација 

8 

 Вкупно 128,25 

 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
   

Ред. 
број 

Назив на активноста: Поени 

1. Ментор на магистерски труд (4) 
- Мултисекторска соработка во областа на социјалната 

заштита: локални состојби и предизвици, кандидат: 
Ангелче Ангеловски 

- Деца и миграции: Заштита на правата на децата кои 
се движат без придружба и деца одвоени од своите 
родители или законски старатели, кандидат: 
Валентина Благоевска 

- Улогата на младинската работа во подобрувањето на 
пристапот на младите со помалку можности до 
социјалните права, кандидат: Билјана Василевска 
Трајкоска 

- Заштита на правата на децата - жртви и сведоци на 
семејно насилство во правните постапки, кандидат: 
Љупка Секулоска 

8 

2.  Учесник во национални научни проекти (8) 
- Creating Job Opportunities for All -Main Phase, UNDP 

and Swiss Agency for Development and Cooperation, 
2019-2020 (национален консултант за анализа на 
социјалните услуги на локално ниво) 

- Supporting modernisation and Deinstitutionalisation of 
the Social Services in Republic of North Macedonia, 
Europe Aid/139649/DH/SER/MK, EU Funded Project 
implemented by EPTISA Southeast Europe, 2019 
(правен експерт за социјална заштита со фокус на 
социјални услуги) 

- Support for employment of marginalized persons in 
Macedonia and the Region, CA for Research, 
Communication and Development “PUBLIC” supported 
by GIZ, 2019 (експерт за социјална заштита) 

- Towards sustainable approaches for prevention of 
violent extremism in the Western Balkans - Phase III, 
International Organization for Migration (IOM), 2018-
2019 (правен експерт) 

- Drafting guideline for foster care standard’s 
implementation and instruments for monitoring and 
evaluation, SOS Children's Village and Ministry of Labor 
and Social Policy, 2018-2019 (Консултант) 

- World Bank Project-Conditional Cash Transfers-Reform 
of the Social and Child Protection System, World Bank 

24 
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and MLSP, 2017-2018 (експерт за институционалната 
рамка на системот на социјална заштита) 

- Analysis of legal and budgetary possibilities of the state 
to finance social services and projects, SOS Children's 
Village Macedonia, 2017 (консултант)  

- Promoting Social Inclusion Services, 
EuropeAid/135847/IH/SER/MK, EU Funded Project 
implemented by WYG International Limited, London, 
2016-2017 (правен експерт на регулативата за услуги 
за професионална рехабилитација на лица со 
попреченост) 

3.  Учесник во меѓународен научен проект 
Research and Analysis of National Legislation Relevant 
to the Safeguarding of Children and Vulnerable Adults in 
16 CEE countries, Hintalovon Child Rights Foundation 
Hungary, 2017 (Експерт за ранливи групи) 

5 

4. Дел од монографија 
Богоевска, Н., Борнарова, С., Геровска-Митев, М., 
Караро, Л., Ружин, Н., 2020. Европски примери во 
регулирањето на социјалната заштита, Скопје: 
Министерство за труд и социјална политика и Светска 
банка 

4 

5. Дел од монографија објавен во странство 
Country Report on National Legislation Relevant to the 
Safeguarding of Children and Vulnerable Adults in 
Macedonia in: Research and Analysis of National 
Legislation Relevant to the Safeguarding of Children and 
Vulnerable Adults in CEE, Hintalovon Child Rights 
Foundation in Hungary, 2017 

6 

6. Трудови со оригинални научни резултати, објавени во 
научно списание кое нема импакт-фактор за годината во 
која е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое  е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, 
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur 
Mathematik и Реферативни Журнал “Математика” или друга 
база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за 
високо образование 

9,5 

 Dimitrijoska, S., Bogoevska, N., Trbojevik, S., 2017. Additional 
Support to Children with Obstacles in Development, In: Review 
of Social Policy, Year 10, Vol.13, pp. 53-94. Skopje: Faculty of 
Philosophy (EBSCO) 

4 

 Trbojevik, S., Bogoevska, N., 2015. Inclusion of disabled persons 
in the Republic of Macedonia: Social protection and employment 
policies. In: Review of Social Policy, Year 8, Vol.11/2, pp. 403-
422. Skopje: Faculty of Philosophy and Friedrich Ebert Stiftung 
(EBSCO) 

4,5 

7.  Трудови со оригинални научни резултати, објавени во 
научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое  има меѓународен уредувачки 
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при 
што бројот на членови на една земја не може да надминува 
две-третини од вкупниот број на членови: 

