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INCLUSIVE EDUCATION AND USING OF BRAILLE IN EDUCATION OF 

VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN REGULAR SCHOOLLS  IN REPUBLIC OF 

MACEDONIA 
MA Smilkovska Daniela 

defectologist in State School for Rehabilitation of Children and Youth with Impaired Sight “Dimitar 

Vlahov”, Skopje 

D-r Jakimov Goranco 
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MA Jelena Jurhar 
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Abstract: The author of the alphabet for the blind is Louis Braille, who invented six dot cells in 1825 and in 

1850 it is officially recognized in Europe as a single letter for students with severe visual impairment. One of 

the most important goals in educating these students is to know and to actively use the Braille alphabet. But, 

according to the American Federation for the Blind (2009) there are only 10% of school-age children with 

severe visual impairment who use Braille alphabet as the primary letter. This is much lower than in 1960, when 

50% of students were using Braille.The Braille gives the universal essence of written communication, allowing 

the users to be more independent, with emancipation, with wider possibility to choose profession and with 

bigger community involvement. It’s used in almost all languages with interpunction signs and phonetics 

computer applications. The goals of the paper are to determine the tradition of using the Braille in education of 

blind students and blind people who know and use Braille and accessibility in the Republic of Macedonia. The 

research was conducted by using the questionnaire which included questions open, closed and mixed type. 

Using the answers we get pictures of the current situation, i.e. the representation and use of Braille writing by 

the blind in the country. According to the complete analysis and processing of the obtained results we conclude 

that the number of blind persons who use Braille is very small. Namely, from 4171 blind persons, members of 

18 Unions of blind, only 491 (11.8%) know Braille, or 222 (5.3%) from all of the members actively use this 

letter as a medium of written communication. 

Key words: Braille, Blind students, education of blind  

 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И УПОТРЕБА НА БРАЈОВОТО ПИСМО ВО 

ОРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО РЕДОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
М-р Смилковска Даниела 

дефектолог во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје 

Д-р Горанчо Јакимов 

директор во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје 

М-р Јелена Јурхар 

наставник во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје 

 
Резиме: Творец на писмото за слепите е Луј Брај, кој во 1852 година ја измислил шестоточката, а во 

1850 година, тоа е официјално прифатено во целе Европа како единствено писмо за лицата со тешко 

визуелно оштетување – слепи лица.Примарна цел на ова истражување е да се утврди во колкава мера е 

застапено Брајовото писмо во едукацијата на слепите ученици и неговата застапеност во секојдневниот 

живот на слепите лица.Според Американската Фондација за слепи(2009), само 10% од учениците со 

тешко оштетување на видот го користат Брајовото писмо како основно писмо.Споредбено, ова е многу 

помал процент отколку во 1960 година, кога 50% од учениците го користеле Брајовото писмо.Брајовото 

писмо им подари на слепите лица универзална смисла на пишувана комуникација, а со тоа се постигна 

независност и еманципација, со поширока можност за избор на професија и вклученост во 

заедницата.Брајовото писмо се користи речиси на сите јазици, со ста нивна комплексност на 

интерпункциски знаци, фонетски и компјутерски апликации.Целта на ова истражување е да се утврди 

традицијата на користење на Брајовото писмо во едукацијата на учениците со тешко оштетување на 

видот од редовните училишта во Р.Македонија, и колку го знаат и употребуваат Брајовото писмо 

слепите лица во Р.Македонија.Во истражувањето се користеше дескриптивниот метод, што значи дека 

се согледа досегашната состојба на процесот на застапеност и употреба на Брајовото писмо од страна на 

слепите лица во Република Македонија. При прибирањето на податоците во истражувањето се 
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користеше техниката на анкетирање со нејзиниот инструмент прашалник, кој содржеше прашања од 

отворен, затворен и комбиниран тип. Во согласност со комплетната анализа на добиените резултати, 

може да се заклучи дека бројот на слепи лица кој го користат Брајовото писмо во Република Македонија 

е многу мал.Од вкупно 4171 слепо лице, членови на 18 сојузи за слепи лица во Р. Македонија, само 11,8 

% или 491 лице го познава Брајовото писмо, од кои пак само 222 лица (5,3%) активно го користат ова 

писмо.Во редовните училишта каде се вклучени слепи ученици, мал број го користи Брајовото писмо, 

поточно од 15 ученика според одговорите на сојузите, само 1 ученик го користи, 3 само го познаваат и 

11 или 73% воопшто не го познаваат и користат Брајовото писмо. 

Клучни зборови; Брајово писмо, слепи ученици, образование на слепи 

 
Вовед 

Творец на писмото за слепите е Луј Брај, кој во 1852 година ја измислил шестточката, а во 1850 г. таа 

официјално е прифатена во цела Европа како единствено писмо за слепите. Во 1854 година, само две 

години по неговата смрт, започнало ширењето на Брајовото писмо во светот. Брајовото писмо е многу 

повеќе од систем од шест точки, две хоризонтално, три вертикално, вкупно 63 комбинации. Се користи 

речиси во сите јазици со нивната комплексност од интерпукциски знаци, фонетски и компјутерски 

апликации. Брајовото писмо им подари на слепите лица универзална смисла на пишуваната 

комуникација, а со тоа се постигна независнот и еманципација. Брај понуди едноставност, генијалност и 

безвремена сестрана употреба. Затоа, пристигнувањето на новото дигитално време и интензивните 

технолошки напредоци не значат и прашина и заборав на Брајовото писмо. Ниеден технички изум 

неможе да го замени чувството на допир на тие испупчени точки, нивното трајно врежување во кората 

на големиот мозок. Непроценлив е допирот кој кај едно мало и несигурно дете значи почеток на 

неговото осамостојување и образование. Во развојот на Брајовото писмо разликуваме три периоди:  

1. Победа на Брајовото писмо во Кралскиот завод  

2. Ширење на Брајовото писмо на европски јазици  

3. Негова примена во невропските јазици  

Универзалноста се гледа во тоа што со него се служат сите слепи лица во светот, со него можат да се 

претстават универзалните математички, хемиски и музички знаци, што не можело да се направи со 

другите писма кои му претходеле. Исто така, со Брајовото писмо може да се служат слепите лица од 

сите јазични подрачја. Во 1955 година УНЕСКО го прогласило Брајовото писмо за универзално писмо за 

слепи и слабовиди лица во светот.   

 

Предмет на истражување 

Предмет на ова истражување се ставовите и мислењата на дефектолозите во училиштето ДУРДМОВ 

―Димитар Влахов од Скопје, како и членовите на Сојузите за слепи во Република Македонија по однос 

на прашањето колкава е застапеноста, односно достапноста на Брајовото писмо во редовните училишта 

за слепите ученици. 

Целта на ова истражување е да се утврди во колкава мера во процесот на едукација на слепите ученици 

се употребува Брајовото писмо, застапеноста на Брајовото писмо во секојдневниот живот на слепите 

лица во Република Македонија, како и заложбите за подобрување на употребата на ова писмо.  

Задачите на истражувањето претставуваат конкретизација на целта. Задачи на ова истражување се:  

 - Да се утврди дали постојат слепи ученици во редовните училишта и колку од нив знаат да го користат 

Брајовото писмо.  

- Да се утврди дали постојат соодветни обучувачи за користење на Брајово писмо за слепите ученици во 

редовните училишта.  

 

Методологија 

 Во истражувањето се користеше дескриптивниот метод, што значи дека се согледа досегашната 

состојба на процесот на застапеност и употреба на Брајовото писмо од страна на слепите лица во 

Република Македонија. При прибирањето на податоците во истражувањето се користеше техниката на 

анкетирање со нејзиниот инструмент прашалник, кој содржеше прашања од отворен, затворен и 

комбиниран тип. Податоците добиени од истражувањето се изразени нумерички, при што се користеше 

скала на изразување. Тие се  групирани за да се добие увид во нивната распределеност според нивната 

фреквенција и според процентуалната застапеност. Кај некои скали на проценка се користеше 

аритметичката средина за полесно споредување на ставовите на испитаниците. Истражувањето беше 

спроведено во месец март и април 2014 година. 

 

Резултати 

Анализа на одговорите на дефектолозите-испитаници: 
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Преку анализа на одговорите на испитаниците - дефектолози може да се констатира дека е мала 

информираноста на дефектолозите за вклученоста на децата со оштетен вид во рамките на редовните 

училишта. 57% или 4 од седумте испитаници одговориле дека немаат сознанија за опфатеност на 

слепите ученици во редовниот образовен систем, тројца дефектолози одговориле потврдно, при што 

двајца посочиле дека имаат сознание за два слепи ученика вклучени во редовно училиште и еден 

дефектолог посочил дека има сознание за 1 слеп ученик опфатен во редовно училиште. 

Слика 1. Опфатеност на слепи ученици во редовно училиште 

 
Во корелација со претходното прашање, испитаниците дадоа одговор и на прашањето дали слепите 

ученици кои се вклучени во редовен образовен процес го познаваат и користат Брајовото писмо, при 

што 2 испитаника посочиле дека слепите ученици вклучени во редовни училишта го користат Брајовото 

писмо, еден дефектолог одговорил дека не го користат туку само го познаваат Брајовото писмо, еден 

дефектолог одговорил дека слепите ученици во редовно училиште не го познаваат Брајовото писмо и 

еден дефектолог одговорил дека нема такви сознанија . 

 

 Слика 2 Примена на Брајово писмо кај слепи ученици вклучени во редовно образование 

 
Во однос на тоа кој ги подучува слепите ученици вклучени во редовно училиште на Брајово писмо, 

најголем број дефектолози, 3, посочиле дека немаат таква информација, другите по еден одговориле дека 

никој не ги подучува или тоа се членови на Сојузот на слепи, стручни лица, дефектолози или родители .  
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На прашањето кој би требало да ги подучува, по двајца дефектолози ги посочиле дефектолозите, како и 

дефектолозите вработени во ДУРДМОВ "Димитар Влахов", а останатите по еден како можни 

подучувачи ги посочиле дефектолозите вклучени во редовните училишта, тифлолози, наставниците или 

стручни лица. 

 

 
 

 

Анализа на одговорите од сојузите на слепи:  

Од вкупно 4171 слепо лице, членови на 18 сојузи за слепи лица во Р. Македонија, само 11,8 % или 491 

лице го познава Брајовото писмо, од кои пак само 222 лица (5,3%) активно го користат ова писмо. 

Во редовните училишта каде се вклучени слепи ученици, мал број го користи Брајовото писмо, поточно 

од 15 ученика според одговорите на сојузите, само 1 ученик го користи, 3 само го познаваат и 11 или 

73% воопшто не го познаваат и користат Брајовото писмо. 

Во однос на одговорите на дефектолозите, претставниците на Сојузите на слепи во однос на тоа кој е 

вклучен во подучување на слепите ученици на Брајово писмо го дале следниов одговор: 
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Споредбено следат одговори на дефектолози и сојузи, во однос на тоа кој го врши подучувањето на 

Брајово писмо кај слепи ученици во редовните училишта 

 
Од произнесеното може да се констатира дека поголемиот број на слепи лица во Република Македонија 

активно не го употребуваат Брајовото писмо. 

Заклучок 

Еден од најголемите човекови изуми секако е Брајовото писмо Познавањето на Брајовото писмо 

претставува голем бенефит за лицата со сериозно оштетување на видот. За жал, од 1960 година се 

намалува бројот на ученици кои се описменуваат со ова писмо. Читањето и пишувањето не е 

привилегија, туку право. Ова особено треба да се земе предвид при описменувањето на децата со 

посериозно оштетување на видот во редовните училишта. 

Тргнувајќи од современите трендови на инклузивно образование, дефектолозите - испитаници беа 

прашани за предлози и идеи кои би го унапредиле процесот на изучување на Брајовото писмо кај 

слепите ученици вклучени во редовни училишта. Со анализа на одговорите најголем број од 

дефектолозите, 4, од вкупно 7, посочиле дека најдобро решение е вработување на дефектолози во 

редовните училишта, два дефектолога ја нагласиле потребата од соработка со ДУРДМОВ "Димитар 

Влахов", по еден од дефектолозите како одговори навеле дека со слепите ученици дополнително треба 

да работат дефектолози, поставување на соодветна законска регулатива, трансформација на ДУРДМОВ 

"Димитар Влахов" во ресурсен центар и еден дефектолог како одговор навел организација на 

работилници за подучување на слепите лица на Брајово писмо и премин на индивидуализирана работа. 

Како генерален заклучок може да се изведе потребата од поголема вклученост на дефектолози во 

редовниот образовен систем. 
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  Споредба на одговори на дефектолози и сојузи во однос на предлози и идеи за подобро изучување на 

Брајовото писмо. 
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Abstract: Entrepreneurship is the foundation for the development of any economy. World experience shows 

that in most economies small and medium enterprises or small businesses predominate, according to the 

structure as business entities in the farm. Such is the case with the structure of the Macedonian economy, where 

98% of the total number of active businesses are small and medium-sized companies. These small businesses 

resulting from entrepreneurial ideas for some entrepreneurial initiative, innovation of some of the more 

advanced people who want to realize their ideas and establish business. 

 

The importance of institutional support for the greater development of entrepreneurship is necessary. Past 

analyzes and experiences confirm that the success and development of small and medium enterprises, which 

have limited resources, in close correlation with the strong support of relevant institutions that offer assistance in 

the field of informatics, consulting services, training, ongoing training and financial support. 

 

Institutional support is a necessity for greater development of entrepreneurship, small and medium enterprises in 

the economy. Although, on entrepreneurship and later the viability of small and medium enterprises, it is mostly 

to pay the owners and founders of businesses and their activity depends on how the business develops, yet 

without a good environment to work and a good institutional set everything necessary to survive and operate a 

business, we can not expect progress on SMEs and entrepreneurship. 

 

This paper presents the results of a survey on investment in central and local government in the capacity of 

institutions to support entrepreneurship, on the one hand and the needs of entrepreneurs in the country. on the 

other hand. The survey included 196 respondents from 42 governmental and non-governmental organizations / 

institutions and 36 manufacturing and service SMEs. 

Key words: Entrepreneurship, institutions, support 

 

 

ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЦЕНТРАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО 

– 

ЗНАЧАЕН ФАКТОР ВО СОЗДАВАЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УСПЕШНА  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМАШТВОТО 
 

м-р Марија Георгиевска, Скопје, Република Македонија georgievskam@yahoo.com  

 

Доц. д-р Љубиша Николовски 

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија – Скопје, 

Република Македонија ljubisa@apprm.gov.mk  
 

Резиме: Претприемаштвото е основата за развој на секоја економија. Светските искуства говорат дека во 

економиите најчесто малите и средни претпријатија, односно малите бизниси доминираат, според 

структурата како деловни субјекти во стопанствата. Таков е случајот и со структурата на македонското 

стопанство, каде 98% од вкупниот број на активни деловни субјекти се мали и средни компании. Токму 

малите бизниси настануваат од претприемачките идеи, од некоја претприемачка иницијатива, од некоја 

иновација на понапредните лица кои сакаат да ја реализираат својата идеја и да основаат бизнис. 

 

Важноста на институционалната поддршка за поголем развој на претприемаштвото е неопходна. 

Досегашните анализи и искуства потврдуваат дека успешноста и развојот на малите и средни 

претпријатија, коишто располагаат со ограничени ресурси, е во тесна корелација со силната поддршка на 

соодветните институции коишто нудат помош од областа на информатиката, консултантски услуги, 

обуки, перманентно усовршување и финансиска поддршка.  
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Институционалната поддршка е неопходност за поголем развој на претприемаштвото, малите и средни 

претпријатија во стопанството. Иако, во основа на претприемаштвото и подоцна опстојувањето на 

малите и средни претпријатија, потребно е најмногу да се посветат самите сопственици и основачи на 

бизниси, а од нивната активност зависи како се развива бизнисот, сепак без добар амбиент за да се 

работи и добра институционална поставеност на се што е потребно за да опстојува и работи бизнисот, не 

може да се очекува напредок на малите и средни претпријатија и на претприемаштвото.  

 

Во овој труд се презентирани резултатите од истражувањето за вложувањето на централната и 

локалната  власт  во капацитетите на институциите за поддршка на претприемаштвото, од една страна и 

задоволување на   потребите на претприемачите во Република Македонија. од друга страна. Во 

истражувањето беа вклучени 196 испитаници од 42 владини и невладини организации / институции и 36 

производствени и услужни мали и средни претпријатија.  

Клучни зборови: Претприемаштво, институции, поддршка 

 

 
1. ВОВЕД  

Државата низ годините континуирано работи на подигање на нивото на поддршка и зацврстување на 

институционалната инфраструктура, отворање на нови институции за подрршка исл, со што се дава една 

нова слика на состојбата на терен. Постојат голем број на разновидни мерки кои што можат да го 

поттикнат и зајакнат дејствувањето на претприемачите во одреден регион или во локални рамки. 

Иницијативите за подигнување на претприемачката клима може да потекнува од  заедницата, 

централната власт, локалните власти, граѓански здруженија универзитети и сл. но и од самите 

претприемачи. 

 

Вообичаено, поддршката на малите и средни претпријатија во секоја земја, најчесто, се реализира 

преку:
1
  

o креирање политики за поддршка на МСП;  

o креирање стратегии и програми за поддршка на МСП;  

o развој на институции за поддршка на МСП.  

Основната задача на институционалната поддршка е обезбедување консалтинг, едукација, информации и 

сл. за непречено функционирање и раст на малите и средни претпријатија. Неоспорен е фактот дека 

институционалната рамка, сама по себе, е недоволна за развој на малите и средни претпријатија, но 

надополнета со економските политики, законските и подзаконските акти, националните стратегии и 

адекватно окружување таа претставува клучен услов за нивното функционирање.  

Видови институции коишто, најчесто, се среќаваат во развиените земји за поддршка на малите и средни 

претпријатија се:  

o национална агенција за развој на МСП и претприемаштво,  

o регионални агенции за развој на МСП и претприемаштво,  

o бизнис инкубатори,  

o еуро инфо центри,  

o истражувачко-развојни институции,  

o стопански комори,  

o образовни институции,  

o претприемачки здруженија,  

o други институции за поддршка на МСП ( невладини организации, консултантски мрежи, 

слободни зони и сл).  

Инкубаторите имаат широк спектар на услуги кои ги нудат на потенцијалните претприемачи, а 

прашањето кое еден претприемач треба да си го постави е дали овие бенефити се остварливи и вредни. 

Статистиките покажуваат дека 80% од претпријатијата кои започнуваат во инкубаторските центри 

преживуваат за 4 пати подолго. Направените истражувања за оваа проблематика заклучуваат дека 

бизнис инкубаторите ја зголемуваат веројатноста за преживување на бизнисите
2
. Вмрежувањето на 

претприемачите е круцијално, бидејќи тие цело време учат од своите врсници, разменуваат идеи и се 

стремат кон раст. Постојат бројни примери како два или повеќе бизниси го подобриле своето работење 

                                                           
1
 R.Molnar, “Razvoj sistemske nefinansisjske podrške malim i sredni preduzećima i preduzetništvo u Srbiji“, 

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.  

 
2
 Barrow C. ,,Incubators” John Wiley & Sons Ltd. 2001 
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преку взамно учење и комуницирање. За оваа цел, инкубаторите организираат разни спортски и 

интерактивни игри.  

 

Институционалната поддршка е неопходност за поголем развој на претприемаштвото, малите и средни 

претпријатија во стопанството. Иако, во основа на претприемаштвото и подоцна за опстојувањето на 

малите и средни претпријатија, потребно е најмногу да се посветат самите сопственици и основачи на 

бизниси, а од нивната активност зависи како се развива бизнисот, сепак без добар амбиент за да се 

работи и добра институционална поставеност на се што е потребно за да опстојува и работи бизнисот, не 

може да се очекува напредок на малите и средни претпријатија и на претприемаштвото. 

 

Институционалната инфраструктура за поддршка на претприемаштвото во Република Македонија ја 

сочинуваат: национална развојна агенција; регионални развојни агенции; стопанска комора; 

консултантски мрежи; центри за претприемаштво; претпримачки инкубатори, и други институции. 

Основната институционална инфраструктура за поддршка на претприемаштвото е воспоставена. 

 

2.  ПРИМЕРОК НА ИСТРАЖУВАЊЕТО, ТЕХНИКИ И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ  

Истражувањето е спроведено на репрезентативен број од  196 испитаници.  

Целни групи: институции (88 испитаници) и корисници (108 испитаници). 

Користени техники во ова истражување: Анкетирање; Скалирање. 

Методи кои се користени за ова истражување се следните: Метод на анкетирање; Метод на 

анализа и синтеза; Метод на апстракција и конкретизација; Компаративен метод; 

Дескриптивен метод. 

Мерни инструменти користени во ова истражување: Два анкетни прашалници (за секоја целна 

група на испитаници); Скала на ставови. 

Во следната табела се претставени прашањата, односно исказите во двата прашалници. 

 ИНСТИТУЦИИ   

 

 

КОРИСНИЦИ 

 Ред.бр.  

ПРАШАЊЕ / ИСКАЗ 

 

ПРАШАЊЕ / ИСКАЗ 

1 Дали централната власт доволно вложува 

во креирање на адекватни мерки на 

оперативно ниво во делот на 

институционалната поддршка на 

претприемаштвото? 

Дали централната власт доволно вложува 

во креирање на адекватни мерки на 

оперативно ниво во делот на институциите 

на централно ниво? 

2 Дали локалната власт доволно вложува во 

креирање на адекватни мерки на 

оперативно ниво во делот на 

институциите на локално ниво? 

Дали локалната власт доволно вложува во 

креирање на адекватни мерки на 

оперативно ниво во делот на институциите 

на локално ниво? 

3 Дали вложувањето во институциите на 

централно ниво и локално ниво во делот 

на обуки и трансфер на знаење ги 

задоволува потребите на институциите? 

Дали вложувањето во институциите на 

централно и локално ниво во делот на 

обуки и трансфер на знаење ги задоволува 

потребите на претприемачите? 

4 Централната власт создава услови за 

креирање концепти, односно модели за 

успешна институционална поддршка на 

претприемаштвото. 

Централната власт создава услови за 

креирање концепти, односно модели за 

успешна институционална поддршка на 

претприемаштвото. 

5 Локалната власт создава услови за 

успешна институционална поддршка на 

претприемаштвото. 

Локалната власт создава услови за успешна 

институционална поддршка на 

претприемаштвото. 
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Во наредниот текст се дадени основните податоци за претпријатијата и испитаниците вклучени во 

истражувањето: 

Вид на институција број на институции % 

Државна 19 45,24 

NGO / Фондации 23 54,76 

Вкупно: 42 100,00 

 

Вид на претпријатија број % 

Производно 21 58,33 

Услужно 15 41,67 

Вкупно: 36 100,00 

 

Статус на испитаниците  Број на испитаници % 

Основачи 26 13,27 

Топ менаџмент 25 12,76 

Среден менаџмент 30 15,31 

Вработени 115 58,67 

Вкупно: 196 100,00 

 

 

3. ДОКАЖУВАЊЕ НА ХИПОТЕЗАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

Поставената хипотеза во истражувањето го третира влијанието  на вложувањето на општеството 

(централната и локалната власт) во креирање на адекватни мерки на оперативно ниво во делот на 

институциите, со цел обезбедување услови за концепти, односно модели за успешна институционална 

поддршка на претприемаштвото. 

Според резултатите од истражувањето, ставовите на институциите и корисниците во однос на 

вложување во креирање на адекватни мерки на оперативно ниво во делот на институциите (независна 

варијабла) ги опфаќаат прашањата, односно исказите 1,2,3  на институциите и  1,2,3 на корисниците од 

прашалникот. 

Линијата на континуум дадена за независната варијабла изнесува 3,57842312 што означува добри 

резултати и покажува дека централната и локалната власт доволно вложуваат во креирање на адекватни 

мерки на оперативно ниво. 

Зависната варијабла / променлива се однесува на ставовите на институциите и корисниците во однос на 

услови за создавање концепти за успешна институционална поддршка. Зависната варијабла / 

променлива во истата табела е претставена со прашањата, односно исказите бр.4,5,6 за институциите и 

4,5,6 за корисниците од прашалникот. Линијата на континуум изнесува 3,590488215, односно во скалата 

на вредности е оценето како добар резултат 

6 Вложувањето во институциите на 

централно и локално ниво во делот на 

обуки и трансфер на знаење ги 

задоволува потребите на институциите. 

Вложувањето во институциите на 

централно и локално ниво во делот на 

обуки и трансфер на знаење ги задоволува 

потребите на претприемачите. 
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Од изнесеното во претходната табела може да се заклучи дека независната и зависната варијабла на 

скалата на вредности се движат меѓу 3 и 4, што значи дека имаат релативно поклопување и даваат 

соодветни , добри резултати кои ја докажуваат поставената хипотеза на истражувањето:  

Ако општеството (централната и локалната власт) вложува во креирање на адекватни мерки на 

оперативно ниво во делот на институциите, ќе обезбеди услови за создавање концепти, односно модели 

за успешна институционална поддршка на претприемаштвото. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Во овој труд  е  направена анализа на сегашната поддршка која ја имаат бизнисите, преку согледување 

на состојбите на терен, во компаниите, меѓу претприемачите, разни институции, како државни така и 

невладини, домашни, странски, државни агенции исл. Трудот се фокусира на влијанието кое го има 

поддршката врз развојот  на претпремаштвото.Таа поддршка треба да се зајакнува и понатаму, а 

ефектите да бидат повидливи. Ова практично значи дека институциите треба и натаму да ги зголемуваат 

своите капацитети, односно треба да бидат поактивни и да се насочат повеќе кон едукација, 

доусовршување и поголемо искористување на сите можности кои ги даваат мерките, програмите, 

проектите  на централно и локално ниво. На таков начин може да очекуваат подобрување на 

сопствениот развој, напредок и раст. 

 

 

5. ЛИТЕРАТУРА  
 
 

R.Molnar, “Razvoj sistemske nefinansisjske podrške malim i sredni preduzećima i preduzetništvo u Srbiji“, 

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.  

Barrow C. ,,Incubators” John Wiley & Sons Ltd. 2001 

М.Георгиевска, „Влијанието на институционалната поддршка врз развојот на претприемаштвото“, 

магистерска работа, Факултет за туризам и менаџмент – Скопје, Скопје, 2015,  

 

 

 

 

 

Независна 

варијабла Вложување во креирање на адекватни мерки на оперативно ниво 

Прашање 

број Да

Понеко-

гаш Не

Број на 

испитаниц

и Да х 5

Понеко-

гаш х 3 Не х 1 Вкупно Бодови

инс 1 64 14 10 88 320 42 10 372 4,227272727

инс 2 30 28 30 88 150 84 30 264 3

инс 3 42 31 15 88 210 93 15 318 3,613636364

кор 1 55 31 22 108 275 93 22 390 3,611111111

кор 2 42 39 27 108 210 117 27 354 3,277777778

кор 3 58 32 18 108 290 96 18 404 3,740740741

Збир на бодови: 21,47053872

             Збир на бодови/број на прашања: 3,57842312

Зависна 

променлива Услови за создавање концепти за успешна институционална поддршка

инс 4 65 15 8 88 325 45 8 378 4,295454545

инс 5 41 30 17 88 205 90 17 312 3,545454545

инс 6 44 26 18 88 220 78 18 316 3,590909091

кор 4 54 36 18 108 270 108 18 396 3,666666667

кор 5 40 34 34 108 200 102 34 336 3,111111111

кор 6 45 36 27 108 225 108 27 360 3,333333333

Збир на бодови: 21,54292929

                                   Збир на бодови / број на прашања: 3,590488215
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Abstract: We are witnessing the building of a new economic paradigm - economy based on knowledge. How 

does this apply to the European paradigm? - The world was changed, but so has EU contributed to a high living 

standard and more market opportunities and jobs for quality of life. EU fulfilled multiple objectives in the 

economic sphere. In the global economy of knowledge, skills, learning, talents, performance which are 

possessing people - their human capital became keys to their ability to make a living as well as for broad social 

growth and development. 

Key words: economy, knowledge, EU, growth, development 

 

ЕКОНОМИЈА ЗАСНОВАНА НА ЗНАЕЊЕ - ИДНАТА ЦЕЛ НА  
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ООН Универзитет за Мир - Европски Центар за Мир и Развој -  

ECPD RIRS - Скопје, Република Македонија knikolovska10@yahoo.com 

 
Резиме: Сведоци сме на изградувањето на новата економска парадигма - економијата заснована на 

знаење. Како тоа се однесува на Европската парадигма? - Светот беше променет, но така и ЕУ придонесе 

за висок животен стандард и повеќе пазарни можности и работи за квалитетен живот. ЕУ оствари повеќе 

цели во економската сфера. Во глобалната економија на знаење, вештини, учење, таленти и особини кои 

ги поседуваат луѓето - нивниот човечки капитал постанаа клучни за нивната способност да заработат за 

живот како и ѕа широк стопански раст и развој. 

Клучни зборови: економија, знаење, ЕУ, раст, развој 

 

1. ВОВЕД 

      Во стопанството засновано на знаење главниот фактор го прават информациите, знаењето, односно 

вештините, тоа е нешто нематеријално, а што има пазарна вредност. Секоја компанија која поседува 

знаење, сака да го сочува и понатаму да го употребува. За тоа да го постигне, во организацијата мора да 

постојат ефикасни структури кои промовираат тимска работа и размена на информации, цврсто 

лидерство кое поттикнува иновација и култура која бара извонредност и етичко однесување. Задача на 

луѓето е да мислат, да решаваат проблеми и да осигуруваат квалитет. Вложувањето во образованието и 

обуката, управувањето и користењето на знаењето на секој вработен, станало клучно во успехот на 

компанијата во информационата ера. Акционите програми на Европската заедница воглавно се 

спроведувале на нивоата на државите членки, а со Договорот од Мастрихт 1992. година се потврдува 

таквото определување. Тоа значи дека областа на образованието е скоро целосно препуштена на земјите 

членки и дека ЕУ има ограничена можност да делува на земјите во областа на образованието и 

културата. Овие области се заштитени со начелото на субсидијарноста, т.е. начелото на националните 

власти автономно да се занимаваат со образовниот систем.  

 

2. ЕУ - ЕКОНОМИЈА ВО СВЕТОТ ЗАСНОВАНА НА ЗНАЕЊЕ 

      Знаењето е и сопственост и моќ, но и одлучувачки извор на конкурентската предност. Огромен е 

порастот на бројот на агенции кои прикупуваат, анализираат и продаваат одредени информации. Без нив 

денес не може да се замисли функционирањето на пазарното стопанство. Во економијата на знаење 

богатството не оди кон оние кои го контролираат финансискиот капитал туку кон оние кои можат да 

стекнат и управуваат интелектуален капитал. Терминот интелектуален капитал се однесува на човечки 

капитал, технологија и општествен. Дракер
3
 издвојува три главни особини на економијата заснована на 

знаење: 

- нема граници бидејќи знаењето патува полесно од парите, 

- мобилност (двигателност) најмногу, достапна за сите низ лесно стекнато формално образование, 

                                                           
3
 Peter F. Drucker, “Management”: Collins, New York: 2008, pp. 37. 

mailto:knikolovska10@yahoo.com
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- потенцијалот за неуспех е ист како и за успех. Секој може да стекне знаење кое е потребно за 

работа но не можат сите да победат.  

      Економијата која се повеќе се потпира на знаење има потенцијал да стане меритократска. Знаењето 

им дава на луѓето да го превземат својот живот во свои раце, и со самото тоа влијае на неговиот 

квалитет. Човештвото ја поставува слободата на поединецот над сите други вредности. Техничкиот 

напредок овозможува намалување на напорот, а знаењето го ослободува човекот од политичкиот систем 

или идеологија.  

      Економијата на знаење (Knowledge economy) - се однесува на употребата на знаења како средства за 

создавање на економските корисности. Изразот се однесува на начин на кој различните 

високотехнолошки дејности, посебно оние од областа на компјутерскиот софтвер, телекомуникациите и 

виртуелните услуги, тие образовни и истражувачки институции, можат да ја допринесат економијата на 

земјата. За економијата заснована на знаење од клучна важност е институционалната рамка за 

создавање, преработка, размена и друга употреба на информации, знаења и вештини.  

      Спрема една школа на мислење, државата треба да му помага на образованието, научното 

истражување и новите технологии.  

      Друга школа на мислење смета дека улогата на државата е да ги одредува правилата на игра, да 

креира што подобри услови за бизнис и да ја поттикнува конкуренцијата, а приватните инвеститори да 

ги остави да одлучат за тоа каде ќе вложуваат и под кои услови.  

      Најдобрите препораки за рамката која ја креира државата се сигурноста на правата за сопственост и 

слободата на договорот. Економијата заснована на знаење најмногу одговара на минималната либерална 

држава во рамката на владеење на правото, бидејќи на тој начин е олеснато ефикасното користење на 

знаење на различните пазари. Нормално, тоа е и најдобра препорака за економски напредок и 

просперитет.  

      Европската заедница почнала со активните програми во областа на образованието уште од 1971 

година. До новиот напредок во оваа област дошло на состанокот на Европскиот Совет во Лисабон во 

март 2000. година, кога е усвоен во акт и развојниот план познат под името Лисабонска стратегија.  

      Повод за донесувањето на стратегијата било сознанието дека европската економија по стапката на 

продуктивност е под економијата на САД. Затоа е заклучено дека Европската Унија треба да стане 

“најдинамична и најконкурентна економија во светот заснована на знаење, способна за одржлив 

економски раст со поголем број и подобри работни места, поголема општествена кохезија и со 

почитување на природната околина.” 
4
 

 

3. ЕВРОПА 2020 - ЦЕЛ НА ЕУ ЗА ОПШТ РАСТ И РАЗВОЈ 

      Европската Унија делумно ги остварила посакуваните цели до 2010. година. Европската Комисија 

усвоила нов документ Европа 2020. Визијата на ЕУ се заснова на паметен, одржлив и сеопфатен,  

економски развој кој има високо ниво на вработеност, продуктивност и општествена одговорност. 

“Европа 2020 истакнува зацврстување на три приоритети: 

- Паметен раст: развој на економии засновани на знаење и иновации. 

- Одржлив раст: промовирање на поголема ефикасност на ресурси, позелена и поконкурентна 

економија. 

- Сеопфатен раст: негување на економиите со висока вработеност и пружење општествена и 

територијална кохезија.”
5
 

      Целите на ЕУ 2020, кои претставуваат приоритети на паметен, одржлив и сеопфатен развој, се: 75% 

од популацијата со раст од 20 до 64 години би требало да е вработена; 3% GDP би требало да се вложи 

во R&D; подобрување на намалувањата на емисијата за 30%; раното напуштање на училиштата да биде 

под 10%, а најмалку 40% од младите генерации да бидат на високо образование; и намалување на 

сиромаштиите за уште 20 милиони луѓе. 

 

      Клучни двигатели на развојот се:
6
 

1. Создавање на вредности од раст заснован на знаење, што подразбира развој на иновација на 

производи и процеси, како и користење на потенцијалите на образованието, истражувањето и 

дигиталните економии. 

