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

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА (60114), АНТИЧКА ИСТОРИЈА (60102), ОПШТА 

ИСТОРИЈА НА СТАРИОТ ВЕК (60109) И ТЕОРИЈА НА ИСТОРИЈАТА (60100)  
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

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

факултет, Институт за историја, објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ на 21 февруари 2020 
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области (дис-
циплини): историја на Македонија, античка историја, општа историја на стариот век и теорија на 
историјата, и врз основа на Одлуката бр. 04-579/12 на Наставно-научниот совет од 1.4.2020 
година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Војислав Саракински, редовен 
професор на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Катерина Младе-
новска-Ристовска, редовен професор на Институтот за национална историја при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и д-р Ратко Дуев, редовен професор на Институтот за класични 
студии при Филозофскиот факултет во Скопје. 

По разгледувањето на приложените документи и трудови, а врз основа на член 173 од 
Законот за високото образование, како и членовите 33, 34, 35 и 36 од Правилникот за посебните 
услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички зва-
ња и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник 
број 411 од 5 ноември 2018 година), Рецензентската комисија во состав: д-р Војислав Саракински, 
редовен професор на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Катерина 
Младеновска-Ристовска, редовен професор на Институтот за национална историја при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и д-р Ратко Дуев, редовен професор на Институтот за 
класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје, на Наставно-научниот совет на 
Филозофскиот факултет во Скопје му го поднесува следниов 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

 
На објавениот конкурс во дневните весници „Вечер“ и „Коха“ од 21 февруари 2020 година 

за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните области (дисциплини): 
историја на Македонија, античка историја, општа историја на стариот век и теорија на историјата, 
во предвидениот рок се пријави само еден кандидат, д-р Стефан Пановски, доцент по група 
предмети во рамките на научните области историја на Македонија, античка историја и општа 
историја на стариот век на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје. Кон пријавата кандидатот достави: кратка биографија; доказ за стекнат соодветен степен 
на образование доктор на науки, издаден од Филозофскиот факултет во Скопје; одлука од избор 
на наставник во звање - научен соработник/доцент на Институтот за национална историја при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; изјава за исполнување на општите и посебните 
услови за избор; доказ за општата здравствена состојба; доказ дека со правосилна судска пресуда 
не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност; список на научни и 
стручни трудови и примероци од нив; како и други документи, кои ги потврдуваат наводите во 
биографијата.  

Составен дел на овој Извештај се и Образецот 1 за исполнетост на општите услови за избор 
во наставно-научно звање - редовен професор, како и Образецот 2 за исполнетост на посебните 
услови за избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни звања за кандидатот д-р Стефан 
Пановски. 

  
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Кандидатот Стефан Пановски е роден на 17 август 1983 година во Скопје, каде што го 
завршил основното и средното образование. Bo 2002 го продолжил образованието на Институтот 
за класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје; во 2007 година ги завршил студиите 
со просечен успех 9,64. Дипломирал со темата „Причините за римското издигнување според 
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Полибиј“, резултат на неговиот интерес за историјата на стариот Рим и хеленистичката 
историографија. 

Од учебната 2005/2006 бил ангажиран како демонстратор на Институтот за историја 
при Филозофскиот факултет во Скопје, по предметот Историја на стариот Рим, а подоцна и по 
предметите Историја на античките Македонци 323 ст.е. – 313 н.е., Религија и култура на 
античките Македонци, Историја на македонските хеленистички монархии и Историја на 
Римската империја. Во 2007 г. се запишал на постдипломските студии по историја на античка 
Македонија на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. По положувањето 
на испитите со просечен успех 9,83, на 7 ноември 2011 г., го одбранил магистерскиот труд со 
наслов: Поморската политика на Антигонидите пред Комисија во состав: проф. д-р Наде 
Проева (ментор), проф. д-р Петар Делев и академик Витомир Митевски, со што се здобил со 
научен степен - магистер по историски науки. Истата година се запишал на студии од трет циклус 
на Институтот за историја, а докторската дисертација насловена: Филип V и македонскиот 
експанзионизам ја одбранил на 29 декември 2014 г., пред Комисија во состав: доц. д-р Војислав 
Саракински (ментор), проф. д-р Александар Атанасовски, доц. д-р Ратко Дуев, доц. д-р Катерина 
Младеновска и доц. д-р Јасминка Кузмановска, со што се здобил со научен степен - доктор по 
историски науки. 