 
 
24,5 
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 Bogoevska, N., 2019. Administrative Reforms of the European 
Social Protection Systems: Trends and Challenges, in: Faculty of 
Philosophy’s Annual, Volume 72, pp. 393-411. Skopje: Faculty of 
Philosophy – Skopje 

5 

 Bogoevska, N., Dimitrijoska, S., 2018. Changes in the Social 
Protection System in the Republic of Macedonia, in: Social 
Studies, Volume I Number 1, pp. 74-92, Faculty of Political 
Science, University of Saraevo 

4,5 

 Bogoevska, N., Trbojevik, S., Georgievska, S., 2018. Financing of 

Social Services for Children in Macedonia, in: European Journal 

of Marketing and Economics, volume 1, issue 3, pp. 7-20. 

Rottenburg: European Center for Science Education and 

Research 

4 

 Bornarova, S., Bogoevska, N., Trbojevik, S., 2017. Changes in 
European Welfare State Regimes as a Response to Fertility 
Trends: Family Policy Perspective. European Journal of Social 
Sciences, Education and Research. Volume 11, No. 1, pp. 50-57 

4 

 Dimitrijoska, S., Bogoevska, N., Trbojevik, S., Ilievski, V., 2016. 
Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the 
Republic of Macedonia, European Journal of Multidisciplinary 
Studies. Volume 1, No. 1, pp. 112-121 

3 

 Bogoevska, N., Ilievski, V., Dimitrijoska, S., 2015. Protection of 
Children at Risk in the System of Justice for Children in the 
Republic of Macedonia, in: European Journal of Social Sciences, 
Education and Research, Vol.2 Issue.4, pp. 63-69. Bucharest: 
European Center for Science, Education and Research. 

4 

8.  Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се најмалку од три 
земји 

9 

 Dimitrijoska, S., Bogoevska, N., 2019. Family as a Factor for 
Recidivism among Children in Conflict with the Law, in: 
Proceedings from the 4th International conference “Position of 
Marginalized Groups in Society”, pp. 120-134. Banja Luka: 
Centre for Contemporary Knowledge, Banja Luka and Resource 
Centre for Special Education, Belgrade 

4,5 

 Bogoevska, N., Trbojevik, S., 2018. Macedonian Regulatory 
Framework of Vocational Rehabilitation for Persons with 
Disabilities, in: Proceedings from the 5th International 
conference “Transformation towards sustainable and resilient 
society for persons with disabilities”, pp. 91-103. Skopje: Faculty 
of Philosophy in Skopje 

4,5 

9.  Одржани предавања по покана на референтен 
странски универзитет 
- University of Applied Sciences Leuven Limburg, Belgium, 

March 2019  
Предавање за студенти: Transformation of out-of-home 
services for children in Macedonia: implementation of child 
rights-based approach 

- Catholic University of Applied Sciences of North Rhine – 
Westphalia, Padeborn, Germany. June 2018 
Предавање за студенти: Welfare system in the Republic of 
Macedonia in focus of children´s rights 

9 
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- Erasmus Staff Mobility Program for Teaching, University of 
Wroclaw, Institute of Political Science, Poland, September 
2015 
Предавање за студенти: Social Protection System in 
Macedonia 

10. Учество на научен/стручен собир со реферат (12) 
- 7th Conference of the International Society for Child 

Indicators - Children of the World: Touch of Change 
Theories/Policies/Practices, University of Tartu in Estonia, 
2019  
Презентација: Child Wellbeing in Foster Care Placements: 
Development of Quality of Care Standards and Measurement 
Instruments 

- 4th Scientific International Conference Position of 
Marginalized Groups in Society, Centre for Contemporary 
Knowledge, Banja Luka and Resource Centre for Special 
Education, Belgrade, 2019 
Презентација: Family as a Factor for Recidivism among 
Children in Conflict with the Law 

- X International Scientific-Research Conference "Improving 
the quality of life of children and young people", Faculty for 
education and rehabilitation, University in Tuzla and 
Organization for support and creative development of 
children and youth, Istanbul, 2019 
Презентација: Social services for children-victims of 
violence delivered by associations of citizens 

- Nordic Social Work Conference FORSA/NOUSA 2018, 
University of Helsinki in Finland, Swedish School of Social 
Sciences, Helsinki 2018 
Презентација: From Overprotective to Empowering Social 
Protection in post-Yugoslav Countries: The Voice of Children 
in Out-of-Home Placements 