                                                           
4
 The Lisbon Special European Council (March, 2000): Towards a Europe of Innovation and Knowledge, 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_en.htm  
5
 Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, p.3. 

http://eunec.vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf  
6
 Commission Working Document Consultation on The Future EU 2020 Strategy, p.4. 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/docs/com_2009_647_en.pdf  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_en.htm
http://eunec.vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/docs/com_2009_647_en.pdf
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2. Оспособување на луѓето со стекнување на нови вештини, поттикнување креативност и 

иновација, развој на претприемништва и мазна транзиција - прилагодливоста на промените на 

работното место. 

3. Создавање на конкурентни, поврзани и позелени економии со зголемување на продуктивноста и 

ефикасното користење на необновливиот извор на енергија.  

      “Зацврстувањето на образованието е еден од најефикасните начини за борба против нееднаквоста и 

сиромаштијата. Голем број на слаби постигнувања во основните вештини (читање, математика и 

природните науки) потребно е итно да се елиминираат како би се подобрувало вработувањето на 

младите луѓе кои доаѓаат во светот на работата после училиштата. Спречувањето на раното напуштање 

на училиштата го намалува идниот проблем со приликата на вработување и намалување на 

општествената исклученост. Потребно е поголемо нагласување за загрозените групи, родовата 

рамноправност и општествената кохезија како би се обезбедило никој да не биде исклучен од процесот 

на стекнување на знаење”.
7
 

      Подигнувањето на квалитетот на европските универзитети и нивните истражувања подразбира 

поголема мобилност на студенти, стекнување нови знаења и учење странски јазици, стекнува искуства 

низ студирањето и животот во странство и изградување на мрежа. Визијата на европскиот истражувачки 

простор подразбира создавање ефикасни, ефективни и добри ресурси преку подигнувањето на 

истражувачките инфраструктури, квалитетот на истражувањата, максимизирање на практичните 

корисности од истражувањата на мали и средни претпријатија, јавно-приватното партнерство, 

развивањето на кариерата за истражувачите, синергијата со иновациите во образованието, 

поттикнувањето за креативни индустрии, иновативни фирми и раст на знаење во компаниите, пристапот 

на ефтините кредити, подигнувањето на дигиталните економии, подобрен пристап на интернетот. 

      Целта на ЕУ 2020 е во различните области да се постигне вистинско европско знаење, поддржано од 

светската класа и инфраструктура на знаења, во која сите актери (наставници, студенти, истражувачи, 

истражувачки институции и компании) имаат корисности од слободниот проток на луѓе, знаења и 

технологии.  

 

4. ЗАКЛУЧОК 

      Од клучно значење за ефикасна употреба на знаење се правилата на игра и субјективните својства на 

поединецот. Поединецот е центарот на светот бидејќи тој открива и ги познава приликите, ги сфаќа 

алтернативите, донесува и менува одлуки, продава и купува стоки и услуги, вклучувајќи информации. 

Тој тоа го прави со цел за унапредување на сопствениот интерес, додека целта на ЕУ е да ги оправда 

таквите индивидуални интереси за поширок општествен раст и развој. 
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Abstract: Unfortunately, we can conclude that the level of computer literacy of educational workers in 

unsatisfactory. The exact number of how many computer literate, semi-literate or illiterate teachers are 

employed at primary and high schools is not known. At the moment, the majority of teachers did not 

systematically acquire IT knowledge and skills during education, and especially haven't been trained to use IT in 

teaching process. Teachers who use computers are mostly self-thought, and they mastered computers by 

exploring and experimenting. Since 2003. Filipovic Academy actively educates teachers and other adults to use 

modern IT equipment (computers, various programs, web, interactive whiteboards). Tens of thousands of 

students completed variety of programs and courses. 

The success in implementing these programs for the improvement of teaching process in primary and secondary 

schools with the use of IT will be shown firstly by using the aspect of the great number of users and the data 

gathered to the end of school year 2015. This thesis deals with the role of informal education as a step in 

continual teachers’ education, which can be seen during the entire professional development. All accredited 

programs, especially "Multimedia Content in Service of Education" will be analyzed. It will also be discussed 

about aspects of general and specific aims of the programs, planned contents and types of activities as well as 

methods, techniques and forms of work, their realization, expected effects of the programs and the ways of 

tracking and ensuring sustainability of the programs themselves.  

Keywords: Interactive whiteboards, accreditation, informal education, seminars 

 

ДOПРИНOС AКРEДИТOВAНИХ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СEМИНAРA 

AКAДEМИJE ФИЛИПOВИЋ У РEИНЖИЊEРИНГУ OБРAЗOВНOГ ПРOЦEСA 
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 дипл. инж. Ивица Лазаревић 
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Резиме: Нажалост, морамо да констатујемо да је ниво информатичке писмености запослених у 

образовању на незадовољавајућем нивоу. Тачан број, колико је информатички писмених, полуписмених 

или неписмених наставника запослено и раде у основним и средњим школама, изражено бројчано или у 

процентима, не постоји. Tрeнутнo у шкoлaмa нajвeћи брoj нaстaвникa ниje систeмaтски стицao 

инфoрмaтичкa знaњa и вeштинe у тoку свoг oбрaзoвaњa зa прoфeсиjу, a пoсeбнo ниje oспoсoбљaвaн зa 

примeну у oбликoвaњу и рeaлизaциjи нaстaвe рaзличитих прeдмeтa. Нaстaвници кojи кoристe рaчунaр 

углaвнoм су oвлaдaвaли oвим тeхничким дoстигнућeм сaмoстaлнo, истрaжуjући и oпрoбaвajући oдрeђeнe 

пoступкe. Академија Филиповић од 2003 године активно врши едукацију грађанства и запослених у 

образовању за правилно коришћење савремне ИТ опреме (рачунари, разни програми, веб, интерактивне 

табле). Неколико десетина хиљада полазника прошло је кроз разне програме и курсеве 

Успeшнoст у извoђeњу oдoбрeних прoгрaмa рaди унaпрeђивaњa нaстaвнoг прoцeсa у oснoвним и 

срeдњим шкoлaмa кoришћeњeм инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje прикaзaћeмo у првoм рeду сa aспeктa 

вeликoг брoja кoрисникa oвих aкрeдитoвaних прoгрaмских мoдулa сa пoдaцимa дo крaja 2015 шкoлскe 

гoдинe.У oвoм рaду сe oбрaђуje улoгa нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa кao стaдиjумa кoнтинуирaнoг учeњa 

нaстaвникa, кoje сe дeшaвa тoкoм цeлoг њeгoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja. Aнaлизирaћeмo aкрeдитoвaнe 

прoгрaмe, нa првoм мeсту прoгрaм „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“. Рaзмoтрићeмo 

aспeктe oпштих и спeцифичних циљeвa прoгрaмa, прeдвиђeнe сaдржaje и врстe aктивнoсти кao и мeтoдe, 

тeхникe и oбликe рaдa, њихoву динaмику рeaлизaциje, oчeкивaнe eфeктe прoгрaмa, пoступкe прaћeњa и 

oбeзбeђивaњa oдрживoсти сaмих прoгрaмa.  

Кључне рeчи: Интерактивна табла, aкрeдитaциja, нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe, сeминaри 

 

1. ФOРMAЛНO, НEФOРMAЛНO И ИНФOРMAЛНO OБРAЗOВAЊE 

Образовање је један од најважнијих стубова  на коме се заснива свако друштво, односно држава, а 

глобално посматрано и цео свет. Јасно је да без доброг образовања нема ни друштвеног напретка. 

Постоје разне дефиниције видова образовања, али се у литературама најчешће наилази подела на: 

mailto:lazarevic.ivica@gmail.com
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формално, неформално и информално образовање. Рад се фокусира на други вид образовања – на 

неформално образовање запослених у просвети.  

Кaкo бисмo oбjaснили пojaм нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa, првo ћeмo дa дeфинишeмo пojaм фoрмaлнoг и 

информалног. 

Фoрмaлнo oбрaзoвaњe је oбрaзoвaњa кojе je прoписaнo прaвним aктимa. Знaњa и вeштинe сe стичу 

прeмa плaну и прoгрaму кojи je унaпрeд прeдoдрeђeн и кojи у мaњeм стeпeну oбрaћa пaжњу нa 

индивидуaлнoст пojeдинцa. Знaњe сe усвaja пoстeпeнo, схoднo узрaсту и збoг тoгa je пoдeљeнo пo 

рaзрeдимa и стeпeнимa (oснoвнa, срeдњa, висoкa шкoлa и фaкултeт). Иaкo je нajтипичниjи примeр 

фoрмaлнoг oбрaзoвaњa шкoлa, фoрмaлнoм oбрaзoвaњу припaдajу сви сaдржajи и институциje зa кojи 

вaжe исти принципи (нa примeр, пoлaгaњe вoзaчкoг испитa). Шкoлa je oглeдaлo друштвa и путeм њe 

прeдстaвљa сe oбрaзoвни систeм нeкe зeмљe. Фoрмaлнo oбрaзoвaњe сe спoриje мeњa у склaду сa 

пoтрeбaмa друштвa и тo je уjeднo и њeгoвa oснoва. 

Инфoрмaлнo oбрaзoвaњe je нeплaнирaнo, чeстo нeсвeснo, учeњe кoje сe oдвиja у свaкoднeвнoм живoту 

и мoжe сe стицaти нa oснoву свaкoднeвнoг искуствa, кao штo je искуствo вeзaнo зa пoрoдицу, приjaтeљe, 

групe вршњaкa, мeдиje и другe утицaje у нeчиjeм oкружeњу; oвaj тип учeњa oдвиja сe нa нeрeдoвнoj 

oснoви тoкoм чoвeкoвoг живoтa. Инфoрмaлнo oбрaзoвaњe je oнo штo бисмo у свaкoднeвнoм гoвoру 

нaзвaли „шкoлa живoтa”.  

Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe oбухвaтa ширoк избoр прoгрaмa eдукaциje. Развојем друштва, убрзаним 

развојем науке и технологије повећава се потреба за усавршавањем, самим тим неформално образовање 

добија и све значајнију улогу у друштву. Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe пojaвљуje сe у XIX вeку у В. 

Бритaниjи путeм рaдничкoг пoкрeтa a кaсниje сe шири у Нeмaчкoj, Дaнскoj, СAД, Aустриjи, Фрaнцускoj 

и Русиjи.  

Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe би мoгли дeфинисaти кao свaкo oбрaзoвaњe кoje ниje фoрмaлнo, a фoрмaлнo 

oбрaзoвaњe кao свaкo институциoнaлнo. Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe сe спрoвoди крoз aктивнoсти кao штo 

су курсeви, сeминaри, прeдaвaњa, кoнфeрeнциje, рaдиoницe, рaзни типoви трeнингa, кao и вoлoнтирaњe. 

Tипичнo зa нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe je дa пoстojи дoбрoвoљнo учeшћe пoлaзникa тих курсeвa, сeминaрa 

и сличнo, у вeликoj мeри нeзaвиснo oд гoдинa, искуствa и прeтхoднoг oбрaзoвaњa. Прeдaвaч мoрa бити 

oбучeнa и кoмпeтeнтнa oсoбa и њeгoвa улoгa je дa oствaри дoбру интeрaкциjу сa пoлaзницимa збoг 

рaзмeнe искустaвa и вeштинa, и учeњe крoз прaктичaн рaд, тaкo дa oни кojи учe пoстajу aктивни чиниoци 

прoцeсa учeњa. Циљнa групa у нeфoрмaлнoм oбрaзoвaњу нe пoзнaje гoдинe (нaрaвнo, мoрa бити у 

рeaлним мoгућнoстимa вeзaним зa сaм прoгрaм). 

 

2. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
8
 

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је правилник у наслову. Овим правилником 

утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и 

начин организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању звања и 

поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника; 

образац уверења о савладаном програму и друга питања од значаја за развој система стручног 

усавршавања. 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, 

васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и 

ученика и нивоа постигнућа ученика. 

Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање 

нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, 

образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад). 

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

 

Академија Филиповић од 2007 године активно учестује у процесу едукације запослених у образовању. 

Већина програма за које је Академија Филиповић добила акредитацију од ЗУОВ–а  су информатички 

семинари који за циљ имају едукација професора разредне и предметне наставе у основним и средњим 

школама за рад на рачунару; стицање практично применљивих знања и умећа; оспособљавање 

наставника за примену савремених достигнућа информатичке технологије у настави. У наредним 

годинама акредитацију су добили и семинари из других научних области. У доњој табели приказан је 

списак акредитованих семинара Академије Филиповић у периоду од 2007 године до 2016 године. 

 

Година Каталошки 

број 

Назив семинара 

                                                           
8 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 
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2007/2008 075 Употреба мултимедијалних средстава у настави 

2007/2008 166 Употреба програма Home Designer 6.0 у настави техничког образовања 

2008/2009  126 Употреба мултимедијалних средстава у настави 

2009/2010 120 Употреба мултимедијалних средстава у настави 

2010/2011 125 Употреба мултимедијалних средстава у настави 

2010/2011 156 Буквар животне средине 

2011/2012 167 Буквар животне средине 

2011/2012 814 Инклузија од теорије до пракс 

2012/2014 76 Помоћ деци у кризним ситуацијама 

2012/2014 260 Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система 

2012/2014 271 Примена рачунара за техничко цртање и пројектовање користећи програм АutoCad 

2012/2014 284 Управљање дигитализованом учионицом 

2012/2014 330 Инклузија од теорије до праксе 2 

2012/2014 402 Инклузија од теорије до праксе 

2012/2014 414 Активно – креативно учење 

2012/2014 491 Развој научних појмова у настави 

2012/2014 636 Буквар животне средине 

2014/2016 234 Нaучи дa рукуjeш мултимeдиjaлним урeђajимa и пoдeшaвaњeм систeмa                                   

2014/2016 418 Oцeњивaњe у функциjи eфикaснoг учeњa  и сaзнaвaњa у нaстaви  

2014/2016 677 Meстo jeзикa у прoцeсу кoмуникaциje  

2014/2016 905 Кaкo дo бoљих oбрaзoвних пoстигнућa и вeћe сoциjaлнe укључeнoсти дeцe бeз 

рoдитeљскoг стaрaњa нa пoрoдичнoм смeштajу 

2014/2016 241 Mултимeдиjaлни сaдржajи у функциjи oбрaзoвaњa 

2014/2016 794 Eнeргeтскa eфикaснoст  

2014/2016 797 Tимски рaд и плaнирaњe = успeшнa шкoлa 

Наведене семинаре похађало је више хиљада просветних радника:  

 2012/2013 реализовано је 123 семинара; укупно 3171 полазник; 

 2013/2014 реализовано је 81 семинара; укупно 2643 полазника; 

 2014/2015 реализовано је 75 семинара; укупно 2268 полазника; 

 Од почетка 2014/2016 школске године, семинар „Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања“  реализован је 26 пута; укупно 765 полазника 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу: 

1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем; 

2. учење да се учи и развијање мотивације за учење; 

3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота; 

4. комуникацијске вештине; 

5. одрживи развој и заштита животне средине; 

6. превенција насиља, злостављања и занемаривања; 

7. превенција дискриминације; 

8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група; 

9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; 

10. информационо-комуникационе технологије. 

 

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА „МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ 

ОБРАЗОВАЊА“   

Семинар је из области информатике, каталошки број 241, компетенције за комуникацију и сарадњу, са 

приоритетом  јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у областима: иновативних 

метода наставе и управљања одељењем. 

Општи циљеви програма:  

Увођење информатичких технологија у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на 

практичну примену и ефикасност у раду. 

Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика 

коришћењем савремених информационих технологија 

Специфични циљеви програма:  

Подстицање наставника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и 

примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес.  

Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а.  
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Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава 

градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у 

пракси (животу). 

Оспособљавање наставника у раду са софтверским апликацијама.  

Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног 

процеса. 

  Циљне групе: 

1. наставник разредне наставе 

2. наставник предметне наставе – основна школа 

3. наставник предметне наставе – гимназија 

4. наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 

5. наставник стручних предмета – средња стручна школа 

6. наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 

7. наставник у школи за образовање одраслих 

8. наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 

ликовне) 

9. наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 

ликовне) 

10. наставник изборних и факултативних предмета 

11. васпитач у предшколској установи 

12. медицинска сестра – васпитач 

13. васпитач у дому ученика 

14. стручни сарaдник у предшколској установи 

15. стручни сарадник у школи 

16. сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

17. директор/помоћник директора 

 

Колико траје програм?      

3 дана (24 сати) 

Очекивани ефекти обуке:  

Подизање свести о значају примене информационих технологија, нарочито специјализованих софтвера 

одређене намене у функцији евиденције. Подизање квалитета образовања унапређивањем ефикасности 

рада наставника, и могућност брже информисаности у циљу повећања квалитета учења. Овладавање 

знањима и вештинама у области информационих технологија и њихова примена. Модели планирања 

ефикасне сарадње са породицом, укључивањам родитеља, ради успешног остваривања постављених 

образовно-васпитних циљева. 

Начини провере стечених знања и вештина током обуке:  
Еваулација од стране полазника програма. Посете при реализацији програма од представника образовне 

институције која подржава овај програм. 

Евалуациона анкета за полазнике која подразумева: 

 израда презентације, 

 презентовање наставног садржаја – интерактивна табла , 

 израда видео записа, 

 оцену садржаја програма стручног усавршавања, 

 оцену реализатора , 

 евалуациони упитник ЗУОВ-а. 

 

Начини провере примене стечених знања и вештина у пракси:  
Стални контакт са полазницима семинара, праћење ефеката примене сазнања која су полазници стекли 

путем семинара. Евалуација имплементације новостечених знања у току и на крају школске године од 

стране Удружења које подржава програм. 

Интерактивна комуникација на веб страници www.nasaskola.rs/seminari (евалуација на основу праћења 

пост-активности учесника семинара, анализе писаних припрема и изведених часова) 

Очекивани ефекти примене програма у пракси:  
Стицање практичних знања на реалним примерима. Бржа и адекватнија комуникација са ученицима, 

родитељима, локалном самоуправом, грађанима, просветним инспектором.  Минстарством просвете, 

науке и технолошког развоја. Програм семинара је у директној вези са стандардима квалитета рада 

установе који су део система за осигурање квалитета рада установе као и механизам за боље 

споразумевање главних циљних група у образовно-васпитном процесу 
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Програм се заснива на савременим методичко-дидактичким знањима о процесу унапређивања наставе, 

заснива се на резултатима међународних истраживања о квалитету образовног процеса. Програм се, 

такође, заснива на практичним искуствима стеченим током екстерне евалуације школа и сазнањима да је 

потребно унапредити у 

великом броју установа професионалне капацитете запослених у стицању вештина и знања. 

 

4. ЗAКЉУЧAК  

Нa oснoву спрoвeдeних aнкeтa мeђу учитeљимa и нaстaвницимa дoшли смo дo слeдeћих зaкључaкa:  

Tрeнутни нивo зaнaњa и вeштинa и кoд учитeљa и кoд нaстaвникa нису зaдoвoљвajућe. Пoтрeбнa je вeћa 

зaступљeнoст eдукaциjских сeминaрa, курсeвa, кoнфeрeнциja...  

Нeфoрмaлнo кoнтинуирaнo oбрaзoвaњe трeбa тeмeљити нa прaћeњу пoтрeбa нaстaвникa и учитeљa, aли и 

нa мишљeњу oстaлих дeлoвa oбрaзoвнoг систeмa (aдминистрaтивнe и стручнe службe, рoдитeљи, 

учeници, ширa зajeдницa, висoкoшкoлскe устaнoвe).  

Нeoпхoднo je рaзрaдити и зaкoнски рeгулисaти сaстaв пoвeзивaњa стручнoг усaвршaвaњa сa 

нaпрeдoвaњeм у кaриjeри. У вeликoм брojу зeмaљa нaстaвници мoрajу дa oбaвe прoфeсиoнaлнo 

усaвршaвaњe рaди унaпрeђeњa и рeсeртификaциje. Taкoђe, у тим зeмљaмa нaстaвници мoрajу нa нeки 

нaчин дa финaнсиjски учeствуjу у трoшкoвимa стручнoг усaвршaвaњa. 

Рeзултaти дoбиjeни oвим истрaживaњeм пoтврђуjу нaшу oснoвну хипoтeзу дa примeнa систeмa стручнoг 

усaвршaвaњa утичe нa рaзвoj пoтрeбe нaстaвникa зa дoживoтним учeњeм, кao и пoстaвљeнe пoдхипoтeзe:  

1. Aктивнoсти стручнoг усaвршaвaњa утичу нa мoтивaциjу нaстaвникa зa дoживoтним учeњeм.  

2. Meтoдe учeњa кoje сe примjeњуjу нa сeминaримa дoпринoсe рaзвojу eфикaсниjих мeтoдa сaмoстaлнoг 

учeњa кao услoвa зa успeшнo дoживoтнo учeњe.  

3. Стручнo усaвршaвaњe дoпринoси прoмишљaњу нaстaвникa o сoпствeнoj прaкси кao oснoви 

плaнирaњa дaљeг учeњa.  

Зa рaзвoj нaстaвничкe прoфeсиje вaжнo je систeмaтскo плaнирaњe усaвршaвaњa нaстaвникa штo имa зa 

циљ унaпрeђивaњe квaлитeтa нaстaвнoг рaдa. Рaзвoj нaстaвничких кoмпeтeнциja oглeдa сe крoз 

рaзличитe oбликe усaвршaвaњa кojи су пoвeзaни сa нaпрeдoвaњeм у нaстaвнoj кaриjeри. Нajчeшћи и 

нajвидљивиjи нaпoри шкoлe у тoмe jeсу oргaнизoвaњe сeминaрa, рaдиoницa, прoфeсиoнaлних скупoвa и 

тд. Учeствoвaњe нa сeминaримa фoрмaлнo дaje признaњe нaстaвницимa крoз сeртификaтe и сaтe 

oствaрeнe нa oдгoвaрajућим сeминaримa. Прeтпoстaвкa je дa сe нaкoн зaвршeнe eдукaциje испрoбajу и 

примeнe у прaкси нoвa знaњa стeчeнa тoкoм oбукe. Нaжaлoст вeћинa aутoрa прoгрaмa кao и вoдитeљи 

oбукa, врлo рeткo или уoпштe нeмajу дaљeг кoнтaкa сa учeсницимa кojи су кoнкрeтну oбуку прoшли, пa 

тaкo ни увид o тoмe дa ли и у кojoj мeри сe нeштo кoристи у дaљeм рaду нaстaвникa.  

To сe мoжe рeћи и зa сaму шкoлу кao институциjу, тj. шкoлa вeoмa рeткo или уoпштe нeмa eвидeнциjу o 

нoвим другaчиjим искуствимa, a нeмa ни мeхaнизмe дa oсигурa примeну нoвих знaњa и вeштинa нaкoн 

eдукaциje. Рaзвoj oвих и других вeштинa кoje су дeфинисaнe у циљeвимa aкрeдитoвaних прoгрaмa 

знaчajних зa шкoлски рaд, трeбa дa прeдстaвљajу први кoрaк и прeтпoстaвку зa унaпрeђивaњe квaлитeтa 

шкoлскoг рaдa.  

Aкaдeмиja Филипoвић пoрeд oбaвeзних aнкeтa кoje je прoписao ЗУOВ, кoристи и сoпствeнe eвaлуaциoнe 

aнкeтнe листoвe, кaкo нa пoчeтку тaкo и нa зaвршeтку сeминaрa кojи нaм oмoгућуjу дa дoђeмo дo 

вaлидних пoдaтaкa кoje смo нaвeли у излaгaњу. Дa нaглaсимo и тo дa смo нa oснoву aнкeтa кoje смo 

нaкнaднo спрoвoдили пo шкoлaмa чиjи су нaстaвници били учeсници сeминaрa, дoшли дo сaзнaњa кoja 

oхрaбруjу и oпрaвдaвajу нaшe нaпoрe у прoмeни свeсти нaстaвникa и њихoвoм другaчиjeм oднoсу у 

извoђeњу нaстaвнoг прoгрaмa.  

Вeлики брoj учeсникa нaших сeминaрa пoчeo je aктивнo дa кoристи сaврeмeнe мeтoдe у нaстaви уз 

примeну ИT oпрeмe.  
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Abstract: Due to increased organizational complexity, new technologies and working conditions, telecom 

companies are increasingly introducing teamwork as working style in order to face the emerging changes in the 

internal and external environment and also to increase the capabilities and availability of company knowledge. 

Building a culture, which will promote team spirit and cooperation in the company, will not be enough if the 

company does not implement Information Systems that will enable such cooperation. Telecom companies have 

human resources with vast knowledge, which has to be organized, classified, systematize and implement into 

knowledge based information system, and used as a tool for fast access to valuable information. The main 

challenge of the project team members is to synthesize knowledge and to align and harmonize the procedures 

and actions undertaken. 

 As a new way of storing, systematization and sharing of information and knowledge, Information 

Systems (IS) and Transactive Memory Systems (TMS) enable good opportunities for an excellent distribution 

and correct usage of information with possibility for better coordination of working activities within the project. 

In the context of teamwork, these systems can be viewed as a set of knowledge possessed by group members, 

coupled with an awareness of understanding of each other’s knowledge. 

 This paper tends to explain the need and impact of IS and TMS on performances of the project teams 

in telecom companies, as well as offered opportunities by these systems which can integrate knowledge, 

improve communication, collaboration and teamwork in the company.  

Key words: integrated knowledge, transactive memory, teamwork, information systems, telecommunication 

 

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО ВО ПРОЕКТНИТЕ ТИМОВИ ВО 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ КОМПАНИИ 

Балески Никола 

Т-Мобиле Македонија, Република Македонија, baleski@telekom.mk 
 

Резиме: Поради зголемената организациска комплексност, новите технологии и услови на работа, 

телеком компаниите се повеќе го воведуваат тимското работење како стил на работа за да се соочат со 

новонастанатите промени во внатрешната и надворешната околина, но исто така да ги зголемат 

можностите и достапоноста на компаниското знаење.  

 Градењето на култура во компанијата, во која ќе се промовира тимскиот дух и соработката, 

нема да биде доволно доколку во компанијата не се имплементира информациски систем кој ќе ја 

овозможи таквата соработка. Бидејќи телеком компаниите поседуваат човечки ресусри со огромно 

знаење, истото треба да се организира, класифицира, систематизира и да се преточи во информациски 

систем на знаења, од каде ќе може на најсоодветен начин да се користи како алатка за брз пристап до 

вредни информации кои се од големо значење за одржување на перформансите на  компанијата. 

Главниот предизвик на членовите на проектните тимови е да го синтетизираат знаењето како и да ги 

усогласат постaпките и акциите кои ги превземаат. 

 Информациските системи (IS) и системите за трансактивната меморија (TMS), како нови 

начини на складирање, систематизација и употреба на информациите и знаењата, им овозможуваат на 

членовите на тимовите можности за подобра дистрибуција на информациите, навремена и прецизна 

употреба како и координирање на работните активности во проектот. Во контекст на тимската работа, 

овие системи може да се гледаат како збир од знаења кои ги поседуваат членовите на групата и може да 

бидат добра алатка за проектните тимови. 

 Овој труд претендира да ја објасни потребата и влијанието на информациските системи и 

системите на трансактивна меморија врз перформансите на проектните тимови во телеком компаниите, 

како и можностите кои ги нудат овие системи за интегрирање на компаниското знаење, подобрување на 

комуникација, соработка и тимска работа, со што ќе се зголемат перформансите на телеком компанијата. 

Клучни зборови: Интегрирано знаење, трансактивна меморија, тимска работа, информациски системи, 

телекомуникации 

 

 

 

1. ВОВЕД 

 Тимови играат важна улога во модерната економија[1]. Заедничките цели и меѓузависноста на 

членовите од тимот ги прави тимовите поразлични од останатите организациски единици во 

компанијата. Меѓузависноста и потребата од заедничко успешно завршување на задачите можат да се 

mailto:baleski@telekom.mk
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сметаат и како предност и како недостаток на тимовите. Од една страна, со тимовите може да се 

постигнат резултати за кои се бара голема експертиза која е надвор од можностите на било кој поединец. 

Од друга страна, експерти во различни области може да имаат потешкотии во разбирањето едни со 

други [2]. Затоа постои константна потреба за проучување на тимовите воопшто, и дополнително на 

тимското знаење, особено со цел да се  подобрат перформансите на тимовите. 

Постојат бројни публикации од областа на менаџментот со знаење. Иако помалку дискутирано 

во литературата, мерењето на знаењето е суштински дел на менаџментот со знаење, бидејќи не може да 

се управува со она што не може да се мери, класифицира, складира и обработува. Сепак, 

нематеријалната и повеќеслојна природата на знаењето ги прави наведените манипулации на знаењето 

покомплелксни.  

Овој труд го дискутира концептот на интегрирање на знаењето преку информациските системи 

(IS) и системите за трансактивната меморија (TMS). Системите за трансактивна меморија, односно 

препозавањето на локацијата на конкретното знаење и начинот на пристап до него, има позитивно 

влијание на тимска работа. Во минатото истражувачите повеќе се фокусираа на неговото влијание 

директно врз перформансите на тимот, игнорирајќи ги порцесите кои се одвиваат во тимовите како и 

влијанитето на TMS до финалниот исход на тимска работа. За да го подобриме нашето разбирање за 

улогата и влијанието на TMS во рамките на проектен тим, постои потреба да се истражува неговото 

влијание врз процесот на тимска работа. Во сложените процеси во своето работење, проектните тимови 

во телекомуникациска компанија имаат потреба од интегрирано знање, достапно во секое време за 

навремена и правилна употреба.  

 

2. СИСТЕМ ЗА ТРАНСАКТИВНА МЕМОРИЈА (TMS)  

 Системите за трансактивна меморија (TMS) го опишуваат односно поддржуваат активното 

користење на трансактивната меморија на две или повеќе индивидуи со цел за кооперативно 

складирање, употреба и делење на информации (Lewis, 2003). Во тимовите, TMS претставува 

колективен систем за прибирање, кодирање и чување на информации кои се дистрибуирани за членовите 

на тимот (Wegner, 1995). Системите за трансактивна меморија како збир од знаења кои ги поседуваат 

од членовите на тимот, заедно со свесноста и разбирањето за знаењата на другите, имаат клучно значење 

за ефективните процеси и перформансите на тимовите.  

 TMS влијае на управувањето со знаење и на процесите во тимот преку три процеси. Првиот 

процес, како функција за ажурирање (directory updating function) која им овозможува на членовите на 

тимот, информации и свесност за локацијата на специфичните знаења кои ги поседуваат индивидуално 

секој член на тимот. Вториот процес, преставува функција за алоцирање на информациите (information 

allocation function) која го дистрибуира знаењето до членовите чија експертиза најдобро одговара за 

информацијата да биде сместена/зачувана. Третиот процес може да се опише преку функцијата за 

координирано пронаоѓање на информации (retrieval coordination function), која покажува како да се 

пронајде бараната информација за било која тема преку пребарување базирано на складираното 

знаењето од индивидуалните експертизи сместени во меморискиот систем. [3] 

 

 
 

Слика 1. Дистрибуирано процесирање со пренос на пораки и споделување на директориуми 

 

 Постоењето на систем за трансактивна меморија во рамките на тимот, ќе овозможи брз пристап 

до големо количество на знаење, подобрување на процесите за интеграција на информациите, 

подобрување на процесот на донесување одлуки, влијае врз перцепцијата за ефикасноста на останатите 

колеги, како и зголемување на нивното задоволство и чувство на припадност во тимот и компанијата. 

 Трансактивната меморија се состои од експертски знаења и разбирање на тоа кој го поседува 

тоа знаење, но придобивките не се ограничени на само тимови кои се впуштаат во проекти кои бараат 

премногу знаење. Трансактивната меморија може да ги подобри перформансите на тимот преку три 

главни механизми:  
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• Поделбата на одговорноста за типови на знаење помеѓу колегите ќе им овозможи на секој од 

нив да го прошират своето знаење во одредена област која е експертиза на другите колеги во 

тимот; 

• Развојот и имплементацијата на систем за трансактивна меморија ќе го намали времето 

потребно за пребарување на соодветно знаење, односно кога секој член на тимот знае кому да се 

обрати за потребните специфични информации, тогаш помалку време се потроши во потрага по 

релевантни сознанија; 

• Взаемното разбирање на колегите за меѓучовечките односи во тимот како и за различните 

домени на експертиза, им овозможува подобро да ги предвидат и да го антиципираат 

однесувањето на колегите од тимот, што доведува до добро координирана и ефикасна 

интеракција. 

 Трансактиваната меморија не може да биде корисна за сите видови на тимови или сите видови 

на работа. Во својата научна работа,  Lewis и Herndon (2011) предлагаат критериуми за видовите на 

задачи на тимот, преку кои може да се утврди дали добро развиен систем за трансактивна меморија 

може вистински да им користи за успешна реализација поставените проекти: 

• Задачи кои бараат различни видови на знаења. 

• Задачи кои бараат длабоко разбирање од специјализираните знаења. 

• Задачи каде веродостојноста и точноста на информациите е многу важна. 

• Задачи каде што може да се знае кои членови поседуваат експертиза. 

• Задачи кои бараат целосна примена на знаењето врз задачата. 

• Задачи каде ефикасната координација помеѓу членовите е важна. 

 Поради овие причини, тимовите кои изведуваат проекти и задачи, кои не можат да бидат 

раздвоени на посебни целини или или бараат мала специјализација, не може да имаат многу корист од 

развојот на систем за трансактивна меморија. Дополнително, истражувачите укажуваат на тоа дека 

тимовите кои се вклучени во brainstorming процеси, развојни сесии или донесуваат одлуки, може да 

импелемнтираат систем за трансактивна меморија многу подобро од оние кои реализираат идеи или 

извршуваат задачи, бидејќи во првиот случај, постои масовно споделување на информации и знаење, 

како и интеракција помеѓу членовите. 

 

 
 

Слика 2. Систем на трансактивна меморија и факторите кои влијаат врз перформансите на 

развојните проектни тимови 

 

 

3. ИНТЕГРИРАНО ЗНАЕЊЕ 

Интеграцијата на знаењето може да се дефинира како синтеза на индивидуалните информации и  

соодветната експертиза на членовите на тимот преку т.н. "социјална интеракција" [4]. Интеграцијата на 

знаењето не е едноставно поставување на дискретни парчиња на знаење заедно, бидејќи процесите и 

тимска работа бараат синтеза на знаењето кое го имаат различните засегнати страни при што се 

создаваат нови знаења (Newell, Campus, Huang, Street и Surrey, 2004).  

Во контекст на развојот на информациските системи, истражувачите ја претставуваат 

интеграцијата како процес на координација на специјалната експертиза која ја поседуваат индивидуите 

во тимовите, односно хармонизирање и синтеза на индивидуалните информации и знаења во еден 

заеднички фонд на знаења преку кој ќе се врши пристап до саканите информации за да се решат 

проблемите на било кое ниво во проектот [5]. Ефикасноста на развојот на информацискиот систем е 

детерминиран од способноста на членовите на тимовите да ги внесат нивните информации, знаења и 

вештини како и дополнително да ги класифицираат, систематизираат во една внатрешна база на знаења 

[5]. 
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4. ИНТЕГРИРАЊЕ НА КОМПАНИСКОТО ЗНАЕЊЕ ПРЕКУ СОВРЕМЕНИ 

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 Градењето на тимски ориентирана култура во телеком компанија сама по себе нема да ги даде 

очекуваните резултати доколку истата не постави информациски систем со кој ќе се овозможи 

интегрирање на компаниското знаење во насока на подобрување на комуникација, соработка и тимска 

работа. Со глобалните превземања и спојувања, обемот на многу телекомуникациски компании менува, 

така што од концентрирана работа на една локација, компаниите се распространети насекаде во светот. 