Во 2009 и 2010 година бил ангажиран на определено време како помлад соработник во 
Институтот за национална историја; во 2013 година се вработил како асистент истражувач во 
Институтот, во Одделението за античка и средновековна историја; во 2015 година бил избран за 
научен соработник/доцент при Одделението за античка и средновековна историја. Од учебната 
2017/2018 до учебната 2019/2020, како надворешен соработник, држел предавања по предметите 
Историја на античките Македонци 1 и Историја на античките Македонци 2. Од 2020 работи на 
Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. 

 Во моментов го има звањето доцент. Последниот реферат за избор е објавен во Билтенот 
на УКИМ бр. 1103, од 1.7.2015 година. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и дру-
ги остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот на УКИМ при 
претходните избори на кандидатот во звање, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други 
остварувања на кандидатот од изборот во звањето вонреден професор до денот на пријавата, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.  

 
2.  НАУЧНИ,  СТРУЧНИ,  ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТOT  
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА 
 
Наставно-образовна дејност  
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, oд учебната 2017/2018 до учебната 

2019/2020, како надворешен соработник ги држел предавањата по предметите Историја на 
античките Македонци 1 и Историја на античките Македонци 2. На студиската програма Историја 
од прв циклус студии при Институтот за историја на Филозофскиот факултет изведува настава и 
вежби по предметите: Историја на античките Македонци 2, Историја на Римската империја,  
Антички државни уредувања и Увод во античката култура.  

Освен подготовките на два нови предмета и нови пакети материјали за вежбите по пред-
метите од античка историја, кандидатот е коавтор на еден позитивно рецензиран универзитетски 
учебник („Антички државни системи“, за предметот Антички државни уредувања). 

Во рамки на наставно-образованата дејност, Комисијата заклучи дека кандидатот посве-
тено и совесно ја извршувал наставно-образовната дејност, за што сведочат и крајно позитивните 
искажувања на студентите од Институтот за историја – особено во тековниов период на онлајн 
настава, која ја спроведува редовно и исполнително.  

Откако ги разгледа, ги наведе и ги вреднуваше сите активности остварени во рамките на 
наставно-образовната дејност во периодот од 2015 до 2020 година, врз основа на приложената 
документација, Комисијата заклучи дека иако најголемиот дел од времето кандидатот држел 
настава како надворешен соработник, а само последниов семестар како вработен на 
Филозофскиот факултет, тој сепак има остварено 41,9 поени, со што го надминува потребниот број 
на поени предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
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научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје. 

 
Научноистражувачка дејност  
Од изборот во звањето доцент, кандидатот д-р Стефан Пановски, како автор или коавтор, 

има објавено десетина трудови со оригинални научни резултати од областа на античката историја, 
од кои 7 научни труда се објавени во меѓународни научни списанија, еден труд е објавен во 
зборник/посебен број на списание од земја на ЕУ, а уште 3 труда се презентирани на меѓународни 
научни собири. 

Кандидатот се јавува и како рецензент на два труда објавени во меѓународното научно 
списание Жива Антика/Antiquité Vivante. 

Во рамките на научноистражувачката дејност, Комисијата ги зеде предвид сите актив-
ности остварени од кандидатот во периодот од последниот избор во наставно-научно звање до 
денот на објавување на конкурсот, ги разгледа и ги вреднуваше со вкупно 45 поени. Комисијата 
констатираше дека и во научноистражувачката дејност кандидатот го остварува, но и го 
надминува пропишаниот минимален број поени 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. 

 
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес  
Во периодот од 2015 до февруари 2020 година, во рамките на стручно-применувачката 

дејност и дејностите од поширок интерес, д-р Стефан Пановски бил редовен член на повеќе 
комисии на Институтот за национална историја, каде што бил вработен, а истовремено помага во 
изработката на интернет-страницата на научното списание Жива Антика/Antiquité Vivante.  

Земајќи ги предвид активностите од изборот во звањето научен соработник/доцент до 
објавувањето на конкурсот, Комисијата констатираше дека кандидатот бил вклучен во реализа-
ција на стручно-применувачките дејности и дејностите од поширок интерес, со што остварил 
вкупно 7 поени согласно 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, со што ги надминува пропишаните поени.  
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ЗАКЛ УЧ ОК И ПРЕ ДЛ О Г  
 
Врз основа на севкупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, 

Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистра-
жувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р Стефан 
Пановски.  

Врз основа на изнесените податоци за активноста на кандидатот од последниот избор до 
денес, Комисијата заклучи дека д-р Стефан Пановски поседува научни и стручни квалитети про-
пишани со Законот за високото образование и со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докто-
ранди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Комисијата утврди дека д-р Стефан 
Пановски за време на извршувањето на работните задачи на Институтот за национална историја 
и на Филозофскиот факултет како доцент остварил вкупно 93,9 поени, со што го надминува ми-
нималниот број потребни поени (80) за избор во звањето вонреден професор во научните 
области: историја на Македонија, античка историја, општа историја на стариот век и теорија на 
историјата.  