- International Conference on Recent Interdisciplinary 
Studies in Social Sciences and Humanities, Richtmann 
Publishing and Sapienza University of Rome, Department of 
Communication and Social Research in collaboration with 
Comune di Roma and Italian Academy of Science and 
Education, Rome, 2018  
Презентација: Financing of Social Services for Children in 
Macedonia 

- International conference “Sixty Years of Education of Social 
Workers in Bosnia and Herzegovina”, Faculty of Political 
Sciences of the University of Sarajevo, 2018 
Презентација: Changes in the System of Social Protection in 
Macedonia 

- Second Conference for Social Workers organized by the 
Union of Associations of Social Workers in Serbia, Uzice, 
2018 
Презентација: Social Protection Reforms in Macedonia 

- International conference “Transformation towards 
sustainable and resilient society for persons with 
disabilities”, Institute of Special Education and 
Rehabilitation, Faculty of Philosophy Skopje, Ohrid, 2018 
Презентација: Macedonian regulatory framework on 
vocational rehabilitation for persons with disabilities 

12 
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- International conference Science and Contemporary 
University NISUN-8, Faculty of Philosophy in Nish, 2018 
Презентација: Good Governance, Human Rights and 
Sustainable Development in the Contemporary Welfare 
State 

- XIII International Conference on Social Sciences, 
Conference, ICSS held in Vienna, Universität Wien, 2017 
Презентација: Changes in European Welfare State Regimes 
as a Response to Fertility Trends: Family Policy Perspective 

- International conference: Child Poverty in Times of Crisis, 
University of Salzburg, Centre for Ethics and Poverty 
Research and Austrian Chapter of Academics Stand Against 
Poverty, Salzburg, 2016 
Презентација: Children of Transition: Poverty Impact in 
Multy-member Families 

- 8th International Conference on Social Sciences, 2016 in Sofia, 
EUSER, USEARCH, ICCV – Romanian Academy and MCSER 
Презентација: Health and Social Services for Drug Addicts 
in Macedonia 

11. Апстракти објавени во зборник на меѓународна 
конференција 
- Bornarova, S., Bogoevska, N., 2019. Child Wellbeing in 

Foster Care Placements: Development of Quality of Care 
Standards and Measurement Instruments. Abstracts Book 
from the 7th Conference of the International Society for 
Child Indicators - Children of the World: Touch of Change 
Theories/Policies/Practices organized by the University of 
Tartu in Estonia, 2019. 

- Bornarova, S., Bogoevska, N., 2018. From Overprotective to 
Empowering Social Protection in post-Yugoslav Countries: 
The Voice of Children in Out-of-Home Placements. Book of 
Abstracts from the Nordic Social Work Conference 
FORSA/NOUSA 2018, organized by the University of 
Helsinki in Finland, Swedish School of Social Sciences and 
Finnish Society of Social Work Research held in Helsinki 
2018. 

2 

 Вкупно 113 

         
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ       
     

Ред. 
број 

Назив на активноста: 
 

Поени 

1.  Стручна монографија 
- Богоевска, Н., Борнарова, С., Геровска-Митев, М., 2020, 

Социјалната заштита во Македонија: регулатива и 
практика, Скопје: Министерство за труд и социјална 
политика и Светска банка 

- Bogoevska, N., Trbojevik, S. 2017, Analysis of legal and 
budgetary possibilities of the state to finance social services 
and projects, Skopje: SOS Children's Village Macedonia 

16 

2.  Експертски активности (член на експертски тим) 
- Анализа на доставата на социјалните услуги преку 

Програмата за општинско-корисна работа и 
стратешкото планирање во социјална заштита на 
локално ниво, УНДП, 2019-2020 

5 
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- Мапирање на институционалните капацитети за 
превенција од насилен екстремизам во Република 
Македонија, Меѓународна организација за Миграции -
ИОМ Скопје, 2018 

- Предлог-документ за реформа на системот на 
социјална и детска заштита, Министерство за труд и 
социјална политика и Светска банка, Скопје 2018 

- Инструменти за мониторинг и евалуација на 
имплементацијата на стандардите за квалитет на 
социјалната услуга сместување во згрижувачко 
семејство, Министерство за труд и социјална политика, 
Завод за социјални дејности и СОС Детско село 
Македонија, 2018  

- Анализа на националната легислатива за 
професионална рехабилитација за лицата со 
попреченoст, Министерство за труд и социјална 
политика (поддржано од Европската Унија преку ИПА-
проект), 2016 