Во таква констелација, споделувањето на знаењето помеѓу членовите на  дисперзираните развојни 

тимови е повеќе од потребно. Така на пример, вработените во Македонски Телеком А.Д., станувајќи дел 

од Deutsche Telekom (DT) компнијата, соработуваат, имаат тесна координација и учествуваат во 

глобални тимови од DT групацијата, со преку 230.000 вработени од 50 земји во светот. Со ваквиот начин 

на глобално присуство, потребата од управувањето со знаењето, координација, соработка и тимска 

работа во сите аспекти на работењето на телеком компаниите, очигледно добива ново значење и обем 

(Балески, 2014). Глобалните компании треба да имаат тимови кои работат на глобално ниво.  

 Таквите тимови, неминовно е да користат Groupware технологија, која ги вклучува и поврзува 

голем број од функционалностите за процесирање на информации, комуникација, споделување на 

електронски календари, електронско организирање на состаноци, e-mail, пристап до заеднички бази на 

податоци, далечинско учење и.т.н.  

 Дополнително на ова, денес постојат повеќе развојни насоки и технологии кои би можеле да 

бидат искористени за поддршка во менаџментот на организациските знаења. Водечките компании во 

информатичката технологија (ИТ) континуирано работат на развој на сет на софтверски алатки и 

платформи, кои ќе овозможат кодирање, чување, и користење на складираното знаење. Некои од 

постојните платформи кои овозможуваат управување на знањето се Microsoft E-Learning (Microsoft 

Corporation, 2009),  Sun Open Learning Center (Sun Microsystems, 2009), Cisco Training & Events (Cisco 

Systems, 2010), Oracle University Live Virtual Class (Oracle, 2009) и.т.н. Доколку ги анализираме 

споменатите  платформи, може да се заклучи дека тие се фокусирани на напорите за пренесување на 

знаењето главно со користење e-learning решенија, и не се занимаваат воопшто со потребата од ефикасно 

управување на интелектуалниот капитал на организацијата како и промовирање на развојот на 

системите за трансактивна меморија. Од технички аспект, и покрај оргомниот развојот на 

информатичките технологии, постојат некои аспекти кои треба да се расчистат, а се во насока на 

подобрување на учењето, да се поттикне споделување на знаењето и за поттикнување на менаџментот на 

интелектуалниот капитал во насока на развојот на системите за трансактивна меморија.  

 Интеграцијата на знаење може да се гледа како процес на собирање на знаењата од различни 

извори за да се формираат нови знаења. Студиите базирани на експерименти, посочуваат дека TMS 

влијае на тимовите преку зголемување на можностите за пребарување, подобрување на учењето, како и 

промовирање на комуникацијата помеѓу членовите на тимот. (Lewis, Lange и Gillis, 2005).  

 TMS придонесува во интегрирањето на знаењата од два аспекти. Прво, ги намалува напорите 

потребни за размена и трансфер на знаењата преку создавање мапа на знаењето во рамките на тимот. 

TMS, исто така, придонесува за поголема ефикасност тимот поради тоа што членовите се способни да се 

го предвидат однесувањето на останатите членови во тимот преку разбирање на знаењето и експертизата 

кои ги поседува секој поединец во тимот. Второ, секоја колективна задача или решавање на проблем 

бара комплементарни знаења од страна на различни членови на тимот. Слично како листа за тоа кој 

какво знаење поседува, TMS ја подобрува способноста на тимот со тоа што го зголемува знаење на ниво 

група за да може да ги реализира соодветните преоктни задачи. Затоа, ефектот на интеграција на 

знаењето е условен од зрелоста на трансактивната меморија во рамките на тимот (Alavi и Tiwana 2002).  

 Базирано на овие наоди од научната литература, може да се заклучи дека системите за 

трансактивна меморија имаат позитивен ефект врз интеграцијата на знаењето во рамките на тимот, 

односно компанијата. 

 Развојот на информациските системи се темели на експертизата и знаењето кое го поседуваат 

членовите на тимот, како и можноста тоа различно знаење ефективно да се интегрира и сподели во 

тимот. Процесот на интеграција им овозможува на членовите на тимот да пристапат, да го истражуваат, 

и да го употребат знаењето и информации од различни домени при решавање на проектните задачи. 

Дополнително, интегрираното знаење може да доведе до сеопфатно разбирање на проблемите кои се 

појавуваат како и пронаоѓање на различните алтернативи за решавање на истите, така што 

перформансите на тимот може да се зголемат преку интеграција на знаењето. Емпириските студии за 

тимовите, исто така, доведуваат до заклучок дека интеграцијата на знаењата во рамките на тимовите 

може да ја зголеми креативноста (Tiwana и McLean, 2005) и да ја подобри на ефикасноста на тимовите 

за развој и иновации (Lin и Chen2006). Оттука, може да заклучиме дека интеграцијата на знаењата има 

позитивен ефект врз ефикасноста на тимот. 
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5. ЗАКЛУЧОК 

 Раздвоеноста и потешкотиите за директна комуникација и блиска соработка каде ќе се 

споделува индивидуалното знаење помеѓу членовите на дисперзираните тимови, честопати  

претставуваат причина за проблеми во работењето на тимовите. За разрешување на ваквите пречки во 

тимската работа, телеком компаниите имплементираат различни софтверски платформи кои ги опфаќаат 

аспектите на соработка, електронско учење, е-тренинзи, комуникации и централизирани бази на 

податоци. Сепак, од научна гледна точка, овие платформи имаат некои нерешени прашања, како што се 

(1) знаењето претставено преку постојните технлошки решенија воопшто не е поврзано со стратешките 

цели и бизнис плановите на компаниите, така што не е возможно да се измери повратот на 

инвестицијата (ROI) од обуките. Овој факт може да ги обесхрабри компаниите да инвестираат во 

иницијативи за менаџмент со знаењето; (2) денес, голем дел од организациското знаење, без разлика на 

кој начин е претставено, останува како премолчено знаење или е недостапно и неупотребливо;  оваа 

празнина потребно е да се покрие со цел да се овозможи создавање на ефикасна стратегија за 

претставување на компаниското знаење кое ќе се трансформира во интелектуален капитал креирајќи 

трансактивен мемориски систем. Механизам кој ќе го енкапсулира, чува и дистрибуира заедничкото 

компаниско знаење во структуирана форма како трансактивен мемориски систем, е повеќе од потребно. 

 Може да се заклучи дека денешнте технологии иако се премногу моќни, сепак не можат да ја 

проценат вредноста на знаењето кое тоа ја има за конкретната институција. Од друга страна, постојат 

здрави научни и истражувачки напори со предлози за конкретни решенија, но сепак, управувањето со 

интелектуалниот капитал на компаниите со цел да се создаде систем за трансактивна меморија е широка 

област која сеуште е потребно повеќе да се истражува и инвестира, со цел да им понуди на компаниите 

добри методологии, техники и стратегии кои ќе им овозможат да го искористат своето знаење. 
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Abstract: The purpose of thе paper is to present a model of good practice of implementation of a school-based 

development activities for professional orientation of students with sight impairments, as part of more 

comprehensive school-practical activities.Goals are complex and focused to several target groups: teachers, 

students and employers. One component is focused on training of teachers for designing of school projects that 

would enable the link between the school and the labor market. Implementation should strengthen students’ life 

and practical skills, thus providing them with better employment opportunities and easier inclusion into the 

society. Activities of the school focuses on developing student skills so they can work  on 2  professions: 

Communication vocation – educational profile manipulator of telephone exchange - as call center operators, and 

is implemented in cooperation with the Ministry of Labor and Social Policy, Medical vocation - educational 

profile physiotherapist and is implemented in cooperation with the Special State hospital, The implementation is 

according to a predefined monitoring and evaluation methodology which includes on-site observations, 

interviews and assessment scales, all planed in our school development plan.The empirical results shows that 

taken activities positively impact the self-confidence, and socialization and communication skills acquisition by 

students and help them acquire practical skills for manipulation and operation at concrete job positions.  

Key words: vocational pedagogy, social internship, people with sight impairments, practical skills; 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН ВИД – 

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВЕН ПАЗАР НА ТРУДОТ 

М-р Јелена Јурхар 

 наставник во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје, Р. Македонија 

М-р Смилковска Даниела 

 дефектолог во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје 

Д-р Горанчо Јакимов 

 директор во ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје 

 
Резиме: Целта на трудот е да се прикаже модел на добра практика на имплементација на  училишни 

развојни активности за професионална ориентација на учениците со оштетен вид, како составен дел од 

многуте училишни активности во насока на развивање на практичната настава и вклучување на пазарот 

на трудот. Целите на истражувањето се комплексни и се однесуваат на неколку целни групи: 

наставници, ученици и работодавачи. Една од главните компоненти е фокусирана на обучување на 

наставниците во начинот на креирање на училишни проекти кои ке обезбедат поврзување на 

училиштето со пазарот на трудот. Имплементацијата на истите, се во насока на зајакнување на 

животните и практичните вештини на учениците со оштетен вид со цел да се обезбедат подобри шанси 

за нивно вработување и вклучување во општеството. Активностите воглавном се фокусирани кон 

развивање на практичните вештини на учениците од две струки од средното стручно образование, и тоа: 

Сообраќајна струка, образовен профил – манипулант во информативен кол центар и Здравствена струка, 

образовен профил – физиотерапвтски техничар – масер. Активностите се реализира во соработка со 

Министерството за труд и социјална политика, како и со Државната болница-Центарот за 

рехабилитација. Имплементацијата  на активностите е во согласност со претходно дефинирана 

методологија за мониторинг и евалуација, и тоа преку набљудување, техника интервју, скали на 

проценка, а истите се содржани во развојниот план на училиштето. Емпириските резултати покажаа дека 

имплементацијата на активностите позитивно влијаат на самодовербата, социјализацијата развивање на 

комуникациски и практични вештини кај учениците, со цел нивна подобра адаптација на конкретни 

работни места. 

Клучни зборови: стручно образование, лица со оштетен вид, практични 
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Вовед  
The school has 60 years of experience behind itself, educating many generations of blind and partially sighted 

students. The school continuously works on education and rehabilitation of children with visual impairments. 

The State school for rehabilitation of children and youth with visual impairment “Dimitar Vlahov” – is the only 

tiflopedagogical  institute in our country, in which children with visual impairments are educated, rehabilitated 

and bring up. The school has existed since 1954, and for 60 years it has been producing generations of educated 

students from all over the country, who are capable to lead independent, personal and professional life. 

The professors  for specialized subjects and practical work are primary responsible to teach and help the 

students acquire skills to work as administrators i.e. operators in call centers and as physiotherapist  in Special 

state and private hospitals and cosmetics centers. 

The expert associate - psychologist  is working on the professional orientation, building  motivation for 

professional development and  increasing their self-confidence and reliance on their own abilities,  helping them 

acquire skills to prepare their own CV, cover letter, prepare for interview, independently make professional 

decisions, and  helping them to develop respect for the rules of conduct and ethics in a business environment.  

The principal  was managing  the Project, establishing contacts with the business sector and monitoring the 

implementation of the project and making evaluation of the achieved results, so as to prepare a development and 

priorities plan.  

The purpose of thе paper is to present a model of good practice of implementation of a school-based 

development activities for Professional education of students with visual impairment и социјална 

инклузија, преку социјално претприемништво - инклузивен пазар на труд на лицата со оштетен вид , as 

part of more comprehensive school-practical activities in the field of professional orientation of students with 

sight impairments. 

Goals are complex and focused to several target groups: teachers, students and employers. One 

component is focused on training of teachers for designing of school projects that would enable the link between 

the school and the labor market. Implementation should strengthen students’ life and practical skills, thus 

providing them with better employment opportunities and easier inclusion into the society.  

 Предмет на истражување 

Кариерниот развој е динамичен процес на учење и развој кој што трае во текот на целиот живот. 

Тоа е многу повеќе од наоѓање работа. Активното барање на работа подразбира поседување на знаења и 

способности кои се учат и се стекнуваат и се од големо значење за секое лице кое излегува од 

образовниот систем и се соочува со отворениот пазар на труд. Проектниот тим од училиштето Димитар 

Влахов од Скопје, според претходно договорена методологија,  разработи развоен проект со кој се 

предвиде кариерно оспособување на учениците со оштетен вид за работа како оператори во кол- центри 

и како физиотерапевти.  

Предмет на истражување се ефектите од применетиот модел на практична обука на учениците 

испитани од аспект на: 

- Афирмацијата на училиштето во окружувањето 

- Атрактивноста на струката 

- Самодовербата и самопочитта на учениците 

- Мотивот на постигнување 

- Академската слика на учениците за себе 

- Учењето преку сопствено откривање 

Методологија 

Реализацијата на емпириското истражување започна од  септември 2014 година, со почеток на 

учебната година и траеше осум месеци со комплексна методологија која вклучуваше теренски 

опсервации, интервјуа, прашалници, скали за процена и содржинска анализа. Истражувањето е базирано 

на студија на случај, а применетите истражувачки техники имаат квантитативен и квалитативен 

карактер. 

Опсервацијата имаше за цел да обезбеди дескрипција на контекстот и околностите во кои се 

одвиваше обуката, субјектите кои партиципираа во процесот, настаните што тековно се случуваа, но и 

процена на прогресот и ефектите на применетиот модел на практична обука на учениците. За таа цел 

покрај непосрeдното набљудување и снимањето со камера, се користеа чек листи за опсервација и скали 

за процена. Иницијално и финално беа применети четири скали за процена: МОП скала за процена на 

мотивот за општо постигање, инвентарна скала за процена на самопочитта Каков сум јас
9
 (Coopersmith 

Self – Esteem Inventory), скала за самопроцена на академската слика за себе Јас во училиштето
10

 

(Brookover-Self Concept of Academic Ability Scale) и скалата на поларни профили за процена на 

работните, социјалните и комуникациските вештини на учениците при практичната обука.  

                                                           
9
 Називот на инструментот е даден за примена со ученици 

10
 Називот на инструментот е даден за примена во училиште 
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Во текот на истражувањето учениците водеа и структуриран дневник како најпогоден начин за 

добивање прецизен увид за сите активности во воспитно-образовниот процес при реализација на 

практичната настава 

За процена на степенот на напредување и успешноста на учениците во работната средина беа 

користени евалуациски листи кои ги пополнија наставниците по стручни предмети од училиштето и 

раководителите во бизнис средината каде се одвиваше практичната обука.  

Полуструктурирано интервју се водеше со родителите на учениците за испитување на нивните 

ставови во однос на очекувањата и ефектите од тековните проектни активности. 

Прашалници-скалери беа применети со наставниците од училиштето Димитар Влахов за 

испитување на нивните ставови во однос на ефектите од проектот во поширок контекст, од аспект на 

развој на училиштето, наставните програми, организацијата на практичната обука и соработката со 

работната средина. 

Резултати 

Во продолжение ќе издвоиме дел од резултатите добиени со примена на инструментариумот на 

истражување. 

Мотивот за општо постигнување се однесува на желбата да се постигне успех и на 

подготвеноста да се вложи напор за тоа да се постигне. За испитување на овој мотив се користеше МОП 

скалата. Резултатите добиени со скалата се категоризирани преку степен на изразеноста на мотивот за 

постигнување (сигнатура П), степен на позитивна емоционална ангажираност и самоконтрола во 

ситуации за постигање (сигнатура Ф+) и степен на негативна емоционална ангажираност во ситуации за 

постигање, инхибиција и нестабилност (сигнатура Ф-). Споредбата на резултатите од иницијалното и 

финалното мерење, т.е. пред и по изведувањето на професионалната практика во реална социјална и 

работна средина, покажа повисок просечен резултат на учениците на првите две субскали, а понизок на 

третата субскала.  

Табела 1: Споредба на резултатите од од иницијалното и финалното мерење на скалата за процена на 

мотивот за општо постигнување 

Процена на мотивот за општо 

постигнување 
П Ф+ Ф- 

Просечен резултат на 

иницијалното мерење 
5.0 3.5 9.0 

Просечен резултат на финалното 

мерење 
14.0 7.5 4.5 

 

Графикон 1: Споредба на резултатите од од иницијалното и финалното мерење на МОП скалата 

Нумеричките вредности од табелата и графичкиот приказ покажуваат дека степенот на изразеност на 

мотивот за општо постигање и позитивната емоционална ангажираност, самоконтрола и стабилност се 

зголемени, а негативната емоционална ангажираност, инхибиција и нестабилност е намалена. Во текот 

на проектните активности учениците покажаа зголемена желба и подготвеност да вложат напор за да 

постигнат успех.    

Академската слика за себе се дефинира како процена на индивидуата за способноста за учење во 

училишни ситуации во споредба со други ученици во училиштето. Таа е определена од оценките на 

лицата што му се важни на детето и искуството што ученикот го има во училиштето. Бидејќи 

перцепцијата за себе е менлива испитавме дали промената на искуството во учењето влијае и на 

промената на академската слика за себе си. Скалата се состоеше од осум прашања со понудени пет 

степени на одговор. Прашањата се однесуваа на процена на постојните способности за учење и процена 

на способностите за постигнување на успех во учењето и работата во иднина. 

Табела 2: Споредба на резултатите од од иницијалното и финалното мерење на скалата за процена на 

академската слика за себе 
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Процена на академските 

способности 

Иницијално мерење Финално мерење 

Просечен резултат на субјектите 14.0 22.5 

 

Графикон 1: Споредба на резултатите од иницијалното и финалното мерење на скалата за процена на 

академската слика за себе 

 
 

Професионалната практика во реални работни услови влијаеше на покачување на иницијалниот 

минимален скор кон многу повисоки очекувања на учениците од самите себе. Кај учениците се забележа 

и позитивен тренд на зголемување на самодовербата, самопочитта и вербата дека можат да бидат 

подготвени да одговорат на предизвиците на работното место. 

Напредокот во стекнувањето работни, социјални и комуникациски вештини на учениците во 

текот на практичната обука беше опсервиран и мерен со скала за процена која вклучуваше 27 

карактеристики по принципот на поларни профили, на пример, соработува - не соработува, 

дружељубива - асоцијална, вредна - мрзелива, успешна -неуспешна, итн). Скалата е нумеричка и за 

секоја карактеристика нуди осум степени на интензитет, при што со еден се означува крајна изразеност 

на позитивната карактеристика, а со осум е изразена крајно негативната карактеристика. Скалите за 

процена беа пополнети од страна на  професорите по стручни предмети на училиштето и претставниците 

на компанијата каде се вршеше обуката. 

На иницијалното мерење, просечната вредност на учениците за сите карактеристики на скалата 

изнесуваше 5,296 додека на финалното се забележа значајно поместување на вредноста кон позитивниот 

крај на скалата и изнесуваше 2.24. Особен напредок во текот на реализацијата на практичната настава 

учениците  покажаа во однос на комуникациските вештини, дисциплинираноста,  односно навременото 

и уредното извршување на работните задачи, зголемениот интерес кон учењето и работата, како и 

подобрената социјализација во целокупниот работен контекст. 

Учениците водеа и структуриран дневник како најпогоден начин за добивање прецизен увид за 

нивните тековни активности, но и како добра можност да се оспособат за самооценување. Анализата на 

содржина на белешките во дневникот покажуваат дека учениците напредувале во комуникациските 

способности, манипулативните вештини, самостојноста и самодовербата. Како посебна придобивка 

учениците ја сметаат можноста да учат преку сопствено откривање.  

Кога се работи со ученици со посебни образовни потреби, соработката со родителите 

претставува особено значајна компонента за успешна реализација на активностите. Заради тоа, во 

истражувањето се посвети внимание на нивните очекувања,  ставови и мислења во однос на и ефектите 

од тековните проектни активности. Интервјуто со родителите покажа дека кај нив доминираат 

позитивни ставови во однос на новините спроведени во практичната обука. Имено родителите сметаат 

дека реализацијата на практичната настава во реална работна средина е многу корисна во однос на 

запознавање и полесно снаоѓање во идната професија на учениците. Тие сметаат дека нивните деца ќе 

бидат многу поподготвени да одговорат на барањата на пазарот на трудот, што значи подобра шанса за 

вработување и полесно вклучување во општеството. Родителите посочија дека забележале позитивни 

промени кај своите деца, дека станале позаинтересирани за напредување во својата струка, а мотивот за 

учење како и времето поминато во учење значително се зголемиле. 

Прашалници-скалери беа применети со наставниците од училиштето за испитување на нивните 

ставови во однос на ефектите од проектот во поширок контекст, од аспект на развој на училиштето, 

наставните програми, организацијата на практичната обука и соработката со работната средина. Беа 

анкетирани директорот и десет наставници кои директно се вклучени во реализација на наставата со 

учениците во овие две струки. Нивните ставови ги оправдуваат очекувањата и целите поставени во 

проектот. Според изјавите на наставниците, учеството во проектот значи афирмација на  училиштето, ја 

зголемува атрактивноста на професијата, позитивно влијае на интересот на учениците за оваа струка и 

на можноста за нивно понатамошно вработување. Забележана е и севкупна позитивна емоционална 
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промена и нагорна линија во постигнувањето на учениците во рамки на повеќе предмети. Според 

наставниците,  поврзувањето на училиштето со бизнис секторот во голема мера ја поттикнува свеста за 

вработување на лицата со посебни потреби. Проектните активности се поттик и за вработените во 

училиштето да бидат поотворени за соработка, да ги подобрат комуникациските способности, етичките 

вредности, организациски способности, креативноста и отвореноста кон промените во наставата 

согласно современите барања. 

Заклучок 

Примената на развојниот план придонесе за поголема афирмација на училиштето во 

окружувањето, поголема атрактивност на струката и зголемување на интересот на учениците со оштетен 

вид да работат како администратори односно оператори во информативни центри и како 

физиотерапевти како во државен  така и во приватен сектор. Во таа смисла, се подобри и зголеми 

самодовербата кај учениците, нивната социјализација, способноста за комуникација,  учењето преку 

сопствено откривање, како и нивната психо-социјална состојба.  

Кариерното советување им помага на луѓето да ги дефинираат сопствените цели и аспирации,  

да го разберат својот идентитет, да донесуваат правилни одлуки, ги охрабрува за дејствување и промени 

и им помага при менаџирањето на процесот на кариерното транзитирање, било тоа да е планирано или 

непланирано. 

Советувањето за вработување им помага на луѓето да ги дефинираат своите непосредни цели за 

вработување, да ги разберат и да им пристапат на можностите за дообука и за стекнување дополнителни 

вештини потребни за вработување, како и да се стекнат со вештини за барање и задржување на 

работното место. 

Како подолгорочен ефект се очекува да се подигне и свеста кај пошироката популација и да се 

создадат поповолни услови за вработување на лицата со оштетен вид. Важноста на локалната соработка 

и комуникација во работата на полето на трудот и социјалната инклузија на лицата со посебни потреби е 

очигледна. Постои потреба од знаење како да се лобира кај локалната заедница при изготвување на 

политиките и како да се оствари врска со работодавците во насока на воспоставување на платформа на 

работодавачи за вклучување во работа на социјално исклучените лица и лицата со посебни потреби. 
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Abstract: This discussion encompasses the role/differences between the mechanisms of communication in the 

process of formation of scientific and artistic consciousness, starting from the complex experiences of social 

practice, moving through differentiations and interferences - to the scientific and aesthetic cognition, seen as 

separate forms of knowledge. The main goal is the differential communicational path to be shown, especially 

the way in which these forms of consciousness reshape: the scientific awareness in the line of material 

postulated historical progression, and the aesthetic awareness as emotionally transposed and transformed reality 

into a new, imaginary and, finally – artistic reality. The hypothesis is identified with prefixing appropriate 

communicative arrangements – as needed in the processing of scientific and aesthetic consciousness, as separate 

formatted fields. The nature of the mechanisms which constitute different dynamics and effectuations or 

inhibitions and affectations and which are centrally positioned through the relations / the mechanisms of 

processing of both spheres of consciousness – represents the problem of this debate. 

Key words: communication systems, communication arrangements, scientific consciousness, artistic 

consciousness 

 

КОМУНИКАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 

НАУЧНАТА И УМЕТНИЧКАТА СВЕСТ 
м-р Радомир Поповски (докторанд) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија radomir108@gmail.com 
 

Резиме: Оваа расправа ја тематизира улогата/разликите помеѓу механизмите на комуникации во 

процесите на формирање на научната и уметничката свест, поаѓајќи од комплексните искуства на 

социјалната пракса, движејќи се преку диференцијациите и интерференциите – сѐ до научното и 

естетското познание, издиференцирани како посебни облици на познанието. Основната цел е да се 

прикаже диферентниот комуникационен пат, односно начинот на кој што овие облици на свеста се 

преобликуваат: научната свест на линија на материјално постулираната историска прогресија, а 

естетската свест како емоционално транспонирана и преобразена реалност во нова, имагинарна и, 

конечно – уметничка стварност. Хипотезата се идентификува со предзначување на соодветни 

комуникациски аранжмани – како нужни при процесуирањето на научната и естетската свест, како 

засебно форматирани сфери. Природата на механизмите кои ги исчинуваат различни динамизации и 

ефектуирања или инхибиции и афектирања и кои се епицентрално позиционирани по релациите / 

механизмите на процесуирање на обете сфери на свест – го фингира проблемот на оваа расправа. 

Клучни зборови: комуникациски системи, комуникациски аранжмани, научна свест, уметничка свест 

 

ЗА СУБЈЕКТОТ И ЗА НЕГОВИТЕ РЕЦЕПЦИИ – ВОВЕДНО 

Основната поента во ова излагање се идентификува со динамичното битисување на еден операбилен 

код кај човекот, транспозиционен механизам „за комуникативна размена на ‘материјата‘ на социјалното 

искуство“ (Đorđrvić, 2006:63) кој што е одговорен и за вклопувањето на научно-истражувачката пракса 

во научно-методолошки уредени корпусн на познанија, но и за кондензирање и артикулирање на 

уметничката свест како „за естетичките норми примерен облик на доживување“ (Đorđrvić, 2006:63) 

(поимање) на светот. Покрај тоа што во постоењето на овој феномен партиципира самата моќ на 

природата, преку еклатантен изданок кој се „опредметил“ во својата материјална датост (свеста на 

човекот) – треба да се подвелче и присуството и улогата на комуникативната пракса (кај тој „природен 

изданок“). При разоткривањето на суштината и функциите на обете форми на свест – научната и 

уметничката – значајно е, во рамките на методолошката постапка, да се заокружи нивната диферентност 

и разликување, а разликите се, во прв ред, структурални и бројни. Токму востановувањето на 

комуникационите разлики, идентификацијата и презентацијата на модалитетите што го обезбедуваат 

функционирањето на научната, односно естетската свест, ја претставува целта на ова иследување. 

Механизмите за кои станува збор функционираат како органски фундирани системи, но тоа не ја 

исклучува можноста во нивното функционирање да корелираат, операционализираат или на друг начин 

да учествуваат и дејствуваат чисто физички сили, појави од типот на електромагнетизмот, фотонска 

природа и устроеност, биоенергетски зрачења или други природни феномени. Тоа само ги усложнува 

истражувањата и им овозможило своевиден настап и на окултните, мистичките и други форми на 

религиозно расудување и верување. Значајно е што обата комплекси на свеста тешко би се оваплотиле 

во нивната суштост и уште потешко како засебно еден од друг – без соодветни комуникативни 
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процедури, кои, не само што го подразбираат делувањето на умот (Vernunft), разумот (Verstand) и моќта 

на расудување (Urtheilskraft)
11

, туку и содејство и поддршка од страна на когнитивните процееси на, 

потсетување, сеќавање, помнење или меморирање
12

. Искуствениот момент што е отелотворен во 

комуникативната пракса има подеднакви компетенции и при обликувањето на научната – и при 

обликувањето на естетската свест кај човекот и значајно е што овој дел од когнитивните маханизми, во 

извесна смисла „се надградува врз самиот себе“
13

. При иследувањето на овие крајно динамични и 

комплексни процеси, се забележува следното – дека развојот во опредметениот свет на 

супраструктуралните реалности (како содржини на политички, економски и други општествени процеси 

и процесуирања) се одвива преку два видна на движења: едните се непосредно перцептибилни, а другите 

се маскирани и посредувани суштини или реалитети. Има многу вистина во тврдењето дека постојат 

длабоки преклопувања и надополнувања помеѓу феноменот на „светото“ и естетската, односно 

уметничката свест. Феноменот на уметноста во својата далечна историска заднина поседува мноштво од 

интеракции со религиозното и церемонијалното, обредното и молитвеното, кои опстојале до ден денес и 

се очитуваат во човековите духовни и практични активности. Така, форматот на човековата духовна 

егзистенција се должи на долгорочните традиционални практики и сакрализирани норми, од кои врз 

светото рефлектира статусот на нормативната свест. По извесна аналогија и во паралела со 

функционирањето на религиозните феномени, и во сферата на естетското каноните на естетското 

доживување се коригибилни и подложни на влијанија, на психолошките притисоци на колективниот 

модус на свеста и вкусот. За разлика од медиумите што ја овозможуваат уметничката комуникација, 

јазикот на науката и научната комуникација се одликува со висок степен на интерна значенско-

смисловна кохерентност. Токму научниот јазик е медијаторот, со негово посредство се зафаќа во светот 

на процесите и појавите – како на општествената, така и на природната „материја“ – и тука се 

претпоставени чистите интелектуални акти на свеста, како единици на процесот. 

 

КОМУНИКАЦИЈАТА КАКО РАЗМЕНА ОД ЗНАЧЕЊА 

Во трипартитната поимна застапеност во поднасловот, која ги опфаќа поимите – значење, размена и 

комуникација – токму значењето што тие го имплицираат е огромно: постојат неброено многу 

библиографски единици кои се бават со иследување на нивните значења
14

… Комуникацијата во 

секојдневието речиси секогаш се реципира во смисла на вредносниот систем на реципиентот (оној кој 

прима), во смисла на неговата интелектуална приемчивост, неговата едукација, значење и општествен 

статус, и, реципиентот е тој што секогаш го развива сопствениот систем на односи, референци и 

вредности – следејќи ги своите минати искуства. Бидејќи во трудот се повикува на научната и 

уметничката (естетска) свест, потребно е да се назначи дека во комуникативните трансакции 

исклучително значење имаат кодовите, односно дека комуникацијата е профилирана со знаковни 

системи од различни видови (што би рекло, кодови): писмото, јазикот, нотите, математичките знаци, 
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 Имануел Кант најисцрпно го истражил, систематизирал и класификувал хоризонтот на свеста и 

когнитивните процеси кај човекот, евидентирајќи ги во согласност со философското иследување и 

практикување. Кант го дели интелектот на моќ (способност) на сетилноста (Sinnlichkeit) и моќ на 

мислење (Denken). Најопшто кажано, мислата понатаму ја дели на разум (Verstand), моќ на судење 

(Urtheilskraft) и ум (Vernunft). 
12

 Современите теоретичари денес им обрнуваат големо внимание на овие когнитивни процеси, со тоа 

што не ги изедначуваат сеќавањето и помнењето, напротив. Посебно внимание на оваа проблематика ѝ е 

посветено во рамките на истражувањето на идентитетот, а помнењето (memory) е една од значајните 

теми и во епистемологијата (теоријата на познание). При истражувањето често пати се разликуваат 

настаните кои се запомнети и настаните кои се перципирани или замислени. Големо внимание на 

помнењето му посветуваат Џон Стјуарт Мил (кој помнењето го доведува во врска со свесноста на духот 

за своето минато) Дејвид Хјум, Вилјем Џејмс (според кого помнењето се состои од претстави или идеи 

во духот и насоченост и чувственост спрема минатото), и многу други, пред сѐ философи… Томас Хобс 

го сметал помнењето за „сетило кое исчезнува (decaying sense)“, а слична е и позицијата на Дејвид Хјум. 
13

 Треба да се истакне дека емпириските механизми на свеста се когнитивна сфера која е подложна на 

различни научни пристапи и вреднувања: додека некои истражувачи нужно ја поврзуваат со условите на 

живеење, сметајќи дека напредокот и комфортот кои човекот си ги обезбедил на сегашниот степен на 

развој се фактори кои влијаат врз намалување на потребите од помнење, па следствено и помнењето 

исчезнува – други автори го сметаат степенот на развој како ирелевантен за помнењето. 
14

 Порај тоа што „значењето“ се операционализира речиси незаобиколиво во сите научни трудови и 

иследувања, C. K. Ogden и I. A. Richards имаат напишано извонреден труд насловен како 

“The Meaning of Meaning“, за комуникацијата и системите пишуваат, од Irvin Adler: “Communication“, M. 

Argyle: “Non-verbal communication“, преку Roland Barthes, па сѐ до – Ludwig von Bertalanffy, E. T. Hall, 

Norbert Wiener, Raymond Williams…  
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сликарството, фотографијата, архитектурата, мирисите, допирите… Работите се далеку од едноставни, а 

социологизацијата на јазикот подразбира и функционални вариетети на кодот, т.е. подкодови (на 

пример, според Јакоб Јакобсон) и во подкодот спаѓаат: дијалектите, идеолектите, стиловите, итн. Во 

секое општество постојат кодови на однесување кои се важни затоа што ги регулираат начините на 

однесување на заедницата и на единките во неа, по пат на пропишување и санкционирање – а постојат 

и значенски кодови кои се однесуваат на системите од знаци. Според Фиск (John Fiske) постојат неколку 

одлики
15

 на значенските кодови додека, воопшто, кодовите и културата пак, динамички се 

проникнуваат. За излагањето е важна забелешката на Форсдејл (Forsdale) споерд кого кодовите мораат 

„свесно или несвесно да му бидат разбирливи на корисникот“ (Forsdale, 1981:115). Процесот кој е важен 

за ова иследување, бидејќи е во контекст на создавањето на уметничката свест, се нарекува 

кодификација, а битен е бидејќи се однесува на инпутирање на идеи и чувства во кодовите. Исто така, за 

механизмите на конституирање на уметничката свест значајна е и самата содржина на културните 

кодови. Ова доаѓа од фактот што културните кодови се диференцираат како дигитални и аналогни. 

Додека дигиталните кодови се оние кодови за кои сме свесни (затоа што се сочинети од одвоени 

компоненти, меѓусебно поврзани според одредени правила) – аналогните кодови се оние кодови кои 

конектираат со обликот на стварите на кои се однесуваат (таа анаогија ја предизвикуваат сликите, 

движењата на телото, некоја музика, мапи, итн.)
16

.  

Со оглед дека не може да се разлачи комуницирањето од познанието (осознавањето), а 

објективизираното (објективираното) значење е производ на здружување
17

, комуникацијата е социјален 

акт на размена (добавување и рефлектирање) на значења. Се објективизираат не само мислите, туку и 

расположенијата, емоциите и „сѐ што ќе излезе на виделина ‘надвор‘ од затворениот круг на 

поединечните искуства“ (Mannheim, 1971:74). Значајно е да се подвлече начинот на форматирање на 

едно објективно значење: кога еднаш веќе ќе се зацврсти заедничкиот пристап кон извесна содржина, за 

да се постигне „објективното значење“ потребно е уште да се воведе/востанови заеднички симбол. 