Во согласност со изнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Стефан Пановски да биде 
избран во звањето вонреден професор во научните области: историја на Македонија, античка 
историја, општа историја на стариот век и теорија на историјата. 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 

Проф. д-р Војислав Саракински, с.р. 
Проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска, с.р. 
Проф. д-р Ратко Дуев, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ 1 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, 

НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО 
ЗВАЊЕ 

 
 

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

 
 
 
Кандидат: д-р Стефан Пановски 
 
  
Институција: Филозофски факултет – Скопје 
 
 
Наставно-научни области: историја на Македонија (60114), античка историја (60102), 
општа историја на стариот век (60109), теорија на историјата (60100) 
 
 
 
 

Р. бр. 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: 9,64 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,83 
Просечниот успех за интегрираните студии изнесува: 9,73 

ДА 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира 
Назив на научната област: античка историја, ист. на 
Македонија 
Поле: историски науки 
Подрачје: хуманистички 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 

3.2. 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 
1. Назив на научното списание: Жива Антика 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 10 (МК-2, СЛО, ХР, ИТ, ПОЛ, ХОЛ, ФРА, 
СР, БГ).  

ДА 
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3. Наслов на трудот: Сагата за Острогота“ и Codex Vindobonensis 
hist. gr. 73 
4. Година на објава: 2018 
(+ >6 труда, в. образец 2)1 

3.3. 3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат 
на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија 
и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Thracia (Suppl.) 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија 
3. Наслов на трудот: Comfortably Sunk: Philip, the Battle of Chios 
and the list of losses in Polybius 
4. Година на објава: 2017 

ДА 

4. Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира: 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или 
збирката задачи: Антички државни уредувања 
2. Место и година на објава: Скопје, 2019 

ДА 

5. Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, датум и 
број на Билтен: бр. 1103, 1.7.2015 

ДА 

6. Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
   
   

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 

Проф. д-р Војислав Саракински, с.р. 
Проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска, с.р. 
Проф. д-р Ратко Дуев, с.р. 

 

                                                           
1 За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација, 
рецензентската комисија ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува научните трудови во Образец 2. 
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Образец 2 
 
 

ОБРАЗЕЦ 2 
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, 

НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО 
ЗВАЊЕ 

 
 
 
Кандидат: д-р Стефан Пановски 
  
Институција: Филозофски факултет – Скопје 
 
Наставно-научни области: историја на Македонија (60114), античка историја (60102), 
општа историја на стариот век (60109), теорија на историјата (60100) 
 
 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Р. бр. Назив на активноста 
Поен

и 
   

1. Одржување настава на прв циклус студии:                                                           
 – зимски семестар 2017/18, Ист. на ант. Македонци до 323 ст.е.                        

(6х15х0.04) 3.6 
 – летен семестар 2017/18, Ист. на ант. Македонци 323 ст.е.–313 н.е.                 

(6х15х0.04) 3.6 
 – зимски семестар 2018/19, Ист. на ант. Македонци 1                                           

(5х15х0.04) 3.0 
 – летен семестар 2018/19, Ист. на ант. Македонци 2                                              

(5х15х0.04) 3.0 
 – зимски семестар 2019/20, Ист. на ант. Македонци 1                                           

(5х15х0.04) 3.0 
 – летен семестар 2019/2020, Ист. на ант. Македонци 2                                        

(5х15х0.04) 3.0 
 – летен семестар 2019/2020, Ист. на Римската империја                                    

(3х15х0.04) 1.8 
2. Подготовка на нов предмет (предавања + вежби):   

 – Ист. на ант. Македонци 1                                                                  (предавања 1 + 
вежби 0.5) 1.5 

 – Ист. на ант. Македонци 2                                                                 (предавања 1 + 
вежби 0.5) 1.5 

 – Ист. на Римската империја                                                              (предавања 1 + 
вежби 0.5) 1.5 

3. Консултации со студенти (6 семестри):                                                         
(6х100х0.002) 1.2 

4. Позитивно рецензиран универзитетски учебник:  
Антички државни уредувања, Филозофски факултет, Скопје, 2019. 7.2 

5. Интерна скрипта од предавања: 
Ист. на ант. Македонци 2 4 

6. Рецензент на универзитетски учебник: 
В. Саракински, Историја на Стариот Исток, Филозофски факултет, Скопје, 
2017. 1 
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7. Пакет материјали за одреден предмет:                                                           
 – Пакет материјали за предметот Ист. на ант. Македонци 1 1 
 – Пакет материјали за предметот Ист. на ант. Македонци 2 1 
 – Пакет материјали за предметот Ист. на Римската империја 1 
   