3.  Член во Комисија за изработка на закон 
- Работна група при Министерството за труд и социјална 

политика за изработка на Закон за социјална заштита и 
измени на Законот за заштита на деца, 2017-2018 

4 

4.  Член во Комисија за изработка на подзаконски акт 
- Работна група на МТСП, со поддршка на СОС Детско 

село Македонија, за подготовка на Упатство за примена 
на стандарди за квалитет за згрижување во семејство, 
2018-2019 

2 

Дејности од поширок интерес  
5.  Член на уредувачки одбор на меѓународно 

научно/стручно списание 
- Уредувачки одбор на меѓународното списание „Ревија за 

социјална политика”, во издание на Филозофскиот 
факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” 
- Скопје, 2015 - 

- Уредувачки одбор на меѓународното списание за 
социјални и образовни иновации, во издание на 
Меѓународната асоцијација за социјални и образовни 
иновации од Романија, 2014 -  

2 

6.  Студиски престој во странство 
- Факултет за применети социјални науки, Оддел за 

социјална работа во Регензбург, Германија, 2016 година 

0,5 

7.  Членство во извршно тело на меѓународна 
организација која поддржува/организира 
научноистражувачка дејност 
- Член на Мултипартитниот одбор во рамките на 

проектот „Преку социјални договори до одржливост”, 
финансиран од Европската Унија, Скопје, 2016-2017 

2 

8.  Член на факултетска комисија 
- Претседател на Дисциплинска комисија за студенти на 

Филозофскиот факултет во Скопје, 2016-2018. 
- Комисија за изработка на Статут на Филозофскиот 

факултет во Скопје и Деловник за начинот на работа на 
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во 
Скопје, 2018 

2 
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- Комисија за измени и дополнување на Правилникот за 
внатрешни односи и работењето на Филозофскиот 
факултет во Скопје, 2017 

- Комисија за евалуација на Филозофскиот факултет во 
Скопје, 2015-2019 

9.  Подготовка на национални документи  
- Документ за политики за одржливост на Програмата за 

општинско-корисна работа и локални социјални 
партнерства имплементирана од Агенција за 
вработување во соработка со УНДП и општините, 2020 

- Правилник за начинот, обемот, нормативите и 
стандардите за давање на социјалната услуга за одмена 
на семејна грижа, Министерство за труд и социјална 
политика, 2019 

- Правилник за начинот, обемот, нормативите и 
стандардите за давање на социјалната услуга за помош 
и нега во домот, Министерство за труд и социјална 
политика, 2019 

- Правилник за начинот, обемот, нормативите и 
стандардите за давање на социјалната услуга за лична 
асистенција, Министерство за труд и социјална 
политика, 2019 

- Правилник за начинот, обемот, нормативите и 
стандардите за давање на социјалните услуги на дневен 
престој, Министерство за труд и социјална политика, 
2019 

- Упатство за примена на стандарди за квалитет за 
згрижување во семејство, Министерство за труд и 
социјална политика, Завод за социјални дејности и СОС 
Детско село Македонија, 2018-2019 

- Закон за социјална заштита, Министерство за труд и 
социјална политика и Светска банка, 2017-2018 

- Измени и дополни на Закон за заштита на деца, 
Министерство за труд и социјална политика и Светска 
банка, 2017-2018  

- Правилник за професионална рехабилитација и 
Центри за професионална рехабилитација, 
Министерство за труд и социјална политика, ИПА 
Проект “Промоција на услуги за социјална инклузија”, 
2017 

- Измени на Законот за вработување на инвалидни лица, 
Министерство за труд и социјална политика, ИПА-
проект „Промоција на услуги за социјална инклузија”, 
2016 

20 

10.  Учество во комисии и тела на државни и други 
органи 
- Комисија за одобрување на програми за континуирана 

професионална едукација во системот на социјална 
заштита, Завод за социјални дејности, 2019 - 

- Комисија за лиценцирање на стручните работници 
вработени во установите за социјална заштита, Завод за 
социјални дејности, 2017-2019 

3 
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- Национално координативно тело за имплементација на 
Националната програма за развој на социјалната 
заштита 2011-2021, Министерство за труд и социјална 
политика 

 Вкупно 56,5 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР 
ВО ЗВАЊЕ 

 
Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 128,25 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 113 
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ  56,5 

Вкупно 297,75 

 
      

Членови на Комисијата 
 

Проф. д-р Димитар Трајковски, с.р. 
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, с.р. 
Проф. д-р Тодор Каламатиев, с.р. 

       
 

 
 

 
 
 
  