Самата структура на комуникативните акти во себе содржи различни модели на интерсубјективитет 

меѓу учесниците во комуникацијата, со оглед дека, преку таа „структура“ се исчинуваат (овоплотуваат) 

комуникативните механизми на обликување и суштествување на научната и естетската (уметничката 

свест). Кога станува збор за комуникација на научната свст, таа спрега помеѓу актерите на 

комуникацијата – се распаѓа на „интерсубјективитет без субјекти“ (Đorđrvić, 2006:67), под дејството на 

регулите/сегментите на шифрираната комуникација. Тоа оттаму, што обете страни на комуникативната 

спрега, обата пола (како што ќе забележи Ѓорѓевиќ [Đorđrvić, 2006:67]) – и производствениот и 

рецепцискиот – функционираат во рамките на „технички постварените форми на интерсубјективитетот“ 

на самите продуценти на таа спрега. Или, според Ѓорѓевиќ: „Обата субјекти на комуникативниот чин (и 

авторот на научната иновација на пораките и субјектот на рецепција на пораките од тој ред) делуваат 

како две страни зад шифрираната порака која не трпи интерперсонално удвојување на веќе еднаш 

искусениот акт на креација, на откритието – на меѓусебно субординираните индивидуи; и тој однос, за 

огромна маса на реципиенти на научните иновации – за оние кои што шифрираната свест технички ја 

преведуваат во примена – никогаш и не се менува“ (Đorđrvić, 2006:67). Заради „што“, или попрецизно 

„за кого“, од кого таквата „енонасочност“ на комуникацијата? Еднонасочно посочената комуникација 

доаѓа од носителите на т.н. „неповторливи процедури“ – од оние што се креатори и на самиот чин на 

продукција на иновации и на чинот на неговата примена. 

 

ЗАКЛУЧНО 

Ако се земе предвид исходишштето, односно формата и облиците на јазичките системи на значење, 

тогаш не би можело да се претпостави „подеднакво“ важење на еден израз (на пример, поетски знак или 

технички артикулиран израз), и за сферата на научната свест – и за сферата на естетската свест. 

                                                           
15

 Се однесува на фактот што некои кодови, кои имаат поголем број на единици – од тие единици се 

прави селекција и тоа ја означува парадигматската димензија на кодот. Понатаму, овие единици можат и 

да се комбинираат според правила или конвенции и тоа ја претставува синтагматската димензија на 

кодот. 
16

 За музиката може да се каже дека е потенцијално аналоген код, со тоа што нотниот систем ѝ дава 

белези и на дигитален код. Типично аналоген код е играта затоа што изразувањето тука се одвива преку 

движења, гестови, положби, мимики – што го оневозможува или го отежнува бележењето. 
17

 Значењата прв пат се здобиваат со општествено важење во процесот на одвојување од почетниот акт: 

со ослободувањето од субјективното перцепирање во кое што се открива – значењето повеќе не е 

исклучително и постанува „заедничко жариште“. Како предмет на интересирање, тука се назначува 

разликата (помеѓу мислењето и мислите, помеѓу актот и делото): под дело или завршно/завршено 

дејствие тука се подразбира реализацијата на „колективна концепција“ – како што сликарот или вајарот 

обликуваат заедничка претстава. 
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Поинаку кажано, постои диферентност помеѓу јазикот на научната и јазикот на уметничката  

комуникација, а разликите се фокусирани во оние сегменти на комуникацијата преку кои се транспонира 

логиката на изразот. Јазикот на научната комуникација, имено, се одликува со многу висок степен на 

знаковна и смисловна кохеренција, додека за јазикот на естетската комуникација се карактеристични 

изрази својствени на системите со значенско-симболичка конјунктура: јазикот на естетската 

комуникација е оспособен да соопштува идеи со помош на сетилни обличја и на сетилен начин. 

Меѓутоа, тука не смее да се стекне впечаток дека содржините што ги пренесува едниот систем – се во 

потполност инкомпатибилни со другиот систем на комуникација, дека се надвор од неговиот опсег. Тоа 

мошне индикативно го укажува Ѓорѓевиќ – имено, јазикот на естетската комуникација кој што им 

припаѓа на значенско-симболичките системи е оспособен, со помош на сетилни форми да соопштува 

идеи, меѓутоа, без „актите на чистото осознавање при тоа да се лишат од нивната сетилно-перцептивна и 

емоционална позадина. (…) со тие јазички системи досегнатите идеи и познанија, нужно го пронаоѓаат 

патот до свеста на субјектот на комуникативните чинови, со посредство на потсвесните механизми, па 

со оглед на тоа и не можат да останат емоционално непретпоставени. При тоа, би можело да се 

претпостави и следното: покрај комуникативниот „пренос“ на оние содржини кои досега беа 

евидентирани (да ги претпоставиме како „реални“, како постоечки во материјата што е предмет на 

комуникацијата) – комуникативниот акт може да иницира и формирање, „востановување“ на други 

содржини кај субјектот/предметот на научната или естетската комуникација. Имено, научниот корпус 

или естетскиот корпус можат да покренат (преку асоцијации, емоционален допир или други когнитивни 

иницијации) формирање на други содржини како ре-креирани, а во зависност и од профилот и 

капацитетот на потсвеста, меморираното, од или во согласност со наученото, емоционалниот потенцијал 

на субјектот., итн.  
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Summary: In modern times education has great significance in the life of the individual beacuse it offers the 

opportunity for advancement. Any education is ideological, and the ideology of democracy as a basic 

requirement emphasizes the possibility of education for all.While promoting equality of educational 

opportunities, though, we must ask whether education is really accessible to all and if everyone can 'afford' 

higher levels of education. In this article we will talk about ideology, not in relation to those who are educated, 

but in comparison to those who educate. This work will discuss how the impact of teachers who have a major 

role in the educational processlargely depends on their own quality of education. In attempts to reform, these 

teachers are the ones who should be involved in the discussion and design changes, and even if they are 

extremely important often are underestimated and set aside. This paper will talk about their position in the 

educational work, individual development at the school, as well as control and autonomy of teachers. This is a 

description of ideology in general and specifically about ideology in education and opportunities to overcome 

the harmful effects of ideology. 
Keywords: ideology, , individual development, autonomy of teachers, control of teacher's work. 

 

IDEOLOGIJA I POLOŽAJ NASTAVNIKA U OBRAZOVANJU  
Marija Todorović, student doktorskih studija Pedagogije 

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Beograd marija.arsic85@gmail.com 
 

Rezime:U savremenom dobu obrazovanje ima veliki značaj u životu pojedinca. Ono mu pruža mogućnosti 

napredovanja. Medjutim, svako obrazovanje je ideološki obojeno, iako ideologija demokratije kao osnovni 

zahtev ističe mogućnost obrazovanje za sve, jednakost obrazovnih šansi, ipak se moramo zapitati da li je zaista 

obrazovanje svima dostupno, i da li svi mogu „priuštiti” više stupnjeve obrazovanja. Ipak u ovom radu 

govorićemo o ideologiji ali ne u odnosu na one koji se obrazuju, već u odnosu na one koji obrazuju. U radu će 

biti reči o nastavnicima koji imaju veliku ulogu u vaspitnom – obrazovnom procesu, od njih u najvećoj meri 

zavisi sam kvalitet obrazovanja. U pokušajima reformi oni su ti koji treba da budu uključeni u rasprave i 

oblikovanje promena, mada i ako su izezetno važni, često se potcenjuju i ostavljaju po strani.  U radu će biti reči 

o njihovom položaju u vaspitno – obrazovnom radu, individualnom razvoju u školi, kao i o kontroli i autonomiji 

nastavnika. Biće reči o ideologiji uopšte, a posebno o ideologiji u obrazovanju i mogućnostima prevazilaženja 

štetnog uticaja ideologije. 

Ključne reči: ideologija, individualni razvoj,  autonomija nastavnika, kontrola rada nastavnika. 

 
1. UVOD 

Činjenica je da je postindustrijsko društvo počelo sve više da se kristališe kao društvo pojačanog 

obrazovanja. Međutim, uvek se javlja pitanje da li tu imamo posla sa nedvosmislenom činjenicom, ili sa 

utopijom, bez obzira na njenu vezu sa težnjama i zahtevima privrednih i političkih faktora. Za školstvo od 

posebnog značaja je aspekt promena koji se odnosi na ideologiju. Značenje pojma ideologije je uglavnom 

problematično za određenje. U najširem značenju pojam ideologije je sličan pojmu filozofije: to je način 

tumačenja sveta i društva i odnosa u društvu. U užem smislu ideologija predstavlja skup ideja koje služe kao 

osnova za organizovanu političku akciju i njima se nastoji održati, menjati ili srušiti postojeće stanje u društvu. 

Jedna ideologija u obrazovanju se širi propagira putem sadržaja koji se uči, i koji je najčešće ideološki 

obojen, preko uloge nastavnika, koja je kontrolisana različitim pravilima i propisima, putem sredstava i metoda, 

organizacije same ustanove, kao i sistemom evaluacije, koje postaje jedino merilo znanja. 

 

2. ŠKOLA U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU 

Demokratija u svim segmentima interakcije u školi kao društvenoj grupi i obrazovanju kao procesu, 

mora imati praktičan smisao i značaj. Škola je početno, osnovno, mesto za vežbu demokratije i klicu 

demokratskih odnosa u društvu. Kao i pretpostavka za demokratske navike, toleranciju, autonomiju i 

odgovornost pojedinca u njegovom životu i delovanju nakon završetka školovanja. U svakom drugom smislu 

demokratija postaje lažna, postaje kvazi-demokratija, ona se pretvara u postupak manipulacije individualnosti 

učenika, u cilju obrazovnja ličnosti koja se lako povinuje spoljašnjem autoritetu, koja je sklona odbacivanju 

inovacija, koja ne traga za novim sadržajima u svakodnevnoj komunikaciji i interakciji u grupi, sredini i društvu.  

Škola nije samo "servis" koji pruža usluge edukacije, ona je prostor u kome se razvijaju moderni 

instrumenti i načini svestrane komunikacije i moderne socijalizacije.  

“Karakteristika škole u industrijskom društvu ogledala se kroz pružanje specijalizacija, standardizacija, 

parcijalizacija, kroz maksimilizaciju i centralizaciju dok bi karakteristika škole u naše, postindustrijsko, 
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informatičko doba trebalo da bude: kreacija, tolerancija, fleksibilnost, raznovrsnost, znanje, informacija, 

mnoštvo mogućnosti i demokratizacija odnosa, kao princip” 

(http://www.sijakovic.com/wpcontent/uploads/2008/02/demokratski_odnosi_u_savremenoj_skoli.pdf). 

Kada se govori o demokratskoj školi ima se u vidu pre svega ostvarivanje demokratskih principa i 

vrednosti kroz proces upravljanja, nastavni proces, i uopšte kroz celopkupan život i rad škole. Za ovakav 

koncept škole presudno je uključivanje na različite načine svih aktera. Nastavnici, učenici, roditelji i lokalna 

zajednica se ovde nalaze na istom važnom zadatku.  

Demokratija u kontekstu škole pre svega predstavlja „...mogućnost učešća svih interesnih grupa u 

životu i radu škole u skladu sa njihovim potrebama, interesima i kompetencijama, u školi postoje dogovorene 

procedure, mehanizmi i pravila po kojima se donose odluke i po kojima se odvija život i rad u školi, sve što se 

dešava u životu škole je podložno preispitivanju i menjanju tako da se škola razvija u skladu sa potrebama ljudi 

koji žive i rade u njoj” (Reformski obrazovni krugovi ACCD, UNSS, 2006: 8) 

Demokratija u procesu obrazovanja označavala bi takav proces edukacije, koji se ne svodi na prosto 

prihvatanje i akumulaciju činjeničnog znanja, kao ni na efikasno uklapanje u važeći vrednosni sistem određenog 

društva, već „...ovladavanjem sposobnošću da se misli automno, svojom glavom, sposobnošću da se uverljivost 

bilo koje tvrdnje testira razlozima a ne bilo kojom vrstom uslovljavanja” (Koković, 2009: 286). Bez ostvarenja 

ovog cilja demokratija postaje besmislena. 

U novije vreme javlja se potreba za razmatranjem mogućnosti i preduslova promene položaja 

nastavnika u školi. Početni korak u tom procesu predstavlja analiza položaja i uloge nastavnika u postojećoj 

školskoj praksi, kao i analiza mogućnosti koje škola pruža nastavniku da se razvija, tj. ostvaruje svoje 

individualne potrebe i potencijale. 

Nastavnici predstavljaju ključne aktere u promovisanju kvalitetnog obrazovanja, bilo u školi ili u 

okviru fleksibilnijih programa u široj društvenoj zajednici. Nijedna reforma obrazovanja neće uspeti ako njeni 

glavni nosioci i učesnici nisu nastavnici.  

U temelju savremene koncepcije nastave i učenja nalazi se inoviranje prakse učenja i poučavanja kroz 

nove uloge nastavnika i učenika i preferiranje aktivnosti učenika u procesu sticanja znanja. Na taj način se želi 

da se dođe do poboljšanja kvaliteta, trajnosti i primenljivosti znanja koje učenici stiču u školi. Pred nastavnike 

se stavlja zahtev da sve manje budu predavači i ocenjivači, a sve više organizatori, motivatori i koordinatori 

nastavnog procesa. Složeniji zahtevi za nastavnika znače i znatno veće angažovanje nego u tradicionalno 

organizovanoj nastavi, kako u pogledu pripremanja za nastavu, tako i na organizaciju i izvođenje nastavnog 

procesa, podsticanje učenika na aktivnost, praćenje i vrednovanje njihovog rada.  

“Ključno pitanje za nastavnika jeste: kako svoje znanje učiniti podsticajnim za razvoj mišljenja 

učenika, kako osmisliti i izvesti posredovanje između nastavnog gradiva i duhovnog sveta učenika?”( 

http://www.scribd.com/doc/29656986/polo%C5%BEaj-nastavnika-u-savremenom-obrazovanju). Odgovor na 

ovo pitanje pre svega se odnosi na stručnu osposobljenost, metodičko obrazovanje i kontinuirani profesionalni 

razvoj nastavnika. Potrebno je da nastavnik poznaje programske zahteve i stekne uvid u karakteristične potrebe, 

sposobnosti i interesovanja učenika. Potrebno je da nastavnik ima uvid u njihovo prethodno znanje, misaono 

iskustvo i nivo opšte kulture. Pa tek tada može očekivati uspešnu realizaciju gradiva, a samim tim i ostvarivanje 

osnovnih pretpostavki dobre nastave kao što su  povezivanje nastave sa životom i svetom u kome živimo, 

osposobljavanje učenika za intelektualno osamostaljivanje, primena različitih organizacionih oblika i metoda 

rada itd. 

Poznavanje raznovrsnih postupaka, procedura, oblika i metoda rada omogućuje nastavniku da 

fleksibilnijim pristupom u organizaciji nastave podstiče intelektualnu radoznalost i misaonu aktivnost učenika, 

proširivanje i bogaćenje iskustva i razvoj individualnosti. 

Lista novih uloga nastavnika je sve zahtevnija. Permanentno obrazovanje postaje bitna pretpostavka 

korišćenja savremene nastavne tehnologije. Preferira se organizovano stručno-metodičko usavršavanje 

nastavnika i učenje tokom celog života.  

I ako su sve ovo zahtevi koji se postavljaju pred nastavnike, postavlja se pitanje koliko su oni zaista 

pripremljeni da odgovore na njih, kakvu im osnovu pruža inicijalno obrazovanje i kakva je uopšte podrška 

nadređenih, društva u svemu tome. Čini nam se da se javlja nesklad između teorijski koncipiranih zahteva 

upućenih nastavnicima i realne mogućnosti da ti zahtevi budu ostvareni. Za uspešnu realizaciju programskih 

zahteva od nastavnika se očekuje kontinuirano profesionalno usavršavanje (praćenje razvoja nauke, savremene 

pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke teorije; upoznavanje sa mogućnostima primene tehnoloških 

inovacija i dr.). Međutim, uslovi rada, finansijsko stanje u našem društvu ne pružaju mnogo mogućnosti našim 

nastavnicima da se profesionalno razvijaju i izvršavaju svoje uloge u skladu sa zahtevima. Stiče se utisak da i 

ako se stavlja akcenat na novim ulogama, naše školstvo ne može tako lako da se odupre tradicionalnim konceptu 

obrazovanju, koje nastavnike stavlja u podređeni položaj, gde su nastavnici samo predavači i ocenjivači. 

Razmatranje mogućnosti unapređivanja kvaliteta obrazovanja zahteva brižljivo diferenciranje stvarnih 

kompetencija nastavnika-s jedne strane, a na drugoj – realne uslove u kojima se radi, koji upućuju na brojna 

pitanja o kojima ne odlučuju ni nastavnik ni učenik, a koja značajno određuju njihov položaj i ulogu. Postavlja 

http://www.scribd.com/doc/29656986/polo%C5%BEaj-nastavnika-u-savremenom-obrazovanju
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se pitanje šta društvo realno može da očekuje od svojih nastavnika? Šta su stvarni zahtevi koje oni treba da 

ispune? Šta se nastavnicima nudi za uzvrat u pogledu radnih uslova, prava i statusa?  

 

3. INDIVIDUALNI RAZVOJ NASTAVNIKA U ŠKOLI 

Individualni razvoj nastavnika u školi od velikog je značaja za sam razvoj škole, i doprinosi povećanju 

kvaliteta obrazovanja. Složenost pojma i procesa ličnog razvoja nastavnika u školi omogućava da se u procesu 

analize izdvoje njegovi različiti elementi. Prema E. Hebib (Hebib, 2007) moguće je izdvojiti sledeće elemente ili 

pokazatelje razvoja nastavnika u školi:  

- znanja, sposobnosti i veštine nastavnika i njihov razvoj u školi;  

- potrebe i interesovanja nastavnika i njihovo zadovoljavanje u školi; 

-  zadovoljstvo sobom u ulozi nastavnika i stepen motivacije s kojom se obavlja posao;  

-  stavovi i vrednosti nastavnika vezani za sopstvenu profesiju. 

Pre svega, da bi nastavnici mogli valjano da obavljaju svoj posao njima su potrebna znanja, 

sposobnosti i veštine za kreiranje i realizaciju nastavnog procesa i rada s učenicima. Potrebno je da nastavnici 

poznaju sadržaje naučne oblasti, odnosno nastavnog predmeta koji se predaje, potrebna je didaktičko-metodička 

umešnost u realizaciji procesa učenja i podučavanja, pedagoško-psihološka znanja o prirodi razvoja dece, kao i 

sposobnosti i veštine za njihovo prepoznavanje i uvažavanje u nastavnom radu, zatim znanja, sposobnosti i 

veštine praćenja i procenjivanja rada i napredovanja učenika i analize nastavnog procesa u celini i sopstvenog  

rada. 

Kako bi se kod nastavnika uspešno formirala znanja, sposobnosti i veštine, potrebno je da se u školi 

obezbedite uslovi da se ona primenjuju i praktikuju. Potrebno je da škola bude mesto gde nastavnici mogu da 

uče, ili institucija uz pomoć koje nastavnici mogu da uče. 

Takođe, kako bi se nastavnici razvijali u školi potrebno je da im se pruži mogućnost da zadovoljavaju i 

svoje specifične potrebe i interesovanja kao što su: proširivanje saznanja iz predmetne oblasti ili nastavnog 

predmeta koji predaje i sticanje znanja iz srodnih nastavnih disciplina, proširivanje opšteg obrazovanja, 

postizanje zadovoljavajućeg stepena opšte kulture i informisanosti, ispoljavanje afiniteta prema umetničkom i 

kreativnom izražavanju kroz angažovanje u raznovrsnim vannanstavnim i vanškolskim aktivnostima, kvalitetno 

i kreativno provođenje slobodnog vremena itd. Otvorenost škole za razne aktivnosti nastavnika i van njegovog 

radnog vremena i radnog vremena škole i dostupnost školskih resursa preduslov je razvoja nastavnika u školi.  

Za individualni razvoj nastavnika od velike važnosti je stepen motivacije s kojom se pristupa 

svakodnevnim aktivnostima, pa je bitno da škola bude mesto koje će delovati stimulativno na rad nastavnika, i 

motivisati ga.  

Stavovi i vrednosti nastavnika, s jedne strane vezani za sopstvenu profesiju i utiču na stepen 

zadovoljstva sobom u ulozi nastavnika i stepen motivacije s kojom se obavlja posao nastavnika. S druge strane, 

direktno su povezani s obeležjima samog posla . 

 

4. KONTROLA RADA NASTAVNIKA 

Često se u nastojanju da uspostavi sistem podsticanja za nastavnike da rade najbolje što mogu, oslanja 

na određene mehanizme kontrole rada koji su sumativni po prirodi i funkcionišu kao sredstvo da obezbede 

priznanja za nastavnike u vidu napredovanja u karijeri ili plaćanja shodno učinku u radu, bonus plata i sl.; ali 

otvaraju i mogućnost sankcija za loše izvršenje zadatka (OECD, 2009а, 2009b).  

Međutim, škole najčešće kontrolišu rad nastavnika svojim unutrašnjim pretpostavkama i postupcima pa 

tako škole od nastavnika insistiraju na poštovanju pravila, tačnosti i hijerarhije. „Dok god su škole državni 

aparati, očekivaćemo od njih da pod velikim pritiskom ponašaju na određeni način, pogotovu u vremenu 

ideoloških kriza“ (Apple,1986: 38). 

Kontrolu rada nastavnika povezujemo sa konformizmom jer bez obzira na različite interpretacije 

„...konformizam uvek predstavlja oblike ponašanja koji obavezuju društvene subjekte da se pridržavaju 

ustaljenih modela, standarda i društvenih pravila, koja su karakteristična za određenu društvenu okolinu“ 

(Koković, 1992: 40). Konformizam je uslovljen sistemom društvene kontrole i pretnjom društvenih sankcija 

koje nalazimo i u radu nastavnika. Kao najznačajnije činioce koji oblikuju konformistički stil života navode se 

(Prema: Koković, 2009): 

a) nagrađivanje kojim društvo vrednuje određene uloge koje imaju veći funkcionalni značaj za 

određivanje društvenog sistema. Na taj način društvena zajednica ili vladajuća snaga osvaja i pridobija 

pojedinca ili društvene grupe; 

b) strah od prinude, nepoželjnih sankcija i kazni za nekonformističko i nepoželjno ponašanje; 

c) institucionalna i legitimna moć, stvarna, dominantna moć grupe koja propisuje pravila ponašanja 

delovanja, a često i mišljenja koja odgovaraju njihovim interesima i potrebama. 

Iz ovoga vidimo da konformizam predstavlja neku vrstu efikasne kontrole i manipulacije. Zaboravlja se 

da nekonformističko mišljenje na području obrazovanja može biti daleko važniji faktor kretanja i promena u toj 

oblasti. Ipak takva mišljenja se smatraju nepoželjnim i devijantnim i ocenjuju se kao pokušaj da se „ide glavom 
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kroz zid“. Ovde se postavlja pitanje kakve mogućnosti nudi savremeno društvo i škola za razvoj 

nekonformističke ličnosti, da li izgrađuju ličnosti koje će biti u stanju da prime odgovornost za rizik u donošenju 

odlukaTakođe, pojam kontrole rada natavnika povezujemo i sa pojmom indoktrinacije koji označava da je čovek 

izgubio mogućnost da misli samostalno, da je njegovo mišljenje zarobljeno i u institucionalno organizovanom 

procesu vaspitanja i obrazovanja. To su situacije u kojima je prisutan proces nametanja ideja, vođenja i 

zavođenja. Indoktrinacija pokazuje da je čovek izmanipulisan i da gubi sopstveno mišljenje o svim domenima 

društvenog života. „U svakodnevnom govoru indoktrinacija se određuje kao svako plansko, sistemsko i 

kontrolisano širenje ideologije vladajuće klase – kojom ona pokriva, opravdava i ojačava svoju društvenu moć i 

političku vlast – kako bi mlade generacije, preko vaspitno-obrazovnog sistema, usvojile tu ideologiju kao vlastiti 

sistem interpretacije, orjentacije i akcije, ne osećajući potrebu za drugačijim pogledom na svet“ (Koković,1992: 

41) 

Međutim, ideologija pruža nastavnicima instrument za kritičko ispitivanje vlastitih pogleda na znanje, 

ljudsku prirodu, vrednosti.. Pojam ideologije omogućuje nastavnicima da promišljaju o društvenim i političkim 

interesima koji su u pozadini mnogih pedagoških pretpostavki, koje nastavnici smatraju razumljivim po sebi. 

Ono što bi nastavnici trebalo kritički oceniti su : „...pretpostavke o učenju, uspesima o odnosima nastavnika i 

učenika, o objektivnosti, školskom autoritetu, itd“ (Giroux, 1986: 228).Potrebno je da nastavnici pojam kritike 

učine središtem svojih pedagoških modela, da pokušaju da prevaziđu objektivnost i istomišljeništvo, jer unutar 

takve perspektive javljaju se veće mogućnosti razumevanja uloge koju igra moć u definisanju i raspodeli znanja 

i društvenih odnosa. 

 

5. AUTONOMIJA NASTAVNIKA 

Pojam autonomije se odnosi na aktivnost, samostalnost, određenu slobodu, slobodu izražavanja svog 

mišljenja i svojih prava. „Autonomija se može označiti i kao modalitet postojanja jedne ličnosti, koja 

funkcioniše samostalno, određena sopstvenom strukturom i unutrašnjom zakonitostima, a u ponašanju pokazuje 

samosvojnost“ (Đorđević, 1996: 190). 

Pojam autonomije se vezuje za pojmove položaja i uloge nastavnika, za njihovo pravo i obavezu da 

odlučuju o pojedinim aspektima ili komponentama svog rada i angažovanja u nastavnim i drugim školskim 

situacijama. O najznačajnijim aspektima i komponentama obrazovnog i vaspitnog rada odluke donesene izvan 

škole, što nastavnika lišava mogućnosti da ispolji izvestan stepen programske autonomije (sve odluke u sferi 

nastavnog programa donesene izvan škole, nastavnik je dužan da dosledno realizuje), tehničko-tehnološke 

autonomije (nastavnik nije u poziciji da utiče na uslove u kojima radi, svoj rad mora da prilagodi postojećim 

uslovima o kojima odlučuju drugi), organizacione autonomije (nastavnik je obavezan da se uklopi u propisana 

organizacijska rešenja, ne može izići izvan okvira razredno-predmetno- časovnog sistema), čak i interesno-

motivacione autonomije (zalaganjem u radu, kvalitetom i efikasnošću rada nastavnik ne može da utiče ni na 

finansijsku nadoknadu za svoj rad, ni na svoj status u radnom procesu). Ipak, iz svega toga ne sledi opšti 

zaključak da nastavnik nema nikakvu autonomiju u svom radu. Formalno, nastavnik ima veoma visok stepen 

didaktičke autonomije. Nastavniku je ostavljeno da svoju komunikaciju sa učenicima u okviru nastave uređuje 

onako kako smatra da je najbolje, ili onako kako želi, ili onako kako ume..  

Izbor i obrazovanje nastavnika, opšta organizacija škola, to su stvari o kojima nastavnici malo ili 

nimalo ne odlučuju, pa je veoma teško govoriti o autonomiji nastavnika na kolektivnom nivou. Nastavnici imaju 

individualnu autonomiju, ali je ovde reč o tzv. autonomiji zatvorenih vrata – autonomija nastavnika koju on ima 

u učionici ima mali uticaj na uobličavanje autonomije profesionalne zajednice. Nastavnik je autonoman u izboru 

metoda i oblika nastavnog rada. On je, istovremeno, odgovoran za vrednovanje znanja učenika i tu je njegova 

odgovornost nedeljiva.  

Međutim, javlja se diskusija između zagovornika „demokratskog” i „upravljačkog” profesionalizma 

koja se sve više se zaoštrava. „Dok demokratski profesionalizam proizilazi iz same profesije, upravljački 

profesionalizam, podstaknut od strane poslodavaca (države) predstavlja politiku profesionalnog razvoja u kojoj 

je akcenat na efikasnosti i postignuću” (Vujisić-Živković, 2006: 289). Upravljački profesionalizam nastavnike 

stavlja u položaj izvršilaca politike obrazovanja, pa tako nastavnik treba da se prilagodi i da ispuni zahteve koje 

su postavili direktor škole, regionalna obrazovna birokratija, ministarstvo prosvete.. Sač (Sachs, 2001 prema: 

Vujisić-Živković, 2006: 289). Dovodi u vezu demokratski profesionalizam i tzv. aktivni profesionalni identitet 

nastavnika, sa jedne i upravljački profesionalizam i pasivni, individualistički identitet nastavnika, sa druge 

strane. Demokratski profesionalizam naglašava saradnju i zajedničku akciju nastavnika i ostalih koji su 

zainteresovani ili imaju obavezu (država, lokalna zajednica) da pruže pomoć i podršku. Razvijanje aktivnog 

identiteta traži od nastavnika prekid sa tradicijom „autonomije zatvorenih vrata”, otvaranje prema kolegama i 

široj istraživačkoj zajednici koja dolazi sa instituta i univerziteta. 

 

6. ZAKLJUČAK 

Iz svega predhodnog možemo da zaključimo da svaka ideologija, bez obzira u kojoj epohi je bila 

aktuelna teži hegemoniji, dominaciji, vladanju, reprodukciji kao i legitimaciji. A najbolje mogućnosti za to joj 
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pruža škola, obrazovanje. Iako danas govorimo o demokratiji, teško je ne primetiti kontradiktornosti koje je 

prate.  

I ako se govori o dezideologizaciji, koja označava neko oslobođenje, “kraj ideologije”, neosnovano je 

govoriti o potpunoj dezideologizaciji, jer škola predstavlja deo društva, tj. njegovog sistema iz koga proizilazi i 

njegova osnovna funkcija, kao deo vaspitne funkcije društva u celini, pa se iz tog razloga može govoriti samo o 

prevazilaženju štetnog uticaja ideologije i politike, koje se nameću kao dominantni oblici svesti i vrednosti, a 

guše ostale istinske ljudske vrednosti. 
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THE CONFLICT BETWEEN PERSONAL AMBITION AND SOCIAL 

RESPONSIBILITIES 
Marsela Turku 

“Aleksander Moisiu” University, Durres, Albania 

 

Abstract:All Miller’s play concentrates on the connection between two forces the personal and the social, between 

the public and the private. This axe is an important component in the first part of his literary career. In the plays All 

My Sons, Death of a Salesman, A View from the Bridge and The Crucible Arthur Miller interweaves the public issue 

with personal frustration. The hero’s wishes are often challenged by the society. Thus Miller presents the idea that 

personal happiness can not be reached if the society and its rules are neglected.  This paper focuses and analyses this 

axes, the conflict that arises from it, the author’s stand at the end of the novel, the amalgam between literature and 

moral.    

Keywords: social conflict, personal issues, thematic and philosophical treatment etc.   

 

Abstrakti:Të gjitha dramat e Milerit përqendrohen te lidhja midis dy forcave: vetjake dhe shoqërore, midis pjesës 

publike dhe asaj private. Kjo lidhje është një element i rëndësishëm në pjesën e parë të krijimtarisë së tij. Në dramat 

“Të gjithë bijtë e mi”, “Vdekja e një komisioneri”, “Një pamje nga ura” dhe “Sprova e zjarrit”Artur Mileri lidh 

çështjet publike me ndrydhjet apo kufizimet e brendshme. Kështu dëshirat e heroit shpesh sfidohen nga shoqëria. 

Mileri paraqet idenë se lumturia vetjake nuk mund të arrihet nëse anashkalohen përgjegjësitë sociale. Ky punim 

përqendrohet në analizimin e këtij aksi, konfliktet që burojnë prej tij, qëndrimi i autorit në fund të romanit dhe 

ndërthurja e letërsisë me moralin. 

Fjalë kyce: konflikti social, çështje personale, trajtim tematik dhe filozofik, etj.   

 

Konflikti midis dëshirës individuale dhe përgjegjësisë shoqërore 

Dramat e hershme të Milerit trajtonin një problem të rëndësishëm që pasqyronte si tensionin midis çështjeve 

publike dhe individit, ashtu edhe konfliktin midis pjesëtarëve të familjes. Më 1947 vetë Mileri vërente: “Në të 

gjitha dramat e mia, unë përpiqem që të marr nga jeta e vërtetë vendveprimin dhe situatën dramatike, ku individi 

përballet me çështjen dhe konfliktin midis të mirës dhe të keqes. [...] Nuk e kuptoj sesi mund të shkruhet diçka 

për të qenë pa përdorur këtë konflikt.”
18

    

Në esenë “Familja në dramën moderne” Mileri arsyetonte mbi natyrën e “dramave të mëdha” të cilat në 

këndvështrimin e tij përfshijnë edhe sferën publike, edhe atë private: 

Tani më duhet të bëj një pohim të guximshëm se të gjitha dramat që ne i quajmë të 

mëdha, pa përfshirë ato që ne i quajmë serioze, kanë të bëjnë me imitimin e një 

problemi të vetëm: Si mundet njeriu të bëjë botën [e jashtme], shtëpinë e tij? Si dhe 

në ç’mënyrë duhet të përpiqet, çfarë i duhet të ndryshojë dhe të tejkalojë brenda 

vetes dhe jashtë saj, nëse do të gjejë sigurinë, dashurinë, prehjen, dinjitetin dhe 

nderin që të gjithë njerëzit në kujtimet e tyre i lidhin me idenë e familjes?
19

  

 Ky pohim në një farë mënyrë na tregon edhe qëndrimin filozofik të Milerit. Në çdo dramë ai shpreh idenë se 

çështjet e konflikteve publike dhe private janë të ndërthurura si nga ana shoqërore ashtu edhe nga ajo ligjore, 

ndaj ato nuk mund të thjeshtohen përtej vullnetit të lirë dhe zgjedhjes morale. Në katër dramat e para, “Të gjithë 

bijtë e mi”, “Vdekja e një komisioneri”, “Prova e zjarrit”, “Pamje nga ura”, strategjia dramatike e Milerit është 

kombinimi i çështjeve publike me ato private për të mbërthyer vëmendjen e publikut mbi konfliktet morale në 

dramë dhe zgjidhjen e tyre.   

 

Mileri përmes dramave të tij ekspozon shoqërinë ndaj vetëndërgjegjësimit dhe vetëpërgjegjësisë; ai i mëshon 

idesë se sjellja e qenies njerëzore duhet të pasqyrojë përgjegjshmëri shoqërore dhe individuale duke ndihmuar 

në ruajtjen e drejtpeshimit në shoqërinë së cilës ai i përket. Në esenë e tij “Familja në dramën moderne” Mileri 

pohon se drama që nuk merr parasysh kontekstin shoqëror nuk mund të përligjë vetveten: “[...] fati i njeriut 

është i lidhur me fatin e shoqërisë”;
20

 familja është një element përbërës, por edhe viktimë e shoqërisë.  

 

Në të gjitha dramat e Milerit ndihet ndikimi i forcave shoqërore dhe këndvështrimi personal se çdo qenie 

njerëzore, si një pjesë e pandarë e shoqërisë, ka pushtetin për ta krijuar apo shkatërruar shoqërinë dhe historinë. 