 ВКУПНО 41.9 

 
 
 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Р. бр. Назив на активноста 
Поен

и 
1. Дел од монографија:   

 – „Андриск и IV Македонска војна (149-148 ст.е.)“, in Р. Дуев (ур.), 
Востанијата во Македонија, Скопје 2015, 9-24. 4 

2. 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 од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови:   

 – „Gallograeci and elephants at Megara“, Živa Antika 65 (2015) [2016]: 23-35 5 
 – „Кога митот и историјата се среќаваат: Getica 10.65-66“, Гласник на ИНИ 

60.1 (2016), 47-70 [со Д. Стојанов] 4.5 
 – „Две белешки за битката кај Лада“, Гласник на ИНИ, 62.1 (2018), 9-17. 5 
 – „Меѓу мечот и перото: македонската фаланга и нејзиното историографско 

бреме“. In Димовска-Јањатова В., Џукеска, Е. (ур.), Aula: Потрага по 
богатството на јазикот, мислата и културата. Зборник во чест на 
Маргарита Бузалковска Алексова по повод пензионирањето. Systasis, 
посебно издание 4, 2018, 298–329. [со проф. д-р В. Саракински] 4.5 

 – „Сагата за Острогота“ и Codex Vindobonensis hist. gr. 73“, Živa Antika 68 
(2018), 81-98 [со проф. д–р Д. Леитнер-Стојанов]. 4.5 

 – „За совладетелството на Деметриј II“, Гласник на ИНИ 63.1-2 (2019), 7–20 
[со проф. д-р В. Саракински] 4.5 

 – „How to Etch a Philhellene: Alexander I, Herodotus and Historiography as a 
Tool“, in Exegi monumentum aere perennius. Зборник во чест на Елена 
Колева, Љубинка Басотова и Даница Чадиковска, по повод 85 години 
од нивното раѓање, Systasis посебно издание 5, Скопје (2019), 107-124. 
[со В. Саракински]. 4.5 

3. 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 од најмалку три 
земји:  

 – “Comfortably Sunk: Philip, the Battle of Chios and the list of losses in Polybius”, 
in H. Popov & J. Tzvetkova (eds.), ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ, Volume in Honour of 
Professor Peter Delev, Sofia University – Bulgarian Academy of Sciences, 
2017, pp. 110-119. [со проф. д-р В. Саракински] 4.5 

4. Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 
зборник на трудови од научен/стручен собир  

 – „Philippus furibundus?“, in 70 години Институт за историја. 70 години 
македонска историографија, Скопје (2017), 263-291. 2 

5. Стручен приказ на монографија:   
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 – „Robin Waterfield, Taken at the Flood: The Roman Conquest of Greece, OUP, 
2014“, Živa Antika 66 (2016) [2017]: 164-170. 0.5 

 – „C. J. King, Ancient Macedonia, London-New York, Routledge, 2017. “, Živa 
Antika 68 (2018), 231-236. 0.5 

6. Учество на научен/стручен собир со реферат (усна презентација):  
 – „Philippus furibundus?“, Седумдесет години Институт за историја / 

Седумдесет години македонска историографија, Институт за 
историја, Филозофски факултет, Скопје, 13-14 декември 2016. 1 

   
 ВКУПНО 45.0 

 
 
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Р. бр. Назив на активноста Поени 
   

1. Член на одбор на меѓународно научно/стручно списание:  
– Технички секретар на списанието „ Жива антика / Antiquite Vivante“ 1 

2. Дизајн или изработка на информациски систем:  
 – Изработка и одржување на интернет-страницата на научното списание „Жи-

ва антика / Antiquite Vivante“ 1 
 – Учество во текстуалната обработка, дигитализацијата, архивирањето и елек-

тронското индексирање на научното списание „Жива антика / Antiquite 
Vivante“ 1 

3. Експертска активност: Евалуација на предметните програми по античка 
историја од втор циклус студии при ИНИ 1 

4. Член на Комисијата за попис на книжен фонд на ИНИ 0.5 
5. Член на Комисијата за попис на инвентар на ИНИ                                                             

(х2) 1.0 
6. Член на Комисијата за располагање со движен и недвижен имот при ИНИ             

(х2) 1.0 
7. Учество во промотивни активности на Институтот за национална историја 0.5 

   
 ВКУПНО 7.0 

 
 
Професионални референци на кандидатот за избор во звањето редовен 
професор: 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ: 41,9 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ: 45,0 
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ: 7,0 
ВКУПНО: 93,9 

 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 

Проф. д-р Војислав Саракински, с.р. 
Проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска, с.р. 
Проф. д-р Ратко Дуев, с.р. 

 