Në dramën “Të gjithë bijtë e mi” Mileri le të kuptohet se familja është thjesht një mikrokozmos i shoqërisë ndaj 

                                                           
18

 Arthur Miller, A Treasury of the Theatre, John Gassner, ed. Simon and Schuster, New York, 1950, p. 1061. 
19

 Arthur Miller, “The Family in American Drama” in The Theatre Essays of Arthur Miller, Robert A. Martin, 

ed. New York: Viking, 1978, p. 73.
  

20
 Arthur Miller, “The Family in American Drama” in The Theatre Essays of Arthur Miller, Robert A. Martin, 

ed. New York: Viking, 1978, p. 73. 
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së cilës individi duhet të tregojë përgjegjshmëri. Qëllimi tematik dhe filozofik i Milerit në dramën “Të gjithë 

bijtë e mi” shpreh dy qëndrime që bien ndesh me njëri-tjetrin. Nga njëra anë përvijohet konflikti brenda familjes 

dhe nga ana tjetër përvijohet konflikti me shoqërinë. Drama bazohet në parimin moral se individi duhet të mbajë 

përgjegjësi të plotë ndaj veprimeve të tij shoqërore, të pranojë idenë e vëllazërisë midis njerëzve, por drama 

sulmon edhe materializmin i cili shihet si armiqësor ndaj njerëzve dhe shoqërisë. Xho Kelleri mbron veten pas 

veprimit makabër duke këmbëngulur se parimet e tij janë ato të shoqërisë në të cilën ai jeton: “Kush punoi falas 

në atë luftë? Kur ata të punojnë falas, unë do të punoj falas [...]. I gjithë vendi duhet të iki nëse unë iki”
21

. 

Ndërsa i biri, Krisi, pranon se: “Kjo është toka e qenve të mëdhenj, nëse ti nuk e pëlqen një njeri, ti e ha atë! Ky 

është parimi; kjo është e vetmja mënyrë se si ne jetojmë, kësaj radhe ndodhi që vramë disa njerëz, kjo është e 

gjitha. Bota kështu funksionon si mund t’ia hedh fajin atij?”
22

. Megjithatë, Krisi nuk e pranon dot idenë e babait 

kriminel, ai vazhdon të ushtrojë trysni për të pasur babain ideal, derisa i ati nuk mundet të jetojë më me ndjenjën 

e fajit.  

Vepra operon në tri: “nivele kuptimore: në atë kozmik, shoqëror dhe psikologjik”
23

. Në nivelin shoqëror drama 

na paraqet konfliktin me shoqërinë dhe krimin e kryer nga Xho Kelleri. Në nivelin psikologjik ajo operon në 

disa nënnivele, duke filluar nga konflikti i brendshëm i personazheve, te konflikti midis rolit shoqëror që ata 

kanë dhe vetvetes, deri te përplasjet me njëri-tjetrin. Kështu, Xho Kelleri mishëron konfliktin mes rolit të tij si 

bizmensmen dhe atij si baba; Kris Kelleri mishëron konfliktin mes rolit të tij si veteran lufte dhe atij si biri i një 

personi që e ka shfrytëzuar luftën e ka kryer krime lufte; Kejt Kelleri mishëron konflikin mes rolit të saj si nënë 

dhe atij si bashkëshorte. Këto konflikte psikologjike të personazheve përforcohen nga konfliktet shoqërore.  

 Xho Kelleri nuk pranon se mund të jetë i aftë të vrasë, ndaj veprimi kriminal që ai ka kryer vjen për shkak të 

përparësive të kufizuara që ai ka. Kështu, si: 

 Shumë prej njerëzve të paarsimuar e të vetërealizuar, ai nuk ka kapacitetin 

intelektual të reflektojë mbi diçka abstrakte; çfarëdo gjëje që është abstrakte apo 

e paprekshme për të nuk është reale. Ai karakterizohet nga besnikëria 

mendjengushtë fshatarake vetëm ndaj familjes duke përjashtuar përgjegjësitë 

ndaj shoqërisë së gjerë apo ndaj  njerëzimit në përgjithësi. Në momentin kur 

biznesi i tij rrezikohet, nuk bëhet më fjalë për fitime apo humbje, por bëhet fjalë 

për përgjegjësitë ndaj familjes së tij, veçanërisht djemve të tij, për të cilët 

biznesi do të ishte një trashëgimi ekonomike dhe lumturie, përkundrejt 

përgjegjësisë ndaj njerëzve të panjohur të përfshirë në luftë
24

.  

Krimi i Xho Kellerit nuk përbën ndonjë shqetësim për bashkëshorten e tij Kejt; për aq kohë sa djali i tyre është 

gjallë, vdekjet e pilotëve: “janë jehona të largëta në një botë joreale. Por nëse Lerri ka vdekuar, atëherë lufta 

është e vërtetë. Xhoi është fajtor për vrasjen [e pilotëve] dhe si rrjedhojë fajtor për vrasjen e të birit”
25

.   

Drama “Të gjithë bijtë e mi” na lë një përshtypje të dyfishtë: ajo jo vetëm pohon përgjegjësinë e individit ndaj 

njerëzimit, por në të njëjtën kohë, ajo nënkupton se një idealizёm i ngurtë larg realitetit mund të shkaktojë 

vuajtje. Megjithatë kufiri ndarës midis së drejtës dhe së gabuarës, midis atyre që e kanë kuptuar të vërtetën dhe 

atyre që janë në errësirë nuk është i qartë.  

Zvetёnimi dhe shkatërrimi i një njeriu si Xho Kelleri, që përpiqet të përligjё veprimin e tij në sy të djalit dhe 

shoqërisë, nxjerr në pah hendekun e krijuar midis atyre që morën pjesë në luftë dhe atyre që qëndruan në shtëpi. 

Thirrja që Kelleri i bën komunitetit të biznesit mishëron më së miri këtë konflikt: “Nëse paratë e mia janë të 

pista, atëherë nuk ka një qindarkë të pastër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush punoi pa përfituar në atë 

luftë? [...] A nisën ata ndonjë armë jashtë Detroitit pa marrë çmimin që donin?”
26

. Gjithashtu fjalët e Kejtit se 

“Ne të gjithë u goditëm nga e njëjta vetëtimë” i referohen Luftës së Dytë Botërore e cila shndёrroi shoqërinë në 

tërësinë e saj. 

Së fundmi mund të themi se ajo qё Mileri thekson është se njerëzit kanë përgjegjësi shoqërore ndaj njëri-tjetrit; 

ndaj si anëtarë të kësaj shoqërie ne duhet t’i njohim dhe t’i respektojmë të tjerët. Nëse individi vendos interesat 

vetjake para atyre shoqërore dhe shpёrfill përgjegjësitë shoqërore, atëherë jemi në prag të një tragjedie të re. 

Ashtu si e pohon edhe vetë Mileri, individi dhe shoqëria janë të pandashme nga njëri-tjetri.  
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Abstract: This paper provides a brief, concise and informative way for representation of the processes of 

education and training of the staff, through which the security sector in Republic of Macedonia is being filled. 

The presentation of this process starts with the basic staff, followed by the presentation of the education and the 

training of the highly educated staff. The fusion of theory and practice is an unavoidable bond, as it is presented 

in this paper, which shows the ways in which the knowledge and the skills of the practitioners are being used in 

the education and the training of the security staff. The paper also contains specific recommendations for 

possible future improvements in the training and education of security staff, through the process of lifelong 

learning and inclusion of the researchers in practice, and vice versa, the practitioners in transferring practical 

skills to the educated and trained staff. 

Key words: education, training, practice, security sector 

 

СПОЈ НА ТЕОРЕТСКИТЕ И ПРАКТИЧНИТЕ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ВО 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУКАТА НА БЕЗБЕДНОСНИОТ КАДАР ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
М-р Мирјана Маневска  

Министерство за одбрана на Република Македонија mirjanamanevska565@gmail.com 

М-р Младен Трајков  
Пензиониран виш полициски советник – обучувач од Министерството за внатрешни работи на 
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Апстракт: Преку овој труд се овозможува на еден краток, концизен и содржаен начин да се претстават 

процесите на образование и обука на кадарот, преку кој се пополнува безбедносниот сектор во 

Република Македонија. Претставувањето на овој процес започнува со основниот кадар, подоцна е 

претставено образованието и обуката на високообразованиот кадар. Спојот на теоријата и праксата е 

спрега, без која не се може, тоа е претставено и во овој труд, каде се прикажани начините на кои се 

искористени знаењата и вештините на практичарите, во образованието и обуката на безбедносниот 

кадар. Во трудот се дадени и одредени препораки за можни идни подобрувања на обуката и 

образованието на безбедносниот кадар, низ процесот на доживотно учење и вклучување, на научните 

работници во практичното работење, и обратно, практичарите, во пренесување на практичните вештини 

на кадарот кој се образува и обучува. 

Клучни зборови: образование, обука, пракса, безбедносен сектор 

 

ВОВЕД 

Безбедносниот сектор игра клучна улога за државата и токму заради тоа од особена важност е со каков 

кадар тој ќе биде пополнет. Важноста на процесот на пополнување на кадарот има своја втора 

димензија, процес на дообука на постојниот кадар преку кој се зголемуваат капацитетите и можностите 

на тој кадар. Секако образованието на кадарот кој треба да го дополни недостатокот од основен кадар 

треба да биде направено низ соодветни наставни програми и планови, а процесот на трансфер на знаења 

и вештини најдобро би бил направен од соодветен стручен и вешт када. Многу полесно е трансферот да 

го направат лица кои располагаат со практични знаења и вештини, и пренесувањето на знаењата да го 

прават преку процес на правење од страна на лицата кои се образуваат или обучуваат. Овој спој на 

знаења, вештини и теорија е најсоодветниот начин за добивање на стручен кадар кој е веднаш спремен 

за вклучување во процесот на работа. 

 

1. Процесот на основна полициска обука  

Со цел реформирање на постојниот четиригодишен процес на основна полициска обука, пред се заради 

намалување на финансиските трошоци, а потоа заради компатибилноста на основното полициско  

образование со она во земјите на Европската Унија, и Република Македонија пристапи кон процес на 

реформи на основното полициско образование. Процесот започна во 2003 година кога во партнерство со 

mailto:mirjanamanevska565@gmail.com
mailto:mladen.trajkov@gmail.com
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Европската Агенција за Реконструкција (European Agency for Reconstruction) скратено (EAR) и 

Полициската академија
27

 е отпочнат заедничкиот проект
28

. Преку овој проект на почетокот е направена 

анализа на моменталната состојба, а потоа и проценка на потребите по што е пристапено кон процесот 

на реформи. Просецот на реформи во образованието, на основниот полициски кадар, од претходното 

четиригодишно образование сега е трансформиран во обука од 12 месеци предвидено во Закон за 

Полициска Академија
29

 а подоцна и во Закон за внатрешни работи
30

. Во тие 12 месеци се предвидени 

три квартални процеси од по 4 месеци во кои 3 месеци се предавања и вежби во реформираната 

институција Центар за обука на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија
31

, 

а секој четврти месец е за практична теренска обука во Секторите за внатрешни работи, предвидено во 

Правилник за обука во Министерството за внатрешни работи
32

. На секој од овие квартални процеси 

предвидени се теоретски и практични полагања за утврдување на компетенциите со кои се стекнале 

кандидатите за времетраењето на обуката. Стекнувањето на практичните знаења и вештини на 

кандидатите за основната обука е започнато многу порано. Имено при подготовката на наставната 

програма за основна обука, изработката на истата е направена со подеднакво учество на луѓето од 

Центарот за обука и луѓето од праксата
33

, на тој начин е поделена и одговорноста за обуката. Процесот 

на оценување, исто така е поделен, теоретскиот дел го оценуваат вработени од Центарот за обука на 

МВР, а практичните сценарија ги оценуваат обучени оценувачи од праксата. За отпочнување со работа 

во МВР, неопходно е секој кандидат успешно да ги положи сите три квартални полагања, теоретски и 

практични, по што, се изготвува ранг листа од кандидатите и најслабите 10% не се вработуваат. После 

вработувањето процесот на обуки продолжува низ процесот на доживотно учење преку постојани 

континуирани обуки за зголемување на перформансите на вработените, преку обуки од домашни и 

странски обучувачи. Значаен и клучен е фактот дека во Центарот за обука, поголемиот дел од 

обучувачите, се лица кои се дојдени од праксата (практичари), кои преку соодветни вежби, сценарија и 

примери го олеснуваат процесот на учење и трансфер на знаење и стекнување вештини. 

 

2. Високото образование како расадник на кадар за безбедносните институции 

Слична е состојбата и во високото образование , каде што во делот на високото образование кое 

образува кадри за безбедносните струки, од кои делумно се пополнуваат безбедносните служби, 

располага со стручен и научен кадар, кој произлегол токму од овие служби. Како примери за 

високообразовни институции кои располагаат со кадри кои произлегле од безбедносните служби и кои 

имаат практично искуство од нивното работење, би ги посочиле следниве високообразови институции: 

 Факултет за Безбедност Скопје;
34

  

 Воена академија 
35

 

 МИТ Универзитет Скопје
36

 

 ФОН Универзитет – Скопје
37

 

 Европски универзитет – Скопје
38

 

 Природно математички факултет Скопје
39

 

 Универзитет Гоце Делчев – Штип
40

 

 Меѓународен Славјански универзитет Св. Николе “Г.Р.Державин”
41
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Можеби некоја институција и не е опфатена, но факт е дека во поголем број од високо образовните 

институции има кадар кој работел извесен период во безбедносните служби на Република Македонија. 

Значењето за овој кадар е следново: 

 Располагање со потребни знаења и вештини кои се неопходни за високото образование; 

 Располагање со практично искуство од работењето и функционирањето на безбедносниот 

сектор; 

 Располагање со соодветно теоретско знаење кое е неопходно за спој помеѓу теоријата и 

праксата; 

 Располагање со вештини за примена на соодветни наставни методи за полесен трансфер на 

знењето.
42

 

 

3. Процес на континуирано образование преку доживотно учење 

Системот на континуирано образование на вработените во безбедносниот сектот, продолжува да 

функционира од моментот на вработувањето на кадарот, во безбедносниот сектор. Овој систем е процес 

на дообука кој продолжува за целото времетраење на работниот век на поединецот, а се одвива преку 

повеќе видови на обуки: 

 Еднодневни обуки; 

 Повеќедневни обуки; 

 Еднонеделни обуки; 

 Повеќенеделни обуки; 

 Едномесечни обуки и  

 Подолготрајни обуки. 

Во овој процес на обуки се опфатени, како обучувачи компетентни
43

 лица кои се вработени во 

безбедносниот сектор или експерти од дадени области кои се вработени во одредени институции, а 

истото се однесува и за странските експерти – обучувачи. Од користените експерти најмногу се 

користени: судии, адвокати, обвинители, судско медицински вештаци, вработени во 

криминалистичките лаборатории, експерти од информатички технологии, експерти од сообраќајот, 

експерти од заштитата од пожари и др. Поголемиот дел од обуките во системот на доживотно учење 

се одвиваат во институциите во Република Македонија, додека еден дел се одвиваат и во странство.Во 

Центарот за обука на МВР, се спроведени голем број на обуки од домашни обучувачи но исто така во 

текот на година се спроведуваат и поголем број на меѓународни, регионални обуки, како и обуки во 

странство: Соединетите Американски Држави, Холандија, Унгарија, Шведска, Италија и други земји. 

Спроведувањето на обуките етематско и најчесто се однесува за борбата со: организираниот криминал, 

тероризмот, трговијата со дрога, оружје и луѓе, одземањето и шверцот со моторни возила, перењето 

пари и друго. 

 

Табела бр. 1 Табеларен приказ на спроведени обуки во Центарот за обука на МВР на Република 

Македонија и надвор од центарот и од Република Македонија
44

 

 

година Обуки 

вкупно 

учесници Обуки во 

Центарот за 

обука 

Обуки надвор 

од Центарот 

за обука 

Обуки надвор 

од државата 

2010 94 +4 2258 +125 94 +4
45
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2012 270   163 107 

2013 457 13561 13561   

 

Секако ваквиот обем на обуки, претставува големо оптоварување на службите од кои доаѓаат 

учесниците на обуките, пред се заради: отсуството од работа, потребата од обезбедување на потребни 

услови за сместување и исхрана за учесниците, исплата на финансиски средства за присуството на 

обуките и др. Можеби ако се направи една детална анализа, ќе се добијат резултати дека системот на 

доживотно учење, чини многу повеќе пари отколку редовно четиригодишно образовани на поединец 

вработен во безбедносниот сектор. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Реформските процеси кои пред се, ги преземаат државните институции, се однесуваат на 

рационализација на кадарот а зголемување на ефективноста и ефикасноста. Сепак, следејќи ги 

промените во текот на овие дванаесет години, станува очигледно дека е потребно надградување на овие 

образовни европски модалитети, според локалните или регионалните потреби, се со цел, задржување на 

моделот и прилагодување за сопствените потреби. Искрено се надеваме дека, вака поставениот труд ќе 

предизвика интерес, за уште поголем ангажман на стручните лица, во образованието и обуката на 

лицата, кои би биле вработени во безбедносниот сектор. 
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Abstract: The Ethical Codex represents a way more and a step forward in the processes of transmission 

and institutionalization of knowledge into the educational units of the University and beyond. The objectives 

in the debate are to point out the importance of the Ethical Codex for academic research and educational work, 

while the main objective corresponds with the affirmation of the "Codex" for the purpose of effectuating this 

work. The actual investigation is operationalized through displays of the Ethical Codex and comments on these, 

emphasizing the Truth, Goodness and Beauty as the highest values not only in the scientific and educational 

sphere, but also in  human communication. 

Key words: ethics, ethical codex, science, knowledge 

 

ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА УКИМ И НЕГОВОТО ПОВЕЌЕКРАТНО ЗНАЧЕЊЕ 

ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА НА ЗНАЕЊЕТО 
м-р Радомир Поповски (докторанд) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија radomir108@gmail.com 
 

Резиме: Етичкиот кодекс е начин повеќе и чекор нанапред во процесите на трансмисија и 

институционализација на знаењето во образовно-едукативните единици на Универзитетот, но и 

пошироко. Целите во расправата се да се укаже на значењето на Етичкиот кодекс за академското научно 

и образовно работење, додека основната цел кореспондира со афирмација на „кодексот“, во функција на 

ефектуирањето на тоа работење. Самото иследување се операционализира преку прикази од етичкиот 

кодекс и нивни коментари, со истакнување на Вистината, Доброто и Убавината како највисоки 

вредности не само во научната, образовна и едукативна – ами и во општечовечката комуникација. 

Клучни зборови: етика, етички кодекс, наука, знаење 
 

НАМЕСТО ВОВЕД 

Човекот е суштество што непрекинато се открива и самото себе – и своите околности. Со оглед на 

неговата соматска инфериорност, тоа, по нужност постанува суштество на разумот и колективната, 

заедничка живеачка. Неговиот опстој зависел од способностите најпрвин да ѝ се спротивставува и 

прилагодува, за потоа, постепено да ја кроти и потчинува природата за своите растечки потреби. И во 

тие најстари времиња кога општеството било крајно примитивно, и денес, на почетоците на третиот 

милениум, една работа не е променета: знаењето е punctum saliens на човекувањето, скапоцен камен 

гланцан од мислата, идејата, проникливоста – агенси иманентни само на човековото ratio. А тоа знаење, 

во организирана форма (да го парафразираме Имануел Кант) – ја исчинува науката. Исто како што 

мудрост е организираноит живот. Универзитетот, пак, како најзначајна научна и наставна институција 

во општеството, а кој како изблик на човековата генијалност, широка образованост и логички 

потенцијали, стана институција која ја опфаќа сета духовност, неопходна за светот и за секоја личност, 

Универзитетот (како што забележува професорот Кирил Темков [1993] во своето значајно научно дело 

Отворен Универзитет) е општ чин на човековото постоење. Универзитетот – е мостот без кој не може да 

мине Знаењето што човештвото, со векови наназад, низ судири и измирувања, болки и радости, победи и 

порази, под меч и низ огин (но и под ѕвезденото небо над себе и моралниот закон во себе)
46

 – го градело, 

надградувало и колектирало во својата културна и научна меморија, не може да мине до идните 

генерации, над матнежот во кој што homo spiens-от ја отфрла анималната крлушт, станувајќи сѐ повеќе 

човек и сѐ помалку животно.  

 

ЗА ЕТИКАТА И ЕТИЧКИТЕ КОДЕКСИ  

Следењето на етичките императиви претставува conditio sine quq non на човечноста, така би требало да 

биде, би морало да биде – за да продолжи човекувањето. А етиката има длабоки и навистина далечни 

корени. Како што ќе забележи Питер Сингер: „Во нашата сопствена култура, главно се прифатени два 

темелни одговори. Едниот одговор – доаѓајќи првентствено од Грците и Хобс – етиката ја објаснува 

едноставно како средство на егоистичка промисленост: неговиот првобитен мит е општествениот 

договор. Овој мит ја гледа предетичката човечка состојба како состојба на осаменост;изворот на сите 

неволји е во тоа што луѓето започнале да општат едни со други. (…) Второто, христијанско објаснување 
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 Асоцијација на делото на  Хенрик Сјенкиевич: „Со оган и меч“, и – на прочуената сентенца на 

Имануел Кант од едно од најзначајните дела во етичката литература – „Критика на практчниот ум“. 
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моралот го толкува како наше настојување да ја ускладиме својата несовршена природа со божјата волја. 

Неговиот првобитен мит е падот на човекот, кој што е произведен од несовршеноста на нашата природа, 

на начинот како што е опишано – повторно симболички – во Книгата на постанието“ (Singer, 2004:12). 

Наспроти мноштвото етички теории – и ден денес не е наполно расчистена неизвесноста, кога се 

изрекуваат етичките докази или судови во контекст на она што се прави и во смисла на неговата 

оправданост или неоправданост. Како сложена и опфатна наука етиката може да се подели на повеќе 

научни дисциплини или „етики“, па таа може да функционира, на пример, во рамките на некоја 

традиција (како „жива етика“) и тука се: индиската етика, будистичката етика, еврејската, исламската и 

христијанската етика, класичната кинеска етика, итн. Етиката може да функционира и во рамките на 

одредени етички теории – како „нормативна етика“ (тоа е оној аспект на етиката што се бави со 

насочување на однесувањето), како кантовска етика, потоа како етика prima facie на должноста, 

современа деонтологија, етичка теорија што оперира со општествено-договорната традиција, 

консеквенцијалистичка теорија, етика како теорија на доблеста, етика која се заснова на правото, итн. 

Понатаму, етиката може да се гради и врз база на примена на етичкото расудување што се однесува на 

специфични прашања или области на практично работење – таа е позната и како „применета етика“ и 

претставува практична копија на апстрактните морални теории. Во контекст на применетата етика може 

да се подвлечат следните области на истражување – етика на заштита на животното окружување, 

евтаназијата, абортуст, полниот живот, животните, деловната етика, светската сиромаштија, 

злосторството и казната, војната и мирот, политичката проблематика и девијантност… Секако, со 

тоа не се исцрпуваат сите опции, постојат и други обиди кои се надградуваат врз специфични 

философски позиции и претендираат да го претстават моралот – или чисто како средство на 

доминантната група, или како заблуда, или пак дека тој е, во отсуство на религијата, бесмислен (Singer, 

2004). Во рамките на етичките дејствија како специфични и заокружени целини, би можеле да се 

истакнат и идејата за женската етика, потоа идејата која кореспондира со еволуцијата и 

еволуционизмот, идејата на етиката во марксистички контекст, итн. итн. Постојат многу конкретни 

разлози поради кои е нужно „едно критичко разгледување на моралните проблеми и истражување, 

утврдување и образложување на критериуми, мерила на моралното поведение“ (Павиќевиќ, 1961:45). Во 

таа смисла проценувајќи ги постојните сфаќања и начини на постапување и настојувајќи да се одржат 

одредени критериуми на нивното суштествување (процесуирање) „етичарот мора да ги формулира 

критериумите или мерилата што на тие сфаќања ќе ги примени“ (Павиќевиќ, 1961:45) или ќе ги 

предложи како стандард. Ако се земе предвид дека критериумите всушност кореспондираат со некои 

вредности (ги претставуваат) – тогаш не е тешко да се согледа значењето на тие посочени вредности, 

кои, ако се зацртани, писмено формулирани, изрично прет-поставени или наложени или договорно 

прифатени, можат да бидат форматирани како кодекси. Кодексот и неговата етичка содржина 

претставуваат епицентрален поим во оваа иследување и е мошне значаен како „етички коректор“ 

односно „корелатор“ и во сферата на македонската општествена суперструктура.  

Постои мноштво од кодекси кои се практикуваат во професионалното работење, а многу од нив, во 

согласност со промените што ги носи општествениот развој – во прв ред, експанзијата на науките и 

техниката – и самите се менуваат, односно се усогласуваат со „потребите на времето“. Примери има 

многу, а како доволно индикативен и репрезентативен, ќе биде истакнат примерот со „Етичкиот кодекс 

на американскато здружение за односи со јавноста“ кој бил усвоен од Собранието на PRSA 

(Public Relations Society of America), во 2000. година. Овој кодекс всушност е замена за Кодексот на 

професионалните стандарди (кој се нарекувал уште и Етички кодекс), а кој последен пат бил 

преработен во 1988. година. Овој документ претставува кодекс, креиран како водич за членовите на 

PRSA-а при обавувањето на етичките задачи и е профилиран содветно за да обезбеди предвидување и 

задоволување на етичките предизвици што, и како преседан, би можеле да се појават. Значи, етичките 

кодекси се дополнуваат, менуваат, преформулираат или преименуваат – тие мора да одговорат на 

непрекинатите промени преку континуирано усогласување и корелирање со нив. Практична реализација 

на етичките принципи треба да биде посочена како најзначајна обврска и дејност и на сите 

партиципиенти во академските и образовно-едукативни процеси. Токму со таква цел е креиран и се 

практикува и Етичкиот кодекс на УКИМ и тој претставува уште и репрезентативен модел-пример, што 

реба да има пошироки општествени рефлексии отколку сферата на образованието: тој треба да биде 

стимулативен и за другите професии, организации или здруженија и да ги мотивира на етички дејствија.   

Поттикот за овој труд е Етичкиот кодекс
47

 на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“  во Скопје, со 

потсилен интерес и излагање на одредниците за позицијата на Универзитетот и на академските дејци, 
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 Кодекс (лат.) – зборник на закони или прописи; пропис, правило/правила на постапување во одредена 

ситуација или професија, најчесто со етичка димензија (кодекс на новинарите, на лекарите и сл.). Види: 

Кирил Темков: „Етички речник“, Просветно дело, Скопје, 2004, стр.59. 
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општите одредби, етиката во науката и високото образование, грижата
48

 за младите и уникалноста (од 

позиција на взаемодејствие и поврзаност) на сите етички вредности и норми што ги потенцира овој 

кодекс.  

Етичките кодекси не се брана – тие се насока, не се заповед – тие се укажување, укази, не се 

наметнување – тие се сознавање. Етичкиот кодекс на УКИМ (како најстара, највисоко рангирана и 

најелитна институција во Република Македонија од тој вид) претставува и етички императив, сообразен 

и нераскинлив од науката и образованието, од едукацијата која ја реализира и се однесува на сите 

партиципиенти во таа реализација. Сите одредници во Етичкиот кодекс на УКИМ се нераскинливо 

поврзани, комплементарни и интерактивни:  непочитувањето на само една од нормите и вредностите го 

руши целиот систем на етичкиот профил на личноста. Упразнувањето пак со сето срце и чиста совест на 

(на пример) една одредница – ја зацврснува етиката на личноста до степен на инхибирање и „имунитет“ 

кон девијантните појави. Другите норми кои се застапени во кодексот ги превенираат, презервираат 

мноштвото несакани дејствија кои на било кој начин, во било кои услови и помеѓу било кои единки би 

можела да се пројават во рамките на универзитетот. Кодексот всушност има функција и на една 

„морална профилактика“, која ја штити личноста. 

 

ЕТИЧКИТЕ ЗНАЧЕЊА И ПОЗИЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, АКАДЕМСКИТЕ ДЕЈЦИ И 

СОРАБОТНИЦИ 

„Новата клучна позиција е дека без етиката нема излез од развојните проблеми на човештвото – 

како што рече директорот на УНЕСКО проф. Федерико Мајор“ (Темков, 2009:97, Bold, R.P). Етиката за 

прв пат во историјата поставува општоважечки норми, како постаменти во нејзините глобални рамки и 

се настојува да се изгради општа етика за сите луѓе – Универзална етика. Во таа насока се поставени и 

вредностите и нормите на Етичкиот кодекс на УКИМ. Вистината, Доброто и Убавината кои се 

позиционирани како највисоки вредности на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  заедно ја визуираат 

и основната цел на универзитетското работење: знаењето. Уште попрецизно, како што е евидентирано 

на самиот почеток на Етичкот кодекс – на неговата прва страница, во поглавјето Општи одредби: „Тоа 

(знаењето) се истражува и се развива како фундаментална и апликативна наука и се шири преку 

запознавање со светските научни дострели, преку размена на научни информации со другите 

универзитети во земјата и во странство и со пренесување преку разни медиуми“. Не само што, во 

рамките на универзитетот, многу стручњаци и млади кандидати од сите области на човечкото знаење (и 

вештините) работат и студираат, се усовршуваат и ја развиваат науката – туку и „меѓу себе одржуваат 

особени дејствени и морални односи“
49

. Универзалната академска етика како основни цели и 

карактеристики има зацртано: „достојно извршување на функциите на академските институции, 

унапредување на научната и на наставната дејност на Универзитетот и во општеството, ширење на 

академската култура, почитување на академските традиции, чување на достоинството и 

самодостоинството на академските дејци, добри односи меѓу институциите и дејците на Универзитетот, 

грижа за младите, за студентитте и за специјализантите, одржување и развивање на етиката на 

благородно однесување, на неповредување никого, на давање помош и развивање на општите 

хуманистички идеи“. Ова беа основните цели и карактеристики на етиката на Универзитетот, додека 

неговите посебни етички цели и вредности произлегуваат од неговата положба на најстар и најразвиен 

универзитет (во Р. Македонија) и од специфичностите и карактеристиките на неговиот академски 

развој. Оние што ги практикуваат етичките норми и вредности на Етичкиот кодекс на Универзитетот (а 

тие се задолжителни за сите наставници, студенти и вработени) придржувањето кон определбите и 

нормите го гарантираат со својата чест! За „цврстината“ на оваа гаранција не може понатаму да 

гарантира никој – никој конкретно и непосредно – таков вид на гаранции, понатаму, ќе биде онолку 

цврст, колку што е цврст културниот профил на општеството во кое се конституирал ликот на оној што 

ги дава и ќе кореспондира со одредниците на културната традиција, спецификите на моралот и 

квалитетот на институциите како што се семејството, образованието и помалите и поголемите групи, во 

кои единката се воспитувала, образувала, развивала и надградувала. 

 Од особено значење се настојбите за што поголема транспарентност на постигнувањата на 

Универзитетот и, што е од круцијално важење, стремежот за проширување на комуникациите со другите 

универзитети  во светот – како и потсилување на истите. Тоа се некои од суштинските одредници, 
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 Грижа – заинтересираност за состојбата на некого или на нешто, желба ним да им биде добро и 

постапување во таа смисла; неспокојство, чувство на притеснетост, (обично непријатни) мисли за некоја 

состојба или луѓе; Грижливо, грижливост –  со внимание, со заинтересираност, предаденост кон добро 

извршување на постапката; Етика на грижата – нова етика, чија основа се загриженоста за состојбите во 

светот и во животот и грижата за нив – популарно се нарекува “женска етика“, според основните 

квалитети и насоченост на жените/мајките.  
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 Должностите и моралната практика претставуваат конституенти на специфичната етика. 
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посочени во делото Отворен Универзитет (1993), во кое се инкорпорирани и други значајни 

претпоставки, забелешки и посоки, а во контекст и на проблемот на Етиката на грижата, како понова 

сфера во рамките на Етиката на одговорноста. Значи уште пред две децении постоеле сознајби кај нас 

за тоа дека Универзитетот е во криза: евидентна, долготрајна, супстанцијална, нагласена, политичка и 

дејствена, духовна, концепциска и организациона, сознајби евидентирани, образложени и потцртани. 

Можеби олеснителна околност е што кризата е од глобални рамки (што ја потенцира, отежнува кризата 

и кај нас), меѓутоа многу од проблемите или продолжуваат да опстојуваат, или, несоодветно 

превенирани – добиваат некој друг облик. Што е клучниот проблем ако се земе предвид дека научните 

сознајби, начинот на изведба на наставата... значи, чисто техничките параметри во процесот на 

едукацијата не се во некој голем колапс!? 

Можеби само еден „технички параметар“: примената на етичките норми и односот кон етичките 

вредности и покрај добро поставената платформа, заложби на некои наши врвни етичари и понудените 

решенија – не наишле на добар и комплетен прием од другите релевантни општествени фактори. 

Етиката треба целосно, коренито и со засилени активности да се вмрежи во системот на образованието, 

екстензивирајќи го нејзиното учење од првите училишни чекори кај децата. Етиката не е некое делче од 

науката, знаење што ќе треба да се стекне како кај, на пример, природно-математичкиот наук – етиката 

кореспондира со науката постаментално: етиката и науката се проникнуваат меѓу себе, 

соодветствуваат/содејствуваат така што слободно можеме да ја уважиме како вистинита „равенката“ 

Етиката е наука (равенство што важи и во обратната насока и нѝ ја разлачува вистинската функција на 

етиката). Основната цел на Универзитетот „Светите Кирил и Методиј“ – Знаењето, и неговите 

највисоки вредности: Вистината, Доброто и Убавината, своето важење го постигнуваат само со 

максимален етички учинок. Што тоа значи? A pro po претходната забелешка за постоечките проблеми на 

Универзитетот, недостатокот од етичкото образование кај младиот човек уште од најраната возраст и 

недоизградениот етички и културен профил (со забелешка дека тука влијае и„културното наследство“ – 

следствено, и постоечкиот менталитет) се она поле врз кое треба сериозно и темелно да се работи.  

 

ПРОФИЛОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ – КАКО ИНСТИТУЦИЈА КОЈА НУЖНО ПОТРЕБУВА 

ЕТИЧКИ СОДРЖИНИ И ДЕЈСТВИЈА 

На секое општество што претендира „да ја заобиколи“ стагнацијата и да се актуелизира како 

современо, потребна му е хуманизација на образованието и воспитанието. А бидејќи 

институционализацијата на овие две форми низ кои, во процесите на индивидуација и социјализација 

минува секоја единка – не може да се земе одделно, една од друга – тогаш треба да се има на ум 

потребата од водење сметка за видовите на образование (како видови на знаење) и степенот на 

реализација на човечноста – како заемозависни и заемопроникнувачки процеси. Ова произлегува и од 

фактот што образовно-едукативниот процес, како и профилот на воспитувањето – секогаш заокружуваат 

и извесен профил на личност, човек што би требало да соодветствува на зададеното општество.  

Проблемите на образованието ги преокупирале и големите философи, па така, Фридрих Ниче, следејќи 

ги актуелните проблеми на своето време, ќе забележи дека со образованието владееле две основни и 

подеднакво штетни, дури погубни тенденции: од една страна тоа е настојувањето што повеќе да се 

прошири образованието, а од друга, стремежот тоа да се намали и ослабее. Според Ниче, во контекст 

на првата тенденција, образованието „треба да експандира преку сѐ пошироки кругови“ – додека според 

другата тенденција од образованието се бара „да се откаже од своите високи претензии на самостојност 

и, служејќи ѝ на една друга животна форма – на Државата – нејзе и да ѝ се потчини“. Ниче ѝ се 

противставува и на функцијата на образованието преку која тоа ги униформира поединците и 

„лишувајќи ги од обврските и одговорноста за самообразование и личната потреба за култура, ги 

унифицира и образованието и културата“ (Niče, 1997:25).  

 Понатаму, ако образованието и воспитанието се секогаш „во функција“ на некое „идно време“ и ако 

секогаш треба да ги синхронизира човечноста, како хумана димензија, тогаш тука постојат и 

вредностите – тие се импликативни на човечноста, како аксиолошка димензија. За образованието како 

претпоставка на „идното време“ говори и Ниче, кој во своето дело За иднината на нашите образовни 

институции, запрашувајќи се за суштината и целта на образованието, ќе каже дека образованието е 

некаква „Подготовка за настапувачкото и идното“ (Niče, 1997:137). Поттикот и тенденциите 

образованието непрекинато да се проширува и квантификува – или со други зборови – да расте и по 

обем и по содржина, доаѓаат, според овој мислител – од економијата, или како што ќе каже: „Што 

повеќе знаење и образование – тоа повеќе производство и потреби, значи, повеќе среќа… Тука како цел 

и сврха на образованието постои користа, поточно добивката, што поголемата заработувачка“ (Niče, 

1997:27). Според Радомир Виденовиќ: „Образованието ја опафќа човековата рационалност и не 

претставува само знаење, туку и разбирање на смислата и целта на знаењето. И не само што Тоа не 

престанува, туку е и процес на непрекинато усвојување на оние вредности кои што овозможуават 

самостојно мислење“ (Videnović, 2012:69).  
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Ако знаењето кое го фундира предметот на работење на универзитетите, од друга страна се 

идентификува во рамките на научните содржини и активности, тогаш и науката – како сфера која е 

компатиблина со содржините на универзитетското работење – ќе претставува подеднакво занимлив 

предмет на иследување во контекст на овој труд. А бидејќи постојат разлики во приодот и толкувањето 

на науките, тогаш треба да се внимава барем на следните предупредувања и одредници: науката да не се 

подразбира како исклучително техничка активност, да не се сфаќа стварноста како ствар – туку науката 

да претпоставува една поопфатна сфера во која ќе се одвива „решавање на човечките проблеми во врска 

со тие предмети“ (Šušnjić, 1971:184). Забелешката на Ѓуро Шушниќ дека „нас не нѐ занимаат стварите по 

себе, туку не интересира решавањето на нашите проблеми во врска со тие ствари“ (Šušnjić, 1971:184), 

впрочем, своето исходиште го има во ставот на Карл Попер: „Предмет на науката не се предметите сами 

по себе, туку нашите проблеми во врска со тие предмети“ (Popper, 1963:67). Значи, една од најзначајните 

идеи-водилки присушта на процесите на научното работење, ќе биде субсумирана во заклучокот дека 

„свеста не е тука само да одразува, регистрира, класифицира, мери и експериментира со фактите, туку и 

за во тој свет на емпириски факти да внесува и нешто што самото по себе не е емпириско, а тоа се 

одредени онтолошки, гносеолошки и аксиолошки претпоставки без кои тој свет на емпириски факти би 

бил во потполност неразбирлив, бесмислен и безвреден“ (Šušnjić, 1971:184-185). Науката како 

хуманистичка и критичка наука во себе носи и еден елемент на иднината, една визија во која што 

фактите би можеле да се организираат на начин на кој што, во реалноста сеуште не биле (организирани). 

И токму во таа „визија на иднината“ постои можноста како опција, можноста за пре-поставување на 

фактите во насока на претпоставеното, потребувано – како најдобра опција. Хуманистичката визура пак 

на науката, својата основна вредност ја има во фактот што, како што ќе забележи Шушниќ „го држи на 

дистанца бескрајниот свет на социјалните чинители, не губејќи ги од вид можностите да се извлечат од 

него новите можности“ (Šušnjić, 1971:187). Хуманистичките одредници на науката претставуваат 

вредност која се негува и практикува и во рамките на институцијата на универзитетот. Во модерниот 

свет, современиот интелектуалец се соочува со изразеното проблематизирање на паролата „знаењето е 

моќ“, а корените на таа проблематизација лежат во парадоксот помеѓу: можноста да се стекне знаење – и 

неможноста тоа знаење да се реализира. Ова е еден од најголемите проблеми со кои не само што се 

соочува современиот интелектуалец, туку тоа е проблем и на сите академско образовни и едукативни 

работници. Со оглед на неговиот универзален карактер, овој проблем е присутен и во Р. Македонија, 

следствено и на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и треба да му се посвети соодветно внимание.  

 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДБИ 

Ние немаме формален проблем со правото на образование, „правото на образование“ – како што вели 

Надин Гордимер – е „универзално човеково право еднакво на правото што луѓето го имаат на воздухот и 

на водата“. Во светот постојат големи проблеми со економскиот аспект на реализацијата на тоа право,а 

мал дел од тие проблеми се пресликуват и кај нас. Во Етичкиот кодекс се опфатени сите потребни 

етички вредности и норми и по прашањето на грижата за младите и за социјалните прашања. Меѓутоа, 

со оглед на фактот што Етиката е релативно млада наука кај нас, особено со оглед на потребата од 

потсилени општествени дејствија во смисла на нејзиното имплементирање и масовно прифаќање – 

авторот на овој труд смета дека сеуште постојат можности за  морални девијации и  извесни 

„скршнувања“. Затоа кодексите се од големо значење, а стандардизирањето на однесувањето и 

артикулацијата во јасен и јавен систем ја подобрува работата, во случајов и на нашиот најстар 

Универзитет. Од универзитетот всушност треба да продолжат рефлексиите и интензивирањето и 

инсистирањето врз етичкото однесување, како императив на секој негов деец. Секој на Универзитетот 

треба добро да ја извршува својата дејност настојувајќи да биде добар стручњак. На тој начин се 

реализира уште една значајна димензија на личноста и се насочува нејзината кариера, односно патот или 

дел од патот што личноста го минува во животот, со цел да ги претстави своите знаења и вештини. 

Кариерата заедно со имиџот на личноста се израз на вредностите и на постапките на личноста, а значат 

реализација на нејзините работни, животни и морални амбиции (како што забележува професорот 

Кирил Темков). А „суштината на амбицијата се човековите сништа“, рекол Шекспир, додека Е. Т. 

Ломбард вели дека „квалитетот на животот на човекот е пропорционален на неговиот стремеж за 

совршенство“ (Темков, 2007:236). Основна цел на Универзитетот треба да биде потрагата по знаење, 

проникната со давање на максимумот од себеси и во етичка смисла. Колегијалноста, почитта на 

колегите (на Универзитетот сите се колеги) и соработката со нив треба да бидат основен стремеж и 

практичен настап. Зголемувањето на фондот на она што личноста етички го практикува ја прави етички 

поцврста и се поотпорна на девијантните предизвици.  

Етичките вредности во односите на Универзитетот – вклучително и лојалноста, половата, расната, 

верската и етничката еднаквост (во смисла на неправење разлики) – стремат кон плурализам на 

интелектуалните ставови и политички погледи, тежнеат кон валоризирање на вредностите на 

Универзалната етика, како етика на човештвото, како највисок хуманистички, космополитски стандард. 
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Според податоците на УНЕСКО на Светската трибина (во 2000-те), кога за само еден процент би се 

намалиле воените трошоци во светот, тоа би било доволно да ги постави пред школските табли – сите 

деца на светот.  

Затоа:  

– Етиката треба да биде во експанзија (во нашето општество потребно е уште многу да се работи, а 

нештата ги олеснува фактот што за ваквото интензивирање не недостасуваат толку финансии колку што 

недостасува, за жал, волја и поширок одзив); 

– Студентите не смеат за етиката прв пат да дознаваат на Универзитетот, етичкото образование треба 

да започне, во сите школи без исклучок, деценија и пол претходно (на што инсистираат нашите врвни – 

но малубројни дејци); 

– Етичкиот кодекс (со оглед на претходните забелешки) треба со двоен интензитет да се прифаќа и 

применува; затоа што  

– Универзитетот, како научно-општествен elan vital треба понатаму да биде основниот вруток на 

планирање, организирање, едуцирање и рефлектирање на етичката наука во образованието, медиумите и 

општеството вон себе си како институција; 

Bene facere и primum non nocere нека бидат основните филтри на нашата совест.  

  

Извршувајте ја својата работа 

со целото срце и ќе успеете – 

тогаш има малку конкуренција 

(Е. 

Хабард) 
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Abstract: Material cognition of truth through is a process that determines the material facts relevant for the 

decision in the administrative procedure. The decision in the administrative procedure must be based on facts 

and circumstances that exist in material reality. The determination of these facts and circumstances can be 

performed with consistent application of some of the basic principles of the general administrative procedure.  

From the basic principles of the general administrative procedure for determining the material truth the most 

significant are: the principle of material truth, the principle of questioning the clients, the principle of free 

evaluation of proofs, the principle of two instances, the principle of assistance to the ignorant client, and the 

principle of the use of own language and letter.  

Key words: principle, atministrative procedure, material truth, cognition. 

 

ОСНОВНИТЕ НАЧЕЛА НА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА ВО 

ФУНКЦИЈА НА СОЗНАВАЊЕТО НА МАТЕРИЈАЛНАТА ВИСТИНА 
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м-р Емрах Михтароски 
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Резиме: Сознавањето на мaтеријалната вистина е процес низ кој се утврдуваат материјалните факти од 

значење за донесување на решението во управната постапка. Решението во управната постапка мора да 

биде базирано на факти и околности кои постојат во материјалната стварност. Утврдувањето на овие 

факти  и околности се врши со доследна примена на некои од основните  и останатите начела на на 

општата управна постапка. Од основните начела на општата управна постапка за утврдување на 

материјалната вистина најзначајни се: начелото на материјална вистина, начелото на сослушување на 

странките, начелото на слободна оценка на доказите, начелото на двостепеност, начелото на помош на 

неуката странка и начелото на употреба на својот јазик и писмо.  

Клучни зборови: начело, управна постапка, материјална вистина, сознавање. 

 

ВОВЕД 

Сознавањето на материјалната вистина за правата  кои странките сакаат да ги остварат во управните 

постапки поведени по повод  барања поднесени од нивна страна и за обврските кои на нив треба да им 

се наметнат во постапките поведени по службена должност (дисциплинската постапка, прекршочната 

постапка, постапката за надоместок на материјална штета и други) е од круцијално значење за 

донесување на правилни и законити решенија во постапките. Ова од причина што секое решение мора 

да се потпира врз материјални факти и околности кои навистина постоеле или постојат во објективната 

стварност. За да се дојде до вистината на ефикасен и економичен  начин, со што е можно помало 

трошење на труд и материјални средства, во Република Македнија, како и во секоја современа држава, е 

донесен закон со кој што се пропишани основите на водењето на управните постапки. Тоа е Законот за 

општата управна постапка. Покрај овој закон, се донесуваат и закони со кои што се пропшуваат 

правилата за водење на постапките во одделни области на општествениот живот (финасии, социјална 

заштита, одбрана , здравство и т.н.). Тоа  се законите за посебните управни постапки. Правниот систем 

на Република Македонија познава само еден закон за посебна управна постапка. Тоа е Законот за 

даночната постапка. Другите посебни управни постапки се регулирани во посебни поглавја за 

постапките содржани во материјалните закони, како што се на пример Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување, Законот за здравствена заштита и други закони. 

Основните начела на управната постапка се пропишани со Законот за општата управна постапка. 

Законот пропишува петнаесет вакви начела. Сите тие претставуваат едно дијалектичко единство и се во 

функција на правилно толкување на останатите одредби на Законот, а со тоа и во функција на 

донесување на правилни и законити решенија во управната постапка. Најнепосредно во функција на 

сознавањето на материјалната вистина која е основен предуслов за донесувањена вакви решенија се 

следниве начела: начелото на материјална вистина, начелото на сослушување на странките, начелото на 

mailto:temelko_mkd@yahoo.com
mailto:emrah_mihtaroski@gmail.com
mailto:temelko_mkd@yahoo.com
mailto:emrah_mihtaroski@gmail.com
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слободна оценка на доказите, начелото на двостепеност,  начелото на помош на науката странка и 

начелото на употреба на својот јазик и писмо. 

 

1.НАЧЕЛОТО НА МАТЕРИЈАЛНА ВИСТИНА КАКО ПОЈДОВНА ОСНОВА ЗА 

СОЗНАВАЊЕТО НА ВИСТИНАТА ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА 

Примената на ова начело во управната постапка е основен императив за донесување на законити и 

правилни решенија. Ова начело го задолжува органот што одлучува да ја утврди вистинската фактичка 

состојба и тоа само во однос на оние факти што се од значење за донесување не решението (правно 

релевантни факти).  

Во праксата на органите на управата при примената на ова начело се јавуваат извесни недостатоци. 

Најчест недостаток е нецелосното утврдување на фактичката состојба од квантитативен аспект. Тоа 

значи не се утврдуваат сите факти и околности од значење за донесување на решението, што, се разбира, 

доведува до неправилна примена на материјалното право, а поради тоа и до незаконити решенија, 

гледано од материјално-правен аспект. 

Што се однесува до квалитативниот аспект на утврдувањето на фактичката состојба, недостатоците се 

сведуват на недоволниот квалитет на доказниот материјал кој оневозможува прецизно да се утврдат 

правно-релевантните факти, а со тоа и да се донесе правилно решение во управната постапка. 

Основни причини за наведените недостатоци се: неорганизираното работење при решавањето на 

управните предмети и недоволната стручност на службените лица кои работат на управните работи. 

Неорганизираното работење на органите при решавањето на управните предмети  најчесто е резултат на 

општата неорганизираност во општеството. Тоа е пред се социолошки проблем или, поточно речено, 

проблем на културата на работењето. Во општеството во кое што општествената дисциплина и редот не 

се “добра страна”, односно преферирана особина на неговите припадници, не може да се очекува од 

службените лица во органите на управата да работат плански и организирано, како и да се придржуваат 

на пропишаните рокови  во управната постапка. Неорганизираното и непланско работење доведува до 

кампањски акции кои се одликуваат со тоа што работите се одложуваат до максимум за потоа да се 

извршуваат набрзина и, се рзбира, со помали или поголеми недостатоци. 

Недоволната стручност на службените лица кои работат на  управните работи во органите на државната 

управа е проблем на кадровската политика во оваа област. На многу работни места се наоѓаат луѓе кои 

имаат несоодветна или пак недоволна стручна подготовка. Оваа појава во извесна мерка е атавизам од 

минатото кој наместо да се елиминира, по државното осамостојување на Република Македонија, уште 

повеќе дојде до израз, поради сепоприсутниот непотизам, селекцијата на  кадрите според партиска 

припадност, како  и разните видови на корупција при вработувњето и при решавањето на кадровските 

прашања. 

 

2. ОСТАНАТИТЕ ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА КОИ СЕ НЕПОСРЕДНО 

ВО ФУНКЦИЈА НА СОЗНАВАЊЕТО НА МАТЕРИЈАЛНАТА ВИСТИНА 

2.1. Начело на сослушување на странките 

Според  ова начело, пред донесувањето на решението, на странката мора да и  се даде можност да се 

изјасни за фактите и околностите кои се од важност за неговото донесување. Тоа значи дека странката 

пред донесувањето на решението мора да биде сослушана и со тоа да и се пружи можност да ги оствари  

и  заштити своите права и правни интереси. Според тоа, ова начело е тесно поврзано со начелото на 

заштита на правата на граѓаните и заштита на јавниот интерес.  

Странката при сослушувањето може на органот надлежен за решавање во управните работи да му даде 

драгоцени податоци за утврдување на материјалната вистина. Податоците кои што таа ги дава се 

субјективна вистина, наспроти објективната – материјалната вистина. Службеното лице кое ја 

сослушува странката треба да настојува нејзината субјективна вистина  максимално да ја доближи до 

објективната вистина. Тоа ќе го направи со вешто, претходно добро испланирано и со вкрстени прашања 

спроведено сослушување. Ако службеното лице успее максимално да ги приближи субјективната и 

објективната вистина, се намалува веројатноста странката да поднесе жалба, доколку решението не е во 

нејзина полза. 

Органите надлежни за решавање во управните работи се чини дека не му даваат соодветно значење на 

ова начело. Тоа се гледа од таму што во постапките кои се поведуваат по барање на странките, тие 

најчесто се задоволуваат со наводите на странката изнесени во барањето за поведување на постапката. 

Што се однесува до постапките кои се поведуваат по службена должност, ситуацијата е нешто подобра 

затоа што, во најголем број на случаи, со прописите кои се применуваат на овие постапки е пропишано 

претходно сослушување на странките со цел да се приберат основните податоци за фактите и 

околностите од значење за донесување на решението. Такви постапки се постапката за експропријација, 

постапката за расправање на материјалната одговорност на сторителите на штета, дисциплинската 

постапка и др. 
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Во праксата на органите надлежни  за решавање во управните работи, многу често, службените лица 

што ја водат постапката се задоволуваат со земање на писмени изјави од странките кои потоа се 

употребуваат како доказни средства во постапката без да им се овозможи на странките да се изјаснат за 

сите факти и околности од значење за донесување на решението што, без сомнение, треба да  се врши  со 

сослушување на  странките на записник, освен во  поедноставните  случаи  каде  изјавата  може да се 

земе со ставање забелешка на списот или со составување  на посебна службена забелешка за содржината 

на изјавата која ја составува  службеното лице што ја води постапката.
 50

  

Недоволното почитување на ова начело во праксата е последица на расширеното уверување дека 

сослушувањето на странките во ништо не би допринело за поквалитетно и побрзо утврдување на 

фактите  и  околностите од значење за донесување на решението, бидејќи и без  тоа, органот нив би ги  

утврдил квалитетно и брзо. Но, ваквото сфаќање не е во согласност со  одредбата на член  10 од Законот 

за општата управна постапка, која очигледно има императивен карактер и како таква неизоставно треба 

да се применува 

2.2.  Начелото на слободна оценка на доказите             

Според ова начело за  тоа кои факти ќе се земат како докажани одлучува овластеното службено лице по 

свое уверување, врз основа на совесна и грижлива оценка на  секој доказ посебно и на сите докази 

заедно, како и врз основа на резултатот од целокупната постапка. 

Кај одделни органи наделжни за решавање во управните работи, особено во  областа на одбраната и во 

областа на внатрешните работи, во одредени случаи, присутна е појавата на исказите на одделни воени 

или полициски старешини, со пивисоки чинови или на повисоки места во воената, односно полициската 

хиерархија, да им се дава поголемо значење отколку на исказите на старешините со пониски чинови или 

пак на исказите на војниците, полицајците и другите службени лица од понизок ранг, што донекаде има 

свое социјално-психолошко оправдување во тоа што се смета дека старешините со повисоки чинови се 

постари и позрели личности, со поразвиени позитивни етички вредности, постабилен темперамент и 

т.н.
51

 Правно гледано, ваквите сфаќања се неодрживи и често се причина за повреди на законитоста. 

Нема сомнение дека службеното лице е должно да го цени исказот на сведокот од повеќе аспекти, па и 

од аспект на неговата личност, но тоа никако не смее да им дава поголемо значење на исказите на 

одредена категорија на сведоци само затоа што тие заземаат повисоко место во управната,  односно 

раководната хиерархија.  

2.3. Начело на двостепеност 

Во управната постапка против решението донесено во прв степен странката има право на жалба.
52

 

Странката има право на жалба и во случај кога првостепениот орган во определениот рок не донел 

решение по нејзиното барање. Против решението донесено во втор степен странката нема право на 

жалба. Ова начело се заснива на одредбата на член 15 од Уставот на Република Македонија со која на 

граѓаните им се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапката 

во прв степен, пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни  

овластувања. Значењето на ова начело во однос на сознавањето  на материјалната вистиина е во тоа што, 

доколку провостепениот орган не успеал  неа потполно да ја утврди, тоа може да го стори  

второстепениот орган со правилна  оцена на веќе постојните докази или со прибавување на нови докази. 

Но, второстепениот орган може, со свое решение, да  го поништи првостепеното решение и да му го 

врати предметот на повторно решавање на првостепениот орган, при што ќе му даде прецизни упатства 

за тоа како да постапи за да ја утврди материјалната вистина. Првостепениот орган е должен во 

повторената постапка доследно да се придржува на упатствата дадени во образложението на решението 

на второстепениот орган.  

Согласно со ова начело, Законот за општата управна постапка го пропишал упатството за правно 

средство против решението донесено во управната постапка како задолжителен составен дел на 

решението. Меѓутоа, и покрај ова, околу 30% од решенијата што ги донесуваат органите надлежни за 

решавање во управните работи  немаат упатство за правно средство. Оваа појава во најголем број на 

случаи е последица на несовесната работа на одделни службени лица и на несфаќањето на значењето на 

упатството за правно средство за остварувањето на законитоста во работењето на органите на управата. 

Но, се чини дека во извесен број на случаи, упатството за правно средство намерно не се дава во 

очекување дека на тој начин ќе се избегне поднесувањето на жалба во случаите во кои  службените лица 

не се сигурни во правилноста на нивната работа при одлучувањето или кога намерно го прекршиле 

                                                           
50

Види член 71, став 2, од Законот за општата управан постапка. 
51

 За психолошките аспекти на изказите види : d-r Mihajlo Acimovic, Psihologija zlocina i sudjenja, 
Savremena administracija,  Beograd, 1988, str. 209 – 215 i  282 –284. 
52

Пошироко кај д-р Симено Гелевски, Управна постапка, Просветно дело, Скопје, 1993, стр. 56 – 57 и кај 
d-r Branislav Marković, Polozaj i uloga stranke u upravnom postupku, Privredni pregled, Beograd, 1977, str. 34 
– 36. 
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законот со цел да остварат некоја лична корист на сметка на органот или пак да и нанесат штета на  

странката, што, за среќа, поретко се случува. 

2.4. Начелото на помош на неуката странка 

Пропишувајќи го ова начело Законот за општата управна постапка му налага на органот што ја води 

постапката да се грижи незнаењето и неукоста на странката и на другите лица што учествуваат во 

постапката да не биде на штета на правата што им припаѓаат според законот.
53

 

За потполно остварување на ова начело од страна на органите на управата нужно е, барем во службите 

кои непосредно работат со странки, да се ангажираат службени лица со висока култура на однесување, 

со високи етички квалитети проткаени со човекољубие и со подготвеност да им се помогне на луѓето 

секогаш кога имаат потреба од помош. Таквите луѓе во нашата управа за жал сеуште се малкубројни. 

Дури и во оние случаи каде службените лица свесни дека се должни да ги поучат странките за тоа како 

полесно и побрзо да ги остварат и заштитат своите права и правни интереси и дека тоа е во интерес на 

постапката, тоа најчесто не  се чини, помалку или  повеќе со страв за поучувањето да не дознае некој од 

хиерархиски надредените старешини кои неретко неблагонаклоно гледаат на ваквата помош и  им  

ставаат непријатни  забележки на службените лица кои  неа ја даваат.
54

 

Од аспект на ефикасноста на постапката секогаш треба да се има во вид фактот дека, со примената на 

ова начело, колку што и се помага на странката да ги оствари и заштити своите права и правни интереси, 

толку, а и повеќе се придонесува постапката брзо и ефикасно да се спроведе и да се заврши со 

донесување на законито и добро образложено решение со кое ќе бидат задоволни,  како странката, така и 

другите учесници во постапката. Само на тој начин може да се постигне максимална ефикасност и 

економичност на постапката, што впрочем, треба да биде крајна цел на секој орган на  управата кој 

работи  и решава во управните работи  за правата и интересите на граѓаните.
55

 

Во врска со примената на ова начело, ЗОУП ги обврзува органите што ја водат постапката да се грижат 

за информираноста на странките за текот на постапката. Нема сомнение дека само добро информирана 

странка може добро да ја следи постапката и активно да учествува во неа; да дава предлози за 

изведување на нови докази, да бара и да дава појаснувања во текот на постапката, да бара помош од 

службеното лице што ја води постапката и т.н. Сето тоа е во прилог на правилно и потполно 

сознавањето на материјалната вистина во управната постапка и, се разбира, во функција на донесување 

на правилно и законито решение во постапката. 

2.5. Начело на употреба на  својот јазик и писмо 

Според ЗОУП, во управната постапка службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 

Покрај македонскиот јазик и неговото кирилско посмо, ЗОУП дава можност во управната постапка да се 

користи и друг службен јазик и неговото писмо и тоа во органите на државната управа, другите државни 

органи, органите на општината, на  Градот Скопје и на општините во Градот Скопје, правните и други 

лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања под услов тој јазик да го зборуваат 

најмалку  20% од граѓаните кои живеат на подрачјето на кое што се простира наделжноста на органот и 

тоа само во однос на тие граѓани. 

Според ова начело, странките и другите учесници во постапката кои не се државјани на Република 

Македонија, а не го разбираат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, имаат право во 

постапката да се служат со својот јазик, се разбира, со помош на преведувач. Иако Законот посебно не ги 

наведува државјаните на Република Македонија кои не го разбираат  македонскиот јазик, нема сомнение 

дека и тие, според начелото argumentum a fortiori, имаат право во постапката да се служат со својот 

мајчин јазик, се разбира со употреба на преведувач.
56

. Тоа значи, ако постапката не се води  на јазикот на 

странката, органот е должен да и овозможи да го следи текот на постапката  на нејзиниот јазик со 

обезбедување на преведувач. Во врска со ова, Законот за општата управна постапка,  согласно со 

начелото на помош на неуката странка, е должен да ја поучи странката, односно учесникот во 

постапката за правото на употреба на својот јазик  и да стави  забелешка за тоа во записиникот заедно со 

изјавата на странката, односно на учесникот во врска со дадената поука. 
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Според нашите сознанија кај органите надлежни за решавање во управните работи ова начело се 

применува. Но, во овие бурни времиња, полни со бројни превирања во нашиот општествено-политички 

систем има одделни службени лица кои не го сфаќаат значењето на ова начело во рамките на заштитата 

на правата на  припадниците на етничките заедници гаранитрани  со Уставот
57

 и за ефикасно водење на 

управната постапка. Поради тоа, тие службени лица пружаат отпори кон примената на ова начело. Овие 

отпори, за среќа, се завршуваат во рамките на органите, без да предизвикуваат пошироки  политички  и  

морални последици.
58

  

Во врска со ова нема дилеми во случаите кога странката или учесникот во постапката воопшто не го 

знае македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Дилемите и проблемите се јавуваат 

кога странката, покрај својот  мајчин јазик, го знае и македонскиот јазик. Во таков случај, никако не 

треба да се инсистира странката да се служи со македонскиот јазик, туку неизоставно треба да и се 

дозволи да го употребува својот мајчин јазик, бидејќи само на тој јазик таа може најпотполно и 

најправилно да ги изрази своите мисли, што е од непроценливо значење за утврдувањето на 

материјалната вистина.  

 

ЗАКЛУЧОК 

Секој процесен закон содржи одредени основни начела на постапката што ја регулира. Целта на тие 

начела е да се дадат општи насоки за постапката која е предмет на регулирање на тој закон. Со тие 

општи насоки се заокружува рамката на постапката. Поради тоа, познавањето на овие начела 

претставува сигурна гаранција дека нема да се пречекори процедураланта рамка одредена со законот. 

Тоа значи дека службеното лице кое добро ги познава основните начела на постапката нема да направи 

груби грешки во нејзиното водење. Поради тоа, може слободно да се заклучи дека основните начела на 

постапката претставуваат квалитетен ориентир за службените лица кои учествуваат и ја водат 

постапката кој нив ги насочува кон правилно постапување и гарантира водење на постапката без грешки 

и процедурални заскитувања.  

До грешки најчесто доаѓа поради непотполно и неправило утврдување на материјалната вистина. Не- 

правилно и непотполно утврдената материјална вистина доведува до неправилна примена на 

материјалниот закон,а со тоа и до незаконити решенија. Управната постапка мора да биде ефикасна. Ќе 

биде таква ако правилно се сознае материјалната вистина во однос на правнорелевантните факти. За 

правилно сознавање на материјалната вистина од редот на основните начела на управната постапка 

најзначајни се следниве: начелото на материјална вистина, начелото на сослушување на странките, 

начелото на слободна оценка на доказите, начелото на двостепеност,  начелото на помош на науката 

странка и начелото на употреба на својот јазик и писмо.  

Начелото на материјална вистина е фундаментално начело во процесот на сознавањето на материјалната 

вистина во управната постапка. Останатите основни начела се во функција на начелото на материјална 

вистина. Тие, заедно со ова начело чинат едно дијалектичко еддинство  

Доследната примена на ова дијалектичко единство на начела, непосредно насочени кон сознавањето на 

материјалната вистина во управната постапка, гарантира правилна примена на материјалните закони, а 

со тоа и донесување на правилни и законити решенија во постапката.  

   

ЛИТЕРАТУРА 

1.Aćimović M.: Psihologija zločina i suđenja, Savremena administracija,  Beograd, 1988. 

2. Давитковски Б.:  Односи меѓу граѓаните и органите на управата, Зборник на трудови во чест на 

Александар Христов, Правен факултет, Скопје, 1996. 

3. Гелевски С.: Управна постапка, Просветно дело, Скопје  1993. 

Marjanović R. : Radikalna teorija odgovornosti,, Nova 64, Beograd, 1989. 

Marković B.: Položaj i uloga stranke u upravnom postupku, Privredni pregled, Beograd, 1977. 

Šušnjar V.: Upravni akti vojnih organa, VIZ. Beograd, 1979. 

Устав на Република Македонија, Службен весник на РМ, број 52/91 

Закон за општата управна постапка Службен весник на РМ, број 109/05 

  

                                                           
57

 Види член 48 од Уставот на Република Македонија. 
58

 Употребата на ова начело посебно беше актуелна во вооружените сили на поранешната СФРЈ. Токму 
поради тоа, генаралот м-р Војислав Шушњар му посветува нагласено внимание во своето дело Upravni 
akti vojnih organa, VIZ. Beograd, 1979, str. 108 i 109. 
 



69 
 

PREVENTION OF PRE-DELICT BEHAVIOR AND 

PROGNOSTIC OF VIOLENT CRIMES INITIATED BY CERTAIN EVENT 
Stoimen Stoilov 

Ministry of Defence, Republic of Macedonia, stoilovstoimen@gmail.com   

Aleksandar Grizhev, PhD 

Ministry of Defence, Republic of Macedonia, grizo78@gmail.com 

 
Abstract: This paper deals with the present-day violence and the picture of same violence in general, together 

with the motivation for its occurrence which might be a result of some ordinary event or some very complicated 

situation which is expected to have a post reaction. Consequently are presented all known and well recognized 

preventive measures that affect future course of the events. At the same time is presented their phenomenology 

which gives the possibility of prediction (of a specific type) of violent behavior in combination with the risk 

factors which may help to its prevention. 
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Абстракт: Низ целиот труд се дава денешната слика на насилството воопшто, и секако, мотивацијата за 

тоа насилство, која може да биде, од било каков обичен настан, па сé до многу компликуван случај за кој 

може и да се очекува одредена последователна реакција. Со самото тоа, овде ќе бидат претставени сите 

познати и признати превентивни мерки, кои влијаат на натамошниот тек на настаните. Истовремено, 

овде е претставена и феноменологијата, и на крајот, се дава можност за одредена прогностика на типови 

на насилно однесување односно се претставуваат ризик факторите кои можат да помогнат во 

превенцијата. 

Клучни зборови: превенција, деликти, насилство, прогноза на насилството 

1. ВОВЕД 

Секое современо општество, сакало или не, се соочува со современите трендови на насилство кои од 

ден на ден стануваат сé повеќе агресивни, на тој начин, зголемувајќи ги општествените проблеми. 

Имено, сите овие настани кои се случуваат во светот, имаат свои мотивирачки фактори, кои може, но 

немора, да бидат било какви настани, кои насилниците ги прифаќаат како доволни, за да можат да ги 

покренат и спроведат своите стратегии на насилство, за кои, имаат сосема други причини. Секако, за се 

ова, се поставени коментари и објаснувања, за се што денешната наука пружа за овој тип на 

криминалитет. 

 

2. ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРЕДДЕЛИКТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ 

Кога станува збор за било каква превенција, на почетокот е неопходно истата да се дефинира. 

Зборот превенција произлегува од медицината, но истиот е прифатен и во другите научни дисциплини. 

Така, според медицинската теорија, превенција претставува збир на мерки и постапки кои се преземаат 

заради спречување и заштита на здравјето од некои болести
59

. Слично на оваа терминологија, се градени 

и криминолошкиот и криминалистичкиот концепт за превенцијата, кои во овие области се сведуваат на 

два типа: а) генерална превенција и б) специјална превенција. Генералната превенција е правна норма 

врз чија што основа обвинетиот се казнува, а преку висината на казната се влијае на оние членови на 

општеството кои би можеле да бидат идни сторители на кривични дела, бидејќи казната има за цел 

нивно одвраќање. Специјалната превенција е правна норма врз чија што основа извршителот на 

кривичното дело построго се казнува како би се одвратил од извршување на нови кривични дела
60

. 

Бидејќи криминалистите малку повеќе се занимавале со оваа проблематика, така и тие оформиле 

дефиниција за превенција: под превенција на криминалитетот се подразбира: употреба на сите средства 
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и мерки кои се насочени за спречување на појавувањето на некоја од формите на криминалитетот
61

. За 

да може како општество успешно да се спротивставиме на сите типови на насилство, потребно е 

вклучување на сите општествени чинители, бидејќи сите граѓани сме одговорни за нашето однесување, 

нашите животи, нашата безбедност, нашата одговорност и за иднината на нашето општество и иднината 

на нашата младина. Образовниот систем, школството од најниско до највисокото, мора многу повеќе да 

се посвети на воспитувањето на децата и младината, а многу помалку на спроведување на политика и 

грижа, како да се обезбедат средства за нормално функционирање, со што би се овозможило соодветно 

пружање на образование и воспитување на младината. Секое општество има проблеми, како богатите 

така и сиромашните, но потребно е институциите (државни, граѓански, верски и др.) да се позанимаваат 

со воспитувањето на децата и младината. Кога веќе е доцна, кога ќе се случи одреден немил настан, 

тогаш полицијата, преку своите законски надлежности е должна да ги преземе сите свои обврски од 

предистражната постапка, настојувајќи да обезбеди доволно докази за сторителот на делото, како 

подоцна би можела да го предаде на судските органи, а сторителот да биде осуден за она што го сторил. 

Овој процес е неопходно да биде што поквалитетно завршен во што пократок временски интервал како 

би можел престапникот подоцна од надлежните судски органи и адекватно биде осуден бидејќи само 

тогаш може да се зборува за превентивното значење на казната и казнувањето. Ова значи дека, 

полицијата мора да ги почитува сите познати криминалистички начела и принципи
62

 бидејќи 

квалитетната предкривична активност резултира со позитивни ефекти во подоцнежните судски 

активности. Вклучувањето на сите државни институции, како граѓански така и верски, во превенцијата е 

особено важен момент од причина што државните институции по дефиниција се обврзани да ги 

преземат сите мерки преку кои можат да ги превенираат одредени настани, а за кои поседуваат или 

добиваат одредени сознанија.  Граѓанскиот односно невладиниот сектор е оној општествен  чинител кој 

што спроведува одредени проекти, а кои се финансиски потпомогнати од страна на домашни и странски 

финансиери, кои го помагаат спроведувањата на овие проекти. Во дел од нив се вклучени младите и 

работењето со нив, особено оние кои покажуваат одредено однесување кое не е во склад со 

општествените норми. Превентивните мерки кои може да ги преземе граѓанскиот сектор се: предавања, 

работилници, панел дискусии, вклучување на некои од овие лица во своите редови како активисти, 

соработка и заедничко дејствување со полицијата, социјалните работници, спортските и фан клубовите и 

разни здруженија на граѓани. Посебна можност денес им се пружа на верските институции, кои имаат 

големо влијание во оние средини во кои верата претставува фактор во општеството. Со сé поголемото 

влијание на верските радикали во современото општество, улогата на верските институции би требало 

да претставува спротивставување и превенирање на ова влијание, но секако за тоа е потребна и 

поширока поддршка од државата и  верниците. Пример за вакви активности имаше и во Скопје во текот 

на 2012-2014 со протестите по повод судењето на обвинетите лица за настаните на Смилковското езеро 

во близина на Скопје, кога се убиени пет млади луѓе, пред христијански верски празник. Влијанието на 

верскиот фанатизам и радикализам е во една нагорна линија, а дека тоа го има и на нашите простори 

покажуваа транспарентите кои ги носеа и ги носат разни групи протестанти на балканскиот простор. 

 

3. ТИПОВИ НА НАСИЛСТВО КОИ ДЕНЕС СЕ СРЕЌАВААТ 

Секое насилство, било какво и од било кого, мора да има своја генеза и свој развоен пат
63

. Во 

денешното современо општество постои една лепеза на насилни настани кои го карактеризираат она што 

денес се случува. На почетокот, тоа се активности на терористичките организации, криминалните и 

мафијашките организации, верските фанатици, националистите, поединци и групи. Самата 

феноменологија на настаните има најразличити однесувања, кои доведуваат до насилство: говор на 

омраза, политичко и верско насилство, психичко и физичко насилство, организирано насилство – 

протести, каменување, употреба на деца, употреба на оружје од најразличити видови и калибри, 

употреба на хемиско и радиоактивно оружје и средства за спроведување на насилство, прикажување на 

насилство на телевизија, прикажување пораки со закани и најновите видео пораки на социјалните 

мрежи, каде им се сечат главите на киднапирани лица од друга вера и со други сфаќања или кои 

информираат за настаните. Сите овие активности, кај граѓаните предизвикуваат страв и вознемиреност, 

а имаат за цел да предизвикаат омраза према луѓето од друга вера и со други сфаќања, со тоа имаат за 

цел да предизвикаат насилство. Таков е примерот со сите кривични дела кои се предвидени во 

Кривичниот законик на Република Македонија
64

, кои го третираат актот на насилство и неговата 

употреба при извршување на кривичното дело. Секако дека насилството не се третира само во 

Кривичниот законик, бидејќи постојат и одредени прекршоци во кои е вградено насилство, а кои имаат 
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третман во Законот за прекршоците против Јавниот ред и мир
65

, Закон за јавни собири
66

 и основниот 

Закон за прекршоци
67

. Кривичните дела кои се нашиот интерес, а се однесуваат на насилството, во 

македонскиот Кривичен законик, се групирани во повеќе глави, а основното кривично дело: “насилство” 

е предвидено во чл.386 и поставено во глава XX од Кривичниот законик, Кривични дела против јавниот 

ред и мир
68

. Новина на балканските простори е еден нов позитивен тренд на брзо реагирање на овој 

проблем. Имено, сите балкански држави брзо реагираа на одењето на млади луѓе на боиштата во Сирија 

и Ирак односно речиси сите во своите кривични закони воведоа казна за лицата кои ги организираат 

овие луѓе за одење на боиштата. Истотака предвидуваат и казни за оние луѓе кои заминуваат да се борат 

за интересите на други држави и организации. Како илустрација за наведеното, на сликата подолу е 

даден прегледот на казнените одредби во балканските држави и законодавства.  

 

 
 
Слика бр. 1. Преглед на предвидени казнени одредбиза луѓето кои заминуваа и се борат во други војски, надвор од 

сопствената земја
69

  

 

На почетокот да го објасниме како функционира системот на ангажирање на нови лица за 

боиштата: се бараат млади луѓе кои се невработени и незадоволни по разни основи, лица на кои им 

требаат финансиски средства за кои истите се спремни сé да сторат. Истите се врбуваат да го прошират 

(вехабистичкото) учење, со неговите агресивни и незаконски методи, настојуваат да го преземат 

управувањето со џамиите за полесно ширење на учењето и поголемо влијание. Кога појавата ќе добие на 

масовност, добиваат можност за користење на многу нелегални фондови од непознати донатори од 

(Саудијска Арабија, Иран и други земји) кои го пропагираат шеријатското право. Подоцна за земените 

пари,  потребно е и нешто да одработат. Работењето се состои во: регрутирање на нови луѓе, одење на 

боиште како одговор на каузата, организирање отпор, протести, предизвикување немири, извршување на 

кривични дела, терористички акти и др. Сите овие активности мора да бидат спречени и оневозможени 

од разузнавачките и другите безбедносни служби, за што е неопходна поголема соработка и 

координација на регионално ниво. Соработката постои и кај овие негативни структури, за што постојат 
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написи во јавните гласила: ‘Најрадикалните вехабисти се во Јесенице’
70

, ‘Учете ги децата да сечат 

вратови, оти ќе има многу скапани глави’
71

, ‘Срби напуштете го Дамаск  или сте мртви’
72

. 

 

4. ПРОГНОСТИКА НА ПРЕГДЕЛИКТНОТО И ДЕЛИКВЕНТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ 

Системот или функцијата на прогноза е многу неблагодарен
73

 бидејќи не постои одреден шаблон со 

кој би можеле да се служиме и според него да можеме да предвидиме што би можело да се случи. Сепак, 

постојат голем број на ризик фактори
74

 со кои можеме да се користиме како би дошле до приближно 

точна прогноза на идните случувања во криминалитетот и во сé што е поврзано на полето на 

безбедноста. Процесот на прогнозата е условен со систематско проучување на податоци и настани кои 

имаат своја хронологија, а кои со аналитички постапки, може да се издвојат и средат, како би го дале 

редоследот на настаните и секако можните настани кои следуваат во иднина. Сите собрани податоци 

мора да следат одредени постапки: откривање и предвидување, потврдување и откривање, 

изненадување, карактеризирање, опфат, предизвик, истражувачка графика и истражување на податоци, 

поврзувачка анализа, анализа на неочигледни меѓусебни односи, проучување на текстови, идни 

трендови и библиографија
75

. Во системот на превенција постојат повеќе фактори кои може да дадат свој 

придонес во превенирање на одредено криминално однесување, а со тоа да ја подобрат безбедноста во 

градовите и државата што се рефлектира на различни начини во општеството. Процесот на прогноза 

започнува од службите, кои професионално се грижат за безбедноста, како што се: јавна безбедност – 

полицијата, криминалистичката полиција, разузнавачките служби, системите на цивилна безбедност, 

образовни, здравствени и социјални системи во државата, кои се обврзани да соработуваат и 

разменуваат сознанија, како би можеле на време да спречат и одговорат на било какво безбедносно 

загрозување или закана
76

. Прогнозата во денешните услови е фокусирана на безбедносните закани кои 

доаѓаат од формирањето на терористичката организација Исламска држава на Ирак и Левант (ИСИЛ, ИД 

), во чија борба учествуваат голем број на граѓани од балканските простори, што претставува голем 

ризик за самата безбедност од повеќе причини. Како потврда  на ваквиот коментар може да послужи 

извештајот на Хрватската  Безбедносно-разузнавачка агенција (СОА), во кој се вели: “бројот на 

радикалните исламистички групи во Југоисточна Европа е во пораст и се повеќе џихадисти од 

соседството заминуваат во Сирија и Ирак да се борат на страната на тие групи”
77

. Во тој контекст, 

израелскиот министер за одбрана, Моше Јалон, ги повика светските разузнавачки служби да 

соработуваат против Исламска држава
78

. Покрај оваа, значајна е и изјавата на американскиот 

претседател, дека донеле одлука да ги бомбардираат позициите и упориштата на борците на Исламска 

држава, како би ја спречиле оваа непосредна опасност и закана за мирот во светот. Системот за 

превенција започнува да функционира многу порано и се спроведува во решавање на проблемите во 

нивната почетна фаза, со самото тоа и недостатокот од добра организираност и поддршка од страна, што 

може да доведе до успешна превенција. Опасноста е реална, бидејќи овие луѓе на боиштето може да го 

изгубат животот, што предизвикува негативен набој во фамилијата, кон оние луѓе против кои се борело 

нивното чедо, а тоа претставува опасност за луѓето кои не се истомисленици со загинатиот и неговота 

фамилија. Токму заради ваквата опасност, секоја и малку одговорна безбедносна служба настојува да ги 

превенира и спречи несаканите појави, кои може да предизвикаат било каква безбедносна закана или 

криза, а која може да се рефлектира во општеството. Поради тоа, постои потреба да се менаџираат идни 

ризици, за што се познати четири фази: 

 Идентификување на изложеноста на ризик, 

 Препознавање на најсоодветни техники за менаџирање на ризик, 

 Селектирање на техники според специфичностите на поединечниот ризик, и 

 Имплементација и мониторинг на инструментите
79
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Во овој контекст, заради превенирање на ризик и негова контрола, постојат неколку техники, со кои 

може да се намали веројатноста од случувања и поскледици кои предизвикуваат опасност. Тие техники 

се однесуваат на: 

 Избегнување на изложеност од ризик, 

 Да се превенираат загубите, 

 Редукција на загубите (кога нема да успее претходната мерка), 

 Сегрегација на изложеноста (да се раздвојат субјектите на повеќе локации или да се удвојат 

подготовките за смалување на осетливоста на ризик), и 

 Договор за предавање на обврската на друг, кој би прифатил изложеност од ризик
80

.  

 

5. ЗАКЛУЧОК 
Бидејќи предочивме некои нови контексти на појавата односно на новите типови на насилство и 

неговата методологија и појавување, истовремено ги посочивме и превентивните механизми и 

активности, тоа не значи дека е опфатено сé што е неопходно. Трудов се обидува да биде само 

иницијатива за што подобра и поуспешна работа на службите, кои се грижат за безбедноста секаде во 

светот, па и кај нас, и да предизвика што повеќе истражување и мерки кои може да ја елиминираат или 

намалат опасноста од насилство, од било кој облик и форма.  
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Abstract: Her estate of the testator constitute the rights and goods of the testator who inherit his successors. 
Legacy can be inherited by legal succession and testamonial inheritance with his last will testator expresses in a 

testament, but if  happen to come to lawful inheritance, then  the amount of  the necessary part should not be 

damaged. If the value of the necessary part is not sufficient to enable the necessary heirs inherit their legal 

successor of which belongs then approached to reduce disposal of legate and return gifts. 

Key words: necessary part, legate , legacy, heirs,  tax, gift 

 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУЖНИОТ ДЕЛ, ВРАЌАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ И                 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 
м-р Лазе Јаќимоски; 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Правен Факултет-Кичево, ljakimoski@yahoo.com 

м-р Ѓорѓи Петрески; 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Правен Факултет-Кичево, gorgi.petreski@yahoo.com 
м-р Гоце Велески 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Правен Факултет-Кичево  goceveleski@yahoo.com 

 
Резиме: Оставинската маса на оставителот ја сочинуваат правата и стварите на оставителот која ја 

наследуваат неговите наследници. Оставината може да се наследи со законско наследување и со 

тестаментално наследување при што оставителот својата последна волја ја искажува во тестаментот, 

меѓутоа доколку се случи да дојде до законско наследување, тогаш потребно е висината на нужниот дел 

да не биде повредена. Ако вредноста на нужниот дел не е доволна за да можат нужните наследници да 

го наследат својот наследнички дел кој законски им припаѓа тогаш се пристапува кон намалување на 

располагањата на легатите и враќање на подароците. 

Клучни зборови: нужен дел, легат, оставина, наследници, данок,подарок 

 

 
 ВОВЕД 

            За да можеме да зборуваме за постапката која се применува при задоволување на нужниот дел 

односно намалување на располагањата на легатите и враќање на подароците треба претходно да се знаат 

одредени правила и редослед на кој начин се врши пресметувањето и како потоа се пристапува кон 

редоследно извршување на таа постапката. 

            Во овај труд е разработена токму оваа материја при што најпрвин во точката еден е опишано 

пресметувањето на нужниот дел, во точка два е објаснето за намалување на располагањата, сразмерното 

намалување на легатите е разработено во точка три, потоа во точка четири е објаснет редоследот за 

враќање на подароците, па кои предмети се сметаат за подарок е објаснето во точката пет, во точката 

шест е разработен данокот на наследство и на подарок, а во точката седум детално е разработена 

даночната пријава-образец ДИ НП, потоа следи објаснување за даночниот обврзник во точката осум, во 

точката девет е дефинирано што е тоа даночната основа и е објаснета висината на даночната стапка, а во 

точка десет се разработени начините на даночните ослободувања. 

 

1.ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУЖНИОТ ДЕЛ 

            За да се пресмета големината на нужниот дел потребно е да се утврди вредноста на оставината. 

Постапката и начинот на утврдување на вредноста на оставината е уредено во Законот за наследување. 

            Според Член 33 од Законот за наследувањето следи дека за да се пресмета нужниот дел најпрвин 

треба да се изврши попис и процена на добрата што ги имал оставителот во моментот на смртта, 

засметувајќи се тука се она со што располагал, побарувањата како и побарувањата што ги имал кон 

некој негов наследник. 
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Откако ќе се изврши процената и пописот на добрата се врши одбивање на износот на деловите на 

оставителот, износите на трошоците на пописот и проценката на оставината и трошоците на закопот на 

оставителот, од утврдената вредност на добрата во моментот на смртта на оставителот. 

            Следно што се прави е додавање на вредноста на подароците што оставителот ги направил во 

последните 90 дена од неговиот живот, како и сите оние додатоци кои оставителот наредил да не му се 

засметуваат на наследникот во неговиот наследен дел кои се направени во периодот од тие 90 дена. 

Добрата кои што се вметнати во договорот за издршка кој што го направил оставителот со некое лице 

издржател, не претставува дел од оставината, при што не се пресметува во вредноста од оставината. 

            При пресметување на големината на вредноста на оставината не се пресметува вредноста на 

предметите од домаќнството бидејќи тие не претставуваат дел од оставинската маса. 

 

2.НАМАЛУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊАТА 

            Доколку дојде до ситуација на повреда на нужниот дел најпрвин се намалуваат располагањата. 

Но ако се случи и тогаш да не биде подмирен нужниот дел се пристапува кон враќање на подароците кои 

се направени во последните 90 дена од животот на оставителот. Бидејќи со закон не е оставена можноста 

на завештателот да спречи намалување на располагањата и враќањето на подароците, тој може за да се 

подмири нужниот дел да определи легати, и од нив да определи ред за намалување со цел да дојде до 

подмирување на нужниот дел. Законот одредува дека најпрво мора да се определи намалаување на 

располагањата од тестаментот, без разлика на нивната големина и природа. Во случај кога завештателот 

оставил повеќе легати може да се случи да има привилгиран легат, чиј дел ќе се намали доколку дојде до 

неможност да се намири нужниот дел и покрај намалувањето на деловите на другите легати.  

            За да се определи намалување на тестаменталните располагања, треба да се има предвид дека 

тука влегуваат сите располагања кои завештателот ги опфатил било во еден или повеќе тестаменти, без 

оглед на бројот на тестаментите нивната содржина се зема како целина, односно како збир од сите 

располагања. Во овие тестаментални располагања се набројуваат  права и ствари кои што завештателот 

ги оставил на определено лице или лица (директни легати). За да се дојде до намирување на нужниот 

дел, начелото на солидарност помеѓу тестаменталните наследници е исклучено при намалување на 

тестаменталниот дел. 

 
3.СРАЗМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЛЕГАТИТЕ 

          За да може да се намири вредноста на нужнот дел треба да се намали тестаменталниот дел на 

наследникот, но на тестаменталниот наследник му е дадено законското право да може да бара да му се 

намалат легатите кои што треба да ги исплати. Законот дозволува можност на сразмерно намалување на 

легатите кои што му се наложени на тестаменталниот наследник или на легаторот наложен од 

завештателот. Меѓутоа може да се случи и да дојде до ситуација тестаторот да не им овозможи на 

тестаменталниот наследник и легаторот да можат да бараат намалување од легатите. 

 
4.РЕДОСЛЕД НА ВРАЌАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ 

           Откако ќе се направи побарувањето на легатите од страна на тестаменталниот наследник и 

легаторот и притоа не е дополнет нужниот дел, тогаш доаѓа до враќање на подароците. Законски, 

најпрвин се пристапува кон враќање на последниот подарок а потоа се пристапува кон враќање на 

следните подароци редоследно од последниот кон напред, но доколку два или повеќе подароци се даден 

истовремено тогаш нивното враќање е сразмерно. 

            Ако вредноста на дополнување на нужниот дел е помала од вредноста на подарокот, тогаш се 

оддбива процент од вредноста на подарокот, а ако пак подарокот е недделива ствар , во тој случај 

нужниот наследник станува сосопственик на онолкав дел од подарокот кој ја исполнува вредноста на 

нужниот дел. 

            Кога зборуваме за враќање на подароците треба да се  разгледа и можноста на совесноста на 

примателот на подарокот, односно дали тој знаел дека треба да го врати подарокот за да се намири 

нужниот дел или не. Ако примателот на подарокот се однесува несовесно, знаел дека треба да го врати 

подрокот или дел од него, а сепак не го направил тоа, должен е да ја врати вкупната вредност на 

подарокот, онаков каков што е во неговата првобитна положба, онаков каков што го примил. Но ако 

примателот не знае и не може да знае дека треба да го врати подарокот или дел од него, тогаш го 

отстапува подарокот во онаа положба кога разбрал дека треба да го врати, односно во затекнатата 

положба. 

 
5.КОИ ПРЕДМЕТИ СЕ СМЕТААТ ЗА ПОДАРОК 

            Секое располагање кое е без надоместок може да се смета како подарок. Во Член 34 од Законот 

за наследувањето се набројуваат: откажувањето од права, простување на долг, она што оставителот му 
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го дал на наследникот за време на својот живот на име наследен дел или заради основање или 

проширување на домаќинството, или заради вршење на некое занимање. 

 
6.ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Се утврдуваат посебни даночни пријави за утврдување на: 

 Данок на имот, образец ДИ; 

 Данок на промет на недвижност, образец ДИ ПН; 

 Данок на наследство и подарок, образец ДИ НП. 

            Данокот за наследство и подарок се плаќа на недвижен имот и право на полодоуживање и 

користење на недвижен имот од страна на оние кои ги примаат подароците, врз основа на договорот за 

подарок. 

            Данок на наследство и подарок се плаќа и на подвижен имот (готови пари, парични побарувања, 

хартии од вредност и друг подвижен имот), овој данок на наследство и подарок се плаќа ако вредноста 

на договорот на подарок е повисока од едногодишната просечна плата за претходната година во 

Република Македонија. 

 

7.ДАНОЧНА ПРИЈАВА – ОБРАЗЕЦ ДИ – НП 

         Оваа даночна пријава, образец ДИ – НП
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 која ја поднесуваат обврзниците кои наследуваат, 

примаат како подарок недвижен или подвижен имот служи за да се утврди данокот на наследство или да 

се слободат од данокот на наследство, подарок. Оваа пријава се поднесува во рок од 15 дена од 

правосилната одлука на решението за наследство или од денот на склучувањето на договорот за подарок 

до општинската администрација.  

Даночната пријава за данок на наследство и подарок го има следниот облик: 

Објаснување, општи правила за пополнување, дел 1 правен основ, дел 2 податоци за оставителот или 

давателот на подарок, дел 3 податоци за наследниците или примателите на подарок, дел 4 податоци за 

наследениот или или на подарок на примениот имот, дел 5 податоци за моторни возила и друг подвижен 

имот, податоци за датумот на поднесување на даночната пријава и Упатство за пополнување. 

 Во делот 1, правен основ, се означува полето кое зависи дали наследството или подарокот е со 

наследно решение или претставува договор за подарок, примателот на подарокот ја пишува 

пријавата во која задолжително ги вметнува бројот и датмот на документот со кој се врши 

преносот на сопственоста 

 Во делот 2, податоци за оставителот или давателот на подарок, се внесуваат податоци на 

физичкото лице кео го впишува единствениот матичен број, (ако е странско физичко лице се 

впишува бројот на пасошот, датумот и земјата на издавање), името и презимето податоци за 

адресата и фирмата каде што работи. Правното лице го впишува единствениот даночен број и 

бројот на деловниот субјект доделен од Државниот завод за статистика, називот на фирмата и 

адресата на фирмата (странско правно лице пишува назив на фирмата и податоци за адресата). 

 Во делот 3, податоци за наследниците или примателите на подарок, во тоа поле се внесуваат 

податоци за адресата, даночен број, единствениот матичен број и името, називот на 

наследниците или примателите на подарок. 

Доколку дојде до случај имотот да го наследува или да го прими како подарок едно лице, се 

впишува 1/1, а ако се повеќе лица тогаш се впишува идеалниот дел од имотот, исто така се 

означува и наследниот дел на примателот, наследникот на подарокот, а не се означува ништо 

доколку примателот, наследникот не е во сродство со давателот на подарокот. Доклоку имотот 

се наследува или прима од едно лице тогаш полето пред решението се означува со “х”. Ако пак 

имотот го наследуваат повеќе лица може врз основа на меѓусебен договор еден од обврзниците  

да превземе обврска да го плати данокот за сите , при тоа тој се впишува како прв обврзник во 

рубриката 2, и полето “решение” се означува со “х”. Во ситуација кога не постои ваков договор 

даночната обврска се распределува на сите наследници/приматели на подарокот и се води 

сметка за сразмерноста на наследениот/примениот идеален дел на имотот.  

                                                           
81

 Примерок од оваа пријава, образец ДИ – НП може да се најде на следнава страна: 
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82
%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B
4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D
0%BA.pdf 

http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.caska.gov.mk/files/Baranja/Danoci/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
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 Во делот 4, се внесуваат податоците за имотите и се наведуваат имотите што се предмет на 

наследство/подарок. Ова се однесува само на имотите кои ги наследуваат или примаат на 

подарок исти лица кои добиваат еднаков дел. Доколку се работи за недвижен имот како податок 

се внесува видот на имотот, дали станува збор за станбена зграда, деловен објект, земјиште (за 

земјоделско земјиште исто така се внесува и културата и класата). Во овој дел се впишува и 

површината, најчесто во  во m2, ако се работи за станбени зградии и деловни објекти или во ha 

(хектари) кога станува збор за земјоделско или шумско земјиште. За подвижниот имот во ова 

поле не се внесуваат никакви податоци.   

 Како следно се внесува адресата на која се наоѓа имотот, така што за станбени и деловни 

објекти се впишува улицата, бројот, населеното место и општината, а за земјиштето се внесува 

локалниот назив на месноста, бројот на катастарската парцела, катастарската општина и 

општината; како и бројот на документот за сопственост врз имотот (договор, имотен лист или 

поседовен лист).  

Ако се наследува/прима подарок имотот како целина тогаш во полето се впишува “1/1”. 

Доколку пак, се работи за идеален дел од недвижност за која што претходно не е извршена 

физичка поделба, тогаш се впишува идеалниот дел што се пренесува. Ако се наследува или 

прима на подарок земјиште кое во имотниот лист е назначено како дел од некоја поголема 

катастарска парцела, тогаш се впишува делот. 

Вредноста на имотот кој што се наследува или прима како подарок, се внесува изразена во 

денари.  
 Во делот 5 се впишуваат податоците за подвижниот имот. Во овој дел се внесуваат податоците 

за подвижниот имот , при што може да се пријават повеќе подвижни имоти, како на пример: 

моторни возила, готови пари, парични побарувања, хартии од вредност, како и друг недвижен 

имот (при што треба да се наведе и описот на имотот).  Кога се пријавува моторно возило се 

наведува шифрата на видот на подвижниот имот врз основа на шифрарник. Шифрарникот го 

има следниот облик: 

 7.1. ВИД НА ПОДВИЖЕН ИМОТ ШИФРА
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- Патничко моторно возило   1 

- Автобус                                      2 

- Товарно моторно возило      3 

- Товарно приклучно возило  4 

- Трактор                                       5 

- Комбајн                                      6 

- Пловен објект                           7 

- Авион                                          8 

За моторно возило  како податоци се внесуваат: марка, број на мотор, број на шасија, работн зафатнина, 

година на производство и вредност на возилото. 

За готови пари, парични побарувања, хартии од вредност и друг подвижен имот вредноста се внесува во 

денари. 

 Во последниот дел 6, се внесуваат прилозите при што се наведуваат сите документи што се 

приложуваат кон пријавата. Исто така се наведува и назив, број, датум на документот и од 

кого е издаден.  

             

Во продолжение ќе наведеме пример за РЕШЕНИЕ за утврдена даночна основа за данок на наследство и 

подарок
83

 

Опис и тек на постапката во чекори: 

1. Поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок на шалтер 

11  на Град Скопје во Управата за јавни приходи. Поднесувањето на даночната пријава е 

проследено со уплата на административна такса согласно Законот за административни такси 

(тарифен број 1) приложувајќи оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 50,00 денари; 

2. На даночната пријава треба да се наведе лице за контакт и контакт телефон; 

3. Данок на наследство и подарок се плаќа на недвижен имот и право на плодоуживање и 

користење на недвижен имот кои наследниците, односно примателите на подароци ги 

наследуваат, односно примаат врз основа на Законот за наследување, односно договорот за 

подарок (втор и трет наследен ред); 

4. Утврдувањето на пазарната вредност на недвижноста ја врши Комисија за утврдување на 
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пазарната вредност на недвижниот имот, по претходно потпишан Записник во соба бр. 16 во 

Управата за јавни приходи или извршен увид на лице место; 

5. Одговорните лица изготвуваат Решение за данок на наследство и подарок; 

6. Решението за данок на наследство и подарок се подига од шалтер 11 проследено со 

приложување на оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 250,00 денари; 

7. Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на прием на 

Решението. Жалбата преку Градоначалникот на Град Скопје се поднесува до Министерството за 

финансии таксирана со 250,00 ден. административна такса. 

Потребни документи: 

1. Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (законски пропишана форма); 

2. Договор за подарок (број на примероци наведени во договор или нотарски акт); 

3. Наследно (судско) решение во 3 примероци (1 оригинал и 2 фотокопии заверени кај нотар); 

4. Доказ за сопственост на недвижноста (имотен лист, поседовен лист или претходно заверен 

доказ за сопственост); 

5. Друга дополнителна документација што ќе се јави како потребна во текот на постапката. 

Рокови за постапката најдоцна во рок од 2 месеца ако со посебен пропис не е определен 

пократок рок (чл. 221 став 1 од ЗОУП ) 

Документ/акт што граѓанинот 

го добива 

Решение за утврдена даночна основа за данок на наследство и 

подарок (втор и трет наследен ред) 

 
8.ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 

Како даночен обврзник на данок на наследство и на подарок може да се јави: 

 Физичко и правно лице кое наследува движен и недвижен имот; 

 Физичко и правно лице кое прима имот на подарок во земјата и во странство; 

 Странско физичко и правно лице за недвижен и подвижен имот што го наследува  , односно 

прима на територијата на Република Македонија. 

            Доколку се случи наследникот да реши да го отстапи наследството на друго лице но да не дојде 

до тоа отстапување, тогаш данокот го плаќа лицето во чии раце преминува наследството. Ако пак 

наследникот го отстапи наследството на друго лице, но наследството нема да биде во негова 

сопственост, данокот на наследството го плаќа лицето кое го отстапува наследството, а пак лицето на 

кое му е отстапено наследството плаќа данок на подарок. 

 
9.ДАНОЧНА ОСНОВА И ДАНОЧНИ СТАПКИ 

Даночната основа на данок на наследство и подарок се пресметува според пазарната вредност. 

Пазарната вредност на недвижниот имот се засметува според методологијата за утврдување на пазарната 

вредност на недвижен имот. 

            Висината на стапките на данок на наследство  и подарок се пропорционални и различни, во 

зависност од наследниот ред, па така за обврзник од втор наследен ред се пресметува по стапка од 2% до 

3%, а за обврзникод трет наследен ред или кој не е во сродство со оставителот висината на стапката се 

пресметува од 4% до 5%. Висината на стапката се донесува со одлука од советот на општините. 

 

10.ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 
Данок на наследство и на подарок не плаќаат: 

 Наследникот, примателот на подарокот од прв наследен ред; 

 Наследникот, примателот од втор наследен ред, на примен подарок стан, семејна станбена 

зграда, ако со оставителот, давателот на подарокот живеел во заедничко домаќинство со 

оставителот една година пред неговата смрт, односно во моментот на приемот на подарокот, 

под услов тој и неговото семејство да немаат друг стан или станбена зграда; 

 Наследникот, примателот од втор наследен  ред кој се занимава со земјоделство и кој од 

оставителот ќе прими земјоделско земјиште и економски згради, ако живеел во заедничко 

домаќинство со оставителот, давател на подарокот  една година пред неговата смрт, односно во 

моментот кога го примил подарокот. 

            Од данок на наследство и подарок се ослободени државните органи, органите на општините, 

органите на општините на градот Скопје, Народната банка на Република Македонија, организациите на 

Црвениот крст, хуманитарните, социјалните, научните, образовните, културните установи и верски 
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заедници за подарок што го примиле во вид на недвижен или подвижен имот, хартии од вредност, 

парични средства и побарувања.  

           

 ЗАКЛУЧОК: 
Според ова досега погоре објаснето и разработено можеме да сумираме дека како основа во нашето 

законодавство во однос на наследувањето се зема Законот за наследувањето и според него се 

определуваат начините и постапките на правилно прераспределување на оставинската маса на 

оставителот на неговите наследници. 

За подарокот земен како дел при наследувањето може да се зборува во тој случај кога оставителот 

своеволно како подарок во тестаментот го нагласува еден или повеќе личности, кои го наследуваат тој 

подарок но притоа потребно е тие да платат данок на вредноста на подарокот кој ќе го наследат.Во 

случај да дојде до повреда на нужниот дел кој треба да го наследат законските наследници, тогаш доаѓа 

до враќање на подароците кои што оставителот ги подарил за време од 90 дена пред неговата смрт, а тоа 

настанува поради дополнување на вредноста на нужниот дел. 

Затоа како темел секогаш треба да се земе законот кој го регулира правилното спроведување на 

наследувањето било да зборуваме за законско или тестаментално наследување. 
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Abstract: One of the three main monotheistic (Abrahamic) religions, Islam, appeared in the Arabian Peninsula, 

more specifically at the territory of what is nowadays Kingdom of Saudi Arabia. The Prophet Muhammad was 

born, lived, and preached Islam at the Arabian Peninsula. After 14 centuries, and undergoing difficulties, as well 

as many fractions and divisions within, the religion of Islam has changed in great amount from the authentic 

way of practicing. The Kingdom of Saudi Arabia, the cradle of Islam, among being the holiest Muslim land, is 

the place where the two most important mosques are located (Mecca and Medina). The Kingdom is also 

important because it is the birthplace of the Wahhabi movement. Before the 18
th

 century, the Arabian Peninsula 

was almost forgotten. The Islam was vanishing from the people’s life and the Muslims had deviated from the 

‘straight path’. People living at the Peninsula were mostly Bedouins and they lived in tribes; disunited, 

practicing Islam that was much different from what is written in the Quran and the Sunnah. Seeing such a 

picture on the holiest Muslim land, with Islam almost lost from the Arabs life, al-Wahhab tried to unite the 

tribes living in the Arabian Peninsula. Among other important figures in the Muslim history, he is responsible 

for the awakening of the religion of Islam in the lives of the Arabs. However, he became father of a 

controversial and one of the most fundamental Islamic movements, Wahhabism, influencing many other groups 

and movements within the Islam.      

Key words: Saudi Arabia, wahhabi, al-Wahhab, Islam 

 

 

1. INTRODUCTION 

 Arabian Peninsula is the part of the world, where in the 7
th

 century AD Islam appeared. It happened on 

the territory of nowadays Kingdom of Saudi Arabia, which covers the biggest part of the peninsula. That is the 

place where the Prophet Muhammad was born and lived. Nowadays Saudi Arabia is the cradle of Islam. On the 

territory of the Kingdom of Saudi Arabia is the location of the holiest mosques, the place where Muslims from 

around the world come every year on pilgrimage. 

 Specific geographic conditions in Saudi Arabia did not allow easy penetration and conquest of the 

territory where mainly nomadic Arab population was living, being somewhat isolated. None of the great ancient 

conquerors succeeded to win Arabia. On the other hand, the various Arab tribes were not united, i.e. had not 

created their own state. Resources were limited, and the tribal life was competitive. 

 The absolute centre of existence for all individuals had been the clan, and the survival of all individuals 

depended on it. The economic power of clans or tribes was the result of successful conquest. According 

Rosentfeld, division of these (tribal) societies is the result of the fact that each of these family groups did not 

accept the exclusive control of resources, fundamentally considering themselves equal to others, in terms of 

prestige, honour, status and rights. The main mechanism for maintaining equality is 'preservation' of their right 

to act militarily. Those were military family groups, which do not recognize the monopoly in the use of force by 

any group
84

. 

 The political situation that characterized the Arabian Peninsula before the rise of the Wahhabi 

movement can be described as a conglomerate of small unions or tribes, where authority was inherited. In "The 

brilliance of the meteorite", a work whose author is unknown (but it is known that he was a contemporary of al-

Wahhab), is stated that at the time, the Najd (the birthplace of Muhammad ibn Abd al-Wahab), there was not a 

strong leader who could resist the invaders and help the oppressed
85

. However, every emir was an independent 

ruler in his village..."Bedouin tribes were scattered then. Each tribe was headed by sheikh...There were small 

sheiks in some tribes, who could resist major sheiks. The population of the cities around Najd was constantly at 

war with each other"
86

. 

 

2. EVOLUTION OF ISLAM IN SAUDI ARABIA 

 After the initial unification of Muslims and the spread of Islam, in a relatively short time, within the 

Muslim community begin to appear divisions and fractions. At the very beginning, the first fraction that 

appeared was the extremist group known as Khawaarij (Khārijite). The difference between this group and other 

Muslims concerns the question of who is and who is not a Muslim. According to them, anyone who commits a 
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grievous sin is an infidel and apostle, so the shedding of his blood and confiscation of his property is allowed. 

Soon after this, the biggest fraction in the Islam happens, the appearance of the Shīʿah (Shīʻatu ʻAlī -

  followers/party of Ali). Starting as a political faction, this group gradually developed into a religious 

movement. Shīʿism not only influenced Sunni Islam but also produced a number of important sects to which the 

term Shīʿah is applied. As time passed, numerous other groups or sects within Islam arise: Qadariyyah, who 

believe in the absoluteness of free will; Jabriyyah, who advocate coercion, compulsion; various Sufi groups with 

their specific beliefs, many of them borrowed from non-Islamic cultures and religions; Mutazilah (Muʿtazilah), 

which emphasize human thinking or reasoning; and Ash'arism
87

. All these groups represent a deviation from the 

original teaching of the Prophet Muhammad. Although starting with minor deviations, over time many of them 

develop into independent theories on religion and life. 

 Throughout the centuries, from the creation of Islam by Prophet Muhammad until the birth of 

Wahhabism in the 18
th

 century, Islam itself (and thus the area of the Arabian Peninsula and the Kingdom of 

Saudi Arabia) suffered significant changes. Starting with the rule of the Umayyad dynasty (658-750 AD); 

through the time of the so called ‘official caliphate’ or rule of the Abbasids (750-1258 AD); fall of the seat of 

the caliphate (Baghdad) under the Mongols (1258); until the rule of the Ottoman Empire, which was the seat of 

the caliphate at the time when al-Wahhab preached his version of Islam, the Islam itself went throughout 

changes. The result is a big difference between the way Prophet Muhammad and his contemporaries (salafi) 

practised Islam and the way it is practised in the modern period. 

 According to Zarabozo, Muslims and Islam began to move downwards after the fall of Baghdad in 

1258, and by the emergence of al-Wahhab, Islam had reached the lowest position of its existence, in almost 

every aspect
88

. Politically, the Ottoman Empire had lost its authority and prestige in the Arabian Peninsula, and 

many areas had been semi-independent. 

 In the time before of al-Wahhab, the Ottoman Empire did not rule with the tribes that occupied the 

Arabian Peninsula in the classic sense of the word, mainly because of the specific geography of Saudi Arabia. 

Even earlier Caliphates did not pay much attention to this country, probably due to its limited economic 

resources. 

 By the time of al-Wahab, in the Muslim world there was a strict and ‘blind’ attachment to different 

schools of fiqh, i.e. Islamic 'jurisprudence'. The situation was such that in areas where more than one Islamic 

school has been present, each of them pursued the prayers at the mosque separately from the others, each having 

their own imam. Even worse, this could be seen in the Kaaba (Kaʿbah), the symbolic centre of the unity of all 

Muslims
89

. 

 Sufis, who have always declared themselves as true followers of Islam, practiced things that might be 

supported or accepted only if one completely ignores the Qur'an and Sunnah (Sunnah-habitual practice). 

According to Vassiliev, Sufis were singing and playing musical instruments, some of them drank alcohol, 

smoked tobacco and hashish, earning from prophecies based on astrology and magic
90

. 

 In addition, according to the Indian scholar al-Nadwi
91

, the dominance of the Turks led to the situation, 

the most important official language of the Muslim not to be Arabic anymore. In other words, the language of 

the Quran received secondary importance, and this even more strayed Muslims from the true/authentic source of 

Islamic learning. 

 

3. ISLAM IN THE SAUDI ARABIA BEFORE 18
TH

 CENTURY 

 In the time before the emergence of Wahhabism, Saudi Arabia was surrounded by areas that were 

under the control of the Ottoman Empire. However, Najd, the birthplace of al-Wahhab, a longer period was not 

under anyone's authority. It was under the control of smaller tribes and their sheiks. According to Vassiliev, 

Central and Eastern Arabia were essentially independent from the Turks at the beginning of the 17
th

 

century...until the emergence of Wahhabism, Arabia for several decades had been left on itself
92

. 

 From an economic point of view, the area was very poor compared to many other parts of the Muslim 

world at the time. Agriculture and livestock represented a major source of income. The difficult economic 

conditions greatly contributed to political instability, because different groups resorted to using different 

methods to survive, such as looting of other tribes or plundering of caravans passing there. 

 The birthplace of al-Wahhab, Najd, was inhabited mainly by Bedouins, but also with other residents of 

small towns. Most of the people were from Arab tribes, while a smaller portion were non-Arabs, being brought 

as slaves or stayed here upon returning from the pilgrimage caravans. Najd was largely tribal society; it was 
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society without laws: intertribal warfare and strife were normal. Bedouin tribes had their own rulers, often 

elected according to their ability to preserve the tribe in these harsh desert conditions, while cities had their own 

rulers, emirs. Although hereditary, this position was often filled in by using force, often through murder and 

suppression
93

. 

 Ibn Khaldun, philosopher, sociologist and historian of the 14th century, provides an interesting view of 

the nature of authority in tribal societies. According to him, what is essential for these societies is "tribal 

solidarity", i.e. asabiyya (asabiyyah). Tribal solidarity is based on blood relations, representing a natural feeling 

among the people and the authority of the sheikh, based primarily on asabiyya
94

. He thinks that religion was one 

of the ways to strengthen this feeling. The author and his thoughts are mentioned because through his 

understanding of authority in tribal society, especially through the role of religion, it is much easier to 

understand the formation of the authority needed to unify the Arabian Peninsula. Explaining the role of the 

authority and the role of the religion in the Arabian Peninsula at that time will help understand Wahhabism. In 

addition, his analysis of the difficulties and specificities in the creation of strict central authority (through his 

understanding of asabiyya), facilitates the understanding of the fragmentary nature of political authority, which 

was one of the characteristics of the peninsula.  

 In terms of religion, deviations from the pure Islamic teachings became ever greater. There has been 

noticeable influence of Greek, Indian and Persian thought and culture, which largely affected the beliefs and 

practices of Muslims. Different schools within Islam began to appear, with various kinds of mystical practice, 

Islamic and un-Islamic. 

 Jameelah, citing Lothrop Stoddard, thinks that the situation with Islam in the Arabian Peninsula in the 

18
th

 century could be described with the following words: "Religion was decadent, like everything else. The 

strict monotheism of Muhammad was mixed with superstition and mysticism. Mosques stood unvisited and 

neglected...Muslims made pilgrimages to the graves of 'holy men' who they worshiped as saints and 

intermediaries. As to the moral recommendations of the Quran, they were either ignored or disrespected. Even 

the holy cities witnessed absence of faith. In fact, life apparently had abandoned Islam. If Muhammad would be 

returned, he would certainly curse his followers as apostates and idolaters”
95

. 

 Vassiliev writes that the status of the holy cities (Mecca and Medina) influenced their population to 

feel superior to other Muslims, resulting in their further astray in their behaviour. Whole sections of Mecca 

belonged to prostitutes, who even paid tribute to their work. Homosexuality was widespread, alcohol being sold 

almost at the very gates of the Kaaba, and drunkenness was not anonymous
96

. According to him, among the 

Bedouins were widespread: the cult of the sun, moon and stars; customs and ceremonies contrary to Islamic 

learning; cult of ancestors; making sacrifices (sacrificial rite) at the graves of ancestors; animism; fetishism etc. 

 What especially motivated al-Wahhab to preach his teaching and to insist on a return to the 

fundamentals of Islam, as prescribed in the Qur'an and Sunnah, was the attitude of the population of Najd to 

religion, i.e. Islam. According to Jameelah, the majority of the population of Najd, even in the holy cities 

(Mecca and Medina) were Muslims only by name. The only thing they knew was reciting Kalima Shahadat 

(Islamic creed), but with many mistakes
97

. Although, according to the principles of Islam, fasting during 

Ramadan, almsgiving (zakat) or joint prayers were mandatory, only a small part of the population practiced it. 

Besides almsgiving, as one of the pillars of Islam, there were other taxes collected from the population. Many of 

them used tobacco, wore silk and used other means, which were a symbol of luxurious living, contrary to the 

principles of Islam. 

 Zarabozo thinks that the major forms of religious deviation in time before the appearance of 

Wahhabism were the following: 

 1. The cult of worship of graves; 

 2. The cult of the saints and the worship of saints; and 

 3. Idolatry of trees and other inanimate objects
98

. 

 So, tribal life in which power is based on cultural or ideological authority, is the political context in 

which the Wahhabi movement emerged. Wahhabism as an ideology arose from within the tribes, setting norms 

that should unite. 

 "When they (the tribes) are in distress or need, they should turn to God, but they rely on the power of 

their own tribe and tribal leaders, instead surrendering to the faith. Outlaws within the Muslim community... 

build their idolatry within Islam itself. This is the effect that the tribal mentality has on people. Religious 
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dogmas are designed to support the power of the leader...What remains from the true faith in individuals inside 

tribe are very weak and is interpreted within the dogma, which is imposed to them"
99

. 

    

4. MUHAMMAD IBN ABD AL-WAHHAB 

 Although mentioned practices were widespread, it does not mean that people completely abandoned 

Islam or there were no scholars in Najd who studied religion. In fact, Hanbali school of Islamic jurisprudence 

was present in Najd for centuries. However, Islamic studies were concentrated mainly on the law, and beliefs 

were in the background 

 Over the past three centuries, the name of Muhammad ibn Abd al-Wahhab is often mentioned among 

Muslims as well as among the non-Muslim world. Al-Wahhab is not a man who is "shrouded in mystery"
100

. His 

works, like the works of his disciples, followers and successors are available in every part of the world. 

 Muhammad ibn Abd al-Wahhab is a controversial figure in the history of Islamic thought. He was born 

and lived in Central Arabia, in the above context, where Islam had lost much of its originality and was 

intertwined with many local superstitions and rituals. Al-Wahhab did not recognize the personification of Islam, 

which he saw around him
101

. Criticizing what he perceived as a deviation from the true practice of Islam, he 

took radical steps, among others, calling his contemporaries infidels, referring to their deviation from Islam. In 

previous history of Islam, the term has been usually reserved for those who clearly and obviously did not accept 

the Quran or the Prophet Muhammad as a holly authority, namely Christians and Jews. The term unbeliever was 

rarely used for Muslims. 

 Because of all above mentioned, al-Wahhab believed that he was living in a period of ignorance of 

Islam; the same, if not worse than the time before the advent of Islam. He held that the reason for this is the fact 

that people are disunited. They blindly follow their tribal leaders, leading to improved tribal mentality but at the 

expense of universal unity under Islam. Essentially, he finds the blame for this in the authorities who failed to 

implement Islam
102

. 

 In order to overcome this ignorant attitude towards Islam, which had affected the entire Arab 

Peninsula, according to al-Wahhab, it was essential to return of the unity of the community (ummah) under 

strictly centralized leadership. The focus of unity, both in terms of recognition of Allah as the one and only, as 

well as in terms of application of social and political authorities, is the paradigm of learning of al-Wahhab
103

. 

 In 1744, the pact is concluded between al-Wahhab and emir Ibn Saud, one of the tribal leaders in the 

Arabian Peninsula. According the pact, the emir was to support al-Wahhab in his attempts to reform Islam, and 

in return, if successful in his efforts, Al Wahab not to leave the area 

 Their agreement was soon tempered by the marriage of the daughter of al-Wahhab and Ibn Saud. The 

mutual support of the mentioned families, according the pact, continues to the present, providing an ideological 

driving force of Saudi expansion
104

. The year when the pact was concluded is considered the beginning of the 

first Saudi state, which ceased to exist in 1818. 

 

5. CONCLUSION 

 Out of the three monotheistic religions (Christianity, Islam, and Judaism), the Islam is the second in 

terms of followers and is the fastest growing religion nowadays. The roots of Islam locate in the Arabian 

Peninsula in the 7
th

 century AD, nowadays Kingdom of Saudi Arabia. At the time, Mecca was a commercial 

center of Arabia. Due to the variety of the population and because of what they believed, Prophet Muhammad 

claimed not to preach a new religion but brings a new revelation, which will restore the population of the 

Arabian Peninsula to the only true God, known to Arabs as Allah, the God of Abraham, Ishmael, Noah, Moses 

and Jesus
105

.  

 This is one of the reasons for the importance of the Arabian Peninsula for the paper, being the cradle of 

Islam. The other reason is that in the 18
th

 century, the Arabian Peninsula was the place where another influential 

Islamic movement was born, the Wahhabism. The founder of this movement, al-Wahhab, considered the 

situation in the Peninsula even worse than the time before Prophet Muhammad lived, before advent of the Islam. 

Although considered fundamental and ultra conservative, the Wahhabi movement had enormous influence for 

the ‘Islamic revival’ movements, groups, and organizations in the second half of the 20
th

 century, throughout the 

world.     
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 The importance of the Arabian Peninsula and the Kingdom of Saudi Arabia is of utmost importance for 

the Muslims around the world. It is the place where Islam was born, place where Prophet Muhammad lived and 

preached, place where the two holiest mosques in the world are located (Mecca and Medina). The Arabian 

Peninsula and the Kingdom of Saudi Arabia are the places where Muslims from all around the world come to 

pilgrimage, as one of the pillars of the Islam.   
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Abstract: Asylum is a fundamental right granted to people persecuted in their country and in need of 

international protection. Although the status and legal definition of a refugee is set out in the 1951 Geneva 

Convention relating to the Status of Refugees, such a term is still misunderstood and associated to the economic 

migrant. The European policy concerning Asylum has been dilatory and subjected to the discretion of the 

Member States to delegate their competences in this field. So, this article means to analyze the actual situation 

of the right of the refugee in order to evaluate the protection offered to those people asking for asylum. On this 

approach, this study is to verify the existence of the European Union Policies, the efficiency of the legislation 

and identify the effectiveness in response to the flows of applicants for asylum in the European Union and in the 

Member States. Through these premises it will be possible to discover till what extend the aim of the Union for 

the realization of a Common European Asylum System (CEAS) has been fulfilled, so that protection and 

effective assistance can be guaranteed to political asylum applicants in a uniform way in all the European 

countries.  

Key words: asylum, right, refugee, CEAS, EU policies. 

 

INTRODUCTION 

This article is to verify the efficiency of the legal instruments adopted and the effectiveness of the response to 

the flow of asylum seekers in the EU and in the Member States. 

The governments and public attitudes towards asylum seekers, has changed over time and is often subject to a 

number of considerations extraneous to the sphere of reference and related rather to issues of internal security, 

economy, national interest: political asylum is often downgraded to the level of the common issues concerning 

immigration, to deal with the tools of economic planning and public order. By its nature, the granting of refugee 

status cannot be subordinated to the logic of management of migratory flows, but must serve the needs and 

interests of the applicant. 

This study suggests there is adversity between approved and applied: despite the existence of a common regime 

on asylum, actually exist different practices and approaches. 

The right to asylum is an incomplete right; it presents legal gaps that challenge the warranty. Main to this article 

is the analysis of the right to asylum as approached in the EU, with the aim to illustrate the development and 

innovations of the CEAS and also detect the differences in the actual application by the Member States. 

 

1. THE POLITICAL REFUGEE  

The stratification of the global economy, the gap between north and south, the world's communication system 

and violence of internal conflicts push millions of people to look for the solution of their economic problems 

and personal security in other countries.  

The political refugee figure develops therefore in the greatest phenomenon of migratory flows and is an area of 

reflection more than ever open to discussion. Multiple appear the ambiguity that characterize this figure so as to 

make it particularly complex in the international scene. 

The refugee definition has changed over time and depends by the place, but a growing international concern for 

the plight of refugees has led to a formulation widely recognized. In the United Nations Convention on the 

Status of Refugees of 1951, the refugee is someone who "for well-founded fear of persecution for reasons of 

race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country 

of his citizenship, and cannot, or owing to such fear, unwilling to avail himself of the protection of that 

country"
106

.  

Although this definition is commonly used by international and national regulations, international organizations 

and states, the term refugee continues to be misunderstood and is often used inconsistently in everyday 

language, especially by the media and by political parties. The concept is confused with people who emigrate 

for economic reasons. Economic migrants are those who leave the country for purely economic reasons and in 

order to improve their living conditions: this category of people, it does not meet the criteria defining refugee 

status and does not have the right to enjoy international protection. 

In common sense it doesn’t raise a clear distinction between economic migrants and political refugees. This 

confusion is created by the fact that economic conditions in the countries from which political refugees have 

fled are generally, particularly difficult; reality from which comes out the erroneous term economic refugees, 

ambiguous and not very appropriate, since it combines two concepts that refer to different reasons that have 

caused the exodus: the first political and economic the second. 
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The migrant, broad sense is one who voluntarily decides to leave his country to settle temporarily or 

permanently in another country. The asylum seeker, however does not move by choice, but is forced to flee his 

country to escape severe persecution and violence. 

The legal situations of the migrants are situations of claim or benefit even if different for the two main cases. 

The migrant volunteer has a rightful interest, or the power given to a subject in order to protect individual 

interests and the interests of the whole community; a power that ensures the position of the individual only 

indirectly, as such protection warranty guarantee at the same time interests which are proper of the community. 

The migrant that is not volunteer, however, has the power attributed to a subject for the protection of his 

interests, that is an individual right; these may in fact act to the satisfaction of an individual interest. 

The reasons why migrants flee are so different and so are the legal forms provided for: the protagonist of the 

following discussion is an applicant for political asylum or the migrant who is forced to move to another country 

not by free choice but for the lack of any possible choice. 

 

2. COMMUNITY POLICIES HISTORY ON IMMIGRATION AND ASYLUM 

The legislation of EU Member States which governs the field of immigration and political asylum, or the 

protection afforded by the Member States to the people who have specific requirements, is strongly influenced 

by the measures adopted by the EU. The above acts make up the so-called "Common European Asylum System" 

and have an influence on the effective internal discipline of each country. The transfer of national competence in 

the Community competence in the following matters occurred gradually. 

A legal turning toward communalization discipline of immigration and asylum was accomplished by the Treaty 

of Amsterdam in 1999 that began the transfer of the matter from intergovernmental to Community competence. 

The new treaty has communalized the matter of "visa, asylum, immigration and other policies connected with 

the free movement of persons"
107

. 

Asylum policies are an integral part of the objective of the European Union to create an Area of Freedom, 

Security and Justice (AFSJ) in the EU's borders. The Treaty of the European Economic Community of 1957 did 

not include information on justice and public order. Until the sixties immigration from outside the European 

states has not worried the European States because the number of foreigners was relatively low and it was 

believed there was a need for foreign labor. In the seventies and eighties, the European States had changed their 

attitude towards immigration and their national policies had become increasingly restrictive. At the same time, 

sharply increased the flow of migrants from Eastern Europe, following the fall of communist regimes as well as 

increased the number of immigrants from the Balkans, where ethnic conflicts were raging. 

This historical picture was oriented in the direction of a common policy on immigration and asylum. The free 

movement of persons within the EU, together with the socio-economic strongly positive effects, created 

problems that for logistical reasons required a common response, particularly on the immigration and asylum, 

by becoming particularly urgent solving the problem of external borders. 

The concept of border is, in fact, central to any political system as outlines the dimensions of the latter 

distinguishing it from the external environment which exerting pressure and influencing the internal dynamics, 

is not structurally interdependent from the system components. 

The concept of EU border is particularly articulated. A first complexity comes from the coexistence of three 

different types of borders - internal, territorial and functional -, which doesn’t coincide with each other but vary 

in relation to the size policies that they delimit. The second complication is the vocation of the European Union 

to the ongoing enlargement
108

; until the enlargement process will not end, the process of closure of external 

borders will be conducted in connection with the process of enlargement of internal borders. Within the 

European framework, the behavior of a State within the admission of non-EU citizens would thus have 

consequences for all Member States. The border of a Member State became in effect the external border of the 

European Community. 

The Schengen Agreement of 1985 represented the start of the process of politicization of the concept of external 

border and has drawn the paradigm of what is now the policy of EU border management. The Treaty on The 

European Union in 1992 has institutionalized the cooperation on the external borders, establishing the policy of 

justice and home affairs and represents the full politicization of  the matter of borders for the Union's political 

system. 

 

The Lisbon Treaty abolishes the division of EU policies into three pillars. The policies of immigration and 

asylum fall within the competence of the European Union competing under the principle of attribution and set as 

new objectives in the second article of the Treaty on the European Union to "maintain and develop the Union as 

an area of freedom, security and justice, in which the free movement of persons, together within appropriate 

measures with regard to external border controls, asylum, immigration, crime prevention and the fight against 
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it." In addition, because of the subsidiary principle, the EU acts only in the cases where the Member State is not 

able to independently deal with the situation. So, in asylum matter, the Union retains competence that cannot be 

considered irrelevant
109

.  

The concept of a "Common European Asylum System" was introduced for the first time in the Tampere 

European Council of 1999, where the Heads of State and Government of the member states reached an 

agreement to acquire instruments capable of determining the minimum State responsible in examining 

applications for asylum application, common standards for a fair and efficient asylum procedure, specify the 

common conditions for the treatment of asylum seekers and implement reconciliation efforts of the rules on the 

recognition and the substantive elements of the political refugee status 
110

. 

The system should have been completed with measures that were capable of providing an appropriate status to 

people who would needed such a protection. The recognition of the status of political refugee fact is related to 

the adoption of the Geneva Convention of 28 July 1951, which in Article 1 paragraph 2 applies the term refugee 

to those who rightly fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a 

particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or unwilling, 

owing to such fear, to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being 

outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable and unwilling to return 

for the fear above. 

The European  states decided  in 1990
111

, determined in accordance with their common humanitarian tradition to 

guarantee  to the refugees un adequate protection, as required by the Geneva Convention of 28 July 1951 and 

the New York Protocol of 31 January 1967 related to the status of refugees, and considering the common 

purpose of an area without internal borders where, in particular, will be granted the free movement of persons 

according to the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community, as amended by the 

Single European Act 
112

 aligned with the provisions of international provisions on asylum and with the adoption 

of the Dublin Convention of 15 June 1990, determining the State responsible for examining an asylum 

application submitted in one of the Member States of the European Community. 

 

3. THE COMMON POLICY ON ASYLUM AND THE CEAS 

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on April 24, 2013 set the position of the European 

Parliament, then agreed to a proposed law of the European Parliament and of the Council to reform the common 

discipline in the field of asylum, with the aim to assist and standardize the procedures for access to the system of 

protection in the European Union. On 12 June 2013, the European Parliament approved the new Common 

European Asylum System (CEAS), through the adoption of five new legal instruments. This can be considered 

as a stage of the long way towards a common policy on immigration and asylum, as Member States continue to 

have differences in the legislation, although the process of harmonization of the same started in the nineties. 

The long process of a Common European Asylum System has been characterized by two phases. The first phase 

from 1999 to 2005 had as its goals the harmonization of the legal frameworks of the Member States on the basis 

of common minimum standards. Taking into account the imminent start of the second phase for the creation of 

the Common European Asylum System , on 4 and 5 November 2004, the European Council, adopts the Hague 

Programme  in order to define the goals of the EU in the next five years, or rather 2005-2010 . 

Among the ten priorities enclosed in this document
113

 include the strengthening of fundamental rights and 

European citizenship, the fight against terrorism, the definition of a balanced policy on the management of 

migration through cooperation with third countries, integrated management of the Union's external borders, the 

creation of a common asylum procedure, the strengthening of integration policies and the creation of a genuine 

European area of justice. The regulatory system created during the first phase of the implementation of the 

Common European Asylum System in the next phase was completed with measures that would provide forms of 

protection and should offer an appropriate status to people who would have needed such protection. In 2007 

began the second phase characterized by the formulation, proposal and adoption of important laws aimed at 

practical implementation of European legislation on asylum. This year was also the year of the elaboration of 

the "Green Paper on the future Common European Asylum System"
114

, a result of the consultation process 
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between the relevant stakeholders to the development of the structure of the Common European Asylum 

System, including government officials and representatives of nongovernmental organizations. 

The adoption of the Lisbon Treaty
115

, entered into force on 1st December 2009, brought historical innovations in 

the right to asylum matter. Article 78 of the Treaty on the Functioning of the European procedures on asylum: 

"The European Union develops a common policy on asylum, the subsidiary protection and temporary protection 

aimed at offering an appropriate status to any national of a third country requiring international protection and 

ensuring compliance with the principle of non-refoulemen . This policy must be in accordance with the Geneva 

Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and other 

relevant treaties".  

On 17 June 2008 the European Commission drafted the "Policy Plan on an integrated approach to protection 

across the EU", aiming to define the actions required to complete the creation of the CEAS. 

The Stockholm Programme 
116

, prompted by the European Council on 11 December 2009, fixed the schedule of 

EU policies in aspects concerning the area of freedom, security and justice for the period 2010-2014. 

This instrument confirms and continues the way taken and the creation of the European Asylum Support Office 

(EASO) that started its work in June 2011. This agency has the main function to deal with the frequent problems 

caused by the differences between the national asylum systems, to facilitate the correct application of the 

Common European Asylum System’s tools and the cooperation and solidarity between Member States. 

Despite the attempts to harmonize the legislation, asylum-seekers receive different treatment depending on the 

country: there are in fact cases of asylum which have excellent chances to be granted asylum in some countries 

and practically none in others. The founding and the work of the EASO, the various negotiations and policies 

and the Directives
117

, represent a tangible sign of the growing interest of European jurisprudence and national 

reserved to the political asylum matter
118

. 

 

CONCLUSIONS  

In evaluation and assessment to the Common European Asylum System it cannot leave aside the evolution of 

the political clime that has characterized the development of the European Union. Community legislation is 

partially harmonized and represents a main landmark for the strengthening of the discipline, in a context where 

the role of national governments will be more influenced by the European institutions. 

 

The way towards the achievement of a Common European Asylum fair and effective, however, is still long
119

, 

despite the efforts in recent decades to harmonize national asylum policies and the adoption of the asylum 

package. The theoretical approach of the European Union to asylum rests on a key premise: all EU states should 

have similar systems, with equally high quality standards. An applicant for asylum in all EU Member States 

should have the same opportunities to obtain protection as a refugee, but in practice it’s not. 

From the point of view of the European Parliament, the Council of Europe and of the organizations for the 

protection of the refugees as UNHCR, ECRE and Amnesty International, the measures do not reach the 

necessary parameters to establish high standards of protection and fair procedures for asylum seekers. 

 

The European harmonization in the field of asylum falls under a more general concern for the control of illegal 

migration flows which involves the creation of physical and legal barriers at the external borders of the EU, a 

situation that is stigmatized by the term "European fortress "
120

. 

It seems clear that the priorities of the European Union with regard to migrants have recorded a substantial 

change in the guidelines with the programs and actions of the EU until the early years of the new millennium. 

Despite Europe's efforts to break the wall of mistrust towards immigrants, the regulatory instruments, the 

democratic deficit within the European institutions and, above all, the extreme attempt of the States to maintain 

the prerogatives on migration policies, make the actions of the European Union rather slow, complex, 

farraginous and, therefore, significantly behind with the need for quick decisions that today's world requires. 
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 Abstract: In 2001, in Republic of Macedonia there was a conflict between the Macedonian armed forces 

andAlbanian armed groups who identified themselves as NLA - National Liberation Army. Since the beginning 

of the conflict, the International Community (EU, USA, Security Council of the UNO) described NLA attacks 

as unacceptable and also harmful to the Albanians and democracy in general.  Therefore, the international 

community urged from the legal political parties to condemn the military activities of the NLA and the problems 

to be solved through political means in institutions. With the extension of conflict, in order to maintain stability 

in Macedonia and elsewhere in the region, the international community was committed to overcome the conflict 

through political means engaging their representatives (as a facilitator, Francois Leotard - representative of the 

EU and James Pardew, representative of the USA) at the negotiating table that held under the patronage of 

President Boris Trajkovski. As a result of this mediation came to The Ohrid Framework Agreement which was 

signed on 13 August 2001 in Skopje.  

Key words: The conflict of 2001, The International Community, The Ohrid Framework Agreement. 

 

Резиме: Во 2001 година во Република Македонија имаше конфликт помеѓу македонските вооружени 

сили и Абанските вооружени групи кои се идентификувале како ОНА - Ослободителната национална 

армија. Од почетокот на конфликтот, меѓународната заедница (ЕУ, САД, Советот за безбедност на ООН) 

нападите на ОНА ги окваликуваа како неприфатливи и штетни за Албанците за демократијата воопшто. 

Затоа, од меѓународната заедница побара од правните политички партии да ги осудат воените 

активности на ОНА и проблемитете да се решаваат преку политички средства во институциите. Со 

проширвање на конфликтот, со цел да се одржи стабилноста во Македонија и во другите земји од 

регионот, меѓународната заедница се залага за надминување на конфликтот преку политички средства 

ангажирање свои претставници (како олеснувач, Франсоа Леотар - претставник на ЕУ и Џејмс Пердју, 

претставник на САД), на преговарачка маса, кој се одржа под покровителство на претседателот Борис 

Трајковски. Како резултат на ова посредување дојде на Охридскиот рамковен договор кој беше 

потпишан на 13 август 2001 во Скопје. Клучни зборови: конфликтот во 2001 година, меѓународната 

заедница, Охридскиот рамковен договор. 

 

1. ВОВЕД 

Кога е во прашање улогата и ставот на меѓународната заедница за конфликтот од 2001 година во 

Република Македонија, секој истражувач треба да биде многу внимателен дури и ден-денес, откако 

поминале повеќе од една деценија од тие немили случувања. Многу е тешко да се дојде до вистинските 

одговори на многу прашања што се поставувале за време на конфликтот, а коишто се актуелни и ден-

денес. На крајот на краиштата, и самиот термин меѓународна заедница е многу широк и недоволно 

определен. Се поставува прашањето дали под меѓународна заедница треба да ги сфатиме релевантните 

меѓународни институции или, пак, поголемите светски сили (држави) што и законски и правно ја кројат 

судбината на светот денес. Sтавовите на меѓународната заедница околу конфликтот од 2001 година, 

евалуирале во зависност од настаните, почнувајќи од јануари 2001 година па сè до потпишувањето на 

Охридскиот рамковен договор. 

За обичниот граѓанин на Република Македонија доста шокантна беше појавaта на ОНА. Станува збор за 

еден временски период кога имаше во политичкиот живот на Македонија доста знаци дека нешто 

позитивно се случува и во однос на релаксирање на меѓуетничките односи и во однос на унапредување 

на статусот на Албанците како најголема етничка заедница после Македонците. Многу е интересно, од 

аспект на теориите за конфликтите, соопштението на ОНА под реден бр. 1 каде што се потенцира: 

Зачувувањето на интегритетот на РМ и измената на Уставот каде што Албанците ќе имаат еднакви права 

и ќе се признаваат како државотворен фактор…“ Според претставниците на ОНА, уставните промени 

биле невозможни по институционален пат.
121

 Уште понеразбирливо е тоа што група вооружени лица 
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преку воени дејства против легалните одбранбени сили решиле да го зачувуваат територијалниот 

интегритет на државата. Значи, војувале две организирани воени формации,za сочувување на 

интегритетот на една иста држава. 

 

2. ДЕЈСТВИТЕ НА ОНА. 

 После неколкуте воeни дејства на ОНА дојде до првите посериозни реакции на меѓународниот фактор. 

Јавно беше осудено појавувањето на ОНА, но не беа поштедени ниту самите Албанци. Од посебна 

важност беше реакцијата на главниот командант на НАТО-трупите во Европа, Весли Кларк, кој соопшти 

декa „причините на албанското незадоволство во Македонија се рефлексија на еден поширок 

проблем...“. Кларк во своето изјаснување јасно им ставаше до знаење на политичките структури на 

Косово дека случувањата во Македонија може мошне негативно да се одразат врз понатамошните 

случувања на Косово.
122

 

   Во оваа смисла уште подециден беше секретарот на Североатлантската алијанса, Џорџ 

Робертсон, кој на 28 февруари 2001 година истакна дека: „НАТО се обврзува да ја поддржува 

стабилноста и сигурноста во Република Македонија, вклучувајќи засилена сигурност во нејзините 

граници“. Робертсон ја покажа својата подготвеност за една ефикасна сороботка со властите во 

Република Македонија за надминување на кризата. 

          Ставот на Робертсон за настаните во Македонија беше доста јасен за сите страни инволвирани во 

конфликтот, тврдејќи  дека не може да постои никакво решение на проблемите во регионот што може да 

се постигне преку насилство.
123

  

Во исто време, европарламентарката Дoрис Пак, го афирмираше ставот  дека во Македонија се 

постигнати високи стандарди во меѓуетничките односи. Со други зборови, таа мислеше дека нема 

никаква причина за војна во северната граница на Македонија.
124

   

Во врска со случувањата во Македонија реагираше и самиот претседател на  САД, Џорџ Буш, 

кој на Република Македонија даде безрезервна поддршка за решение на кризата.
125

  

Од голема важност, сигурно, е и ставот на Советот за безбедност на ООН искажан на седницата 

одржана на 7 март истата година. Советот ја охрабруваше Владата да се соочи на адекватен начин со 

случувањата, бранејќи го суверенитетот и територијалниотинтегритет на државата, но водејќи сметка за 

политичката стабилност и хармонијата меѓу сите етнички групи во државата.
126

 

Во март 2001 година во Македонија престојуваа претставници на сите релевантни светски 

организации. Тоа што беше заедничко за сите нив може да се сублимира во следново: осуда за 

активностите на вооружените групи на територијата на Република Македонија и целосна поддршка на 

властите во Република Македонија за справување со настанатата ситуација. Ниеден од тие „посетители“, 

со некои мали исклучоци, не нудеше ништо конкретно. Таа повеќе беше загрижена да не се прошири 

конфликтот надвор од Македонија, отколку за тоа што се случуваше внатре во државата. Немешањето 

на соседните држави за меѓународниот фактор во секој случај имаше приоритет. 

За овој период од големо значење беше Резолуцијата 1345 на Советот за безбедност на ООН по 

барање на Република Македонија
127

 Советот за безбедност ги реафирмираше своите ангажмани за 

сочувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија како и на другите 

држави во регионот и ја потенцираше својата силна поддршка за целосната имплементација на 

резолуцијата. 

Во овој контекст мошне интересен е и ставот на  генералниот секретар на ООН, Кофи Анан, во 

однос на ситуацијата во Македонија. Според него, албанските екстремисти требаа да сфатат дека 

методот што го избрале не е прифатлив за постигнување на целта, во однос на нивната застапеност во 

македонските институции.
128
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Во втората половина на 2001 година ставовите на меѓународната заедница ќе почнат да 

еволуираат. На 17 мај 2001, Aна Линд, поранешен надворешен министер на Шведска, тогаш претседавач 

со ЕУ, и комесарот за надворешна политика, Крис Патен, им апелираа на претставниците на ОНА да 

бегаат од Македонија, нарекувајќи ги дестабилизатори и криминалци, но апелираа и до Владата на 

Македонија да се покаже како умерена во употребата на сила од страна на македонската војска. 

Ваквите изјави треба да се сфатат како нормални, бидејќи во Македонија во овој период имаме 

една поинаква ситуација. Партиската влада беше заменета со Владата за национално единство. 

Меѓународниот фактор требаше да води сметка паралелно за две клучни прашања: запирање на воените 

дејства и постконфликтно градење на државата. Неконтролираната употреба на сила можеше екстремно 

да го деморализира обичниот Албанец, а неодлучноста на властите да го деморализира обичниот 

Македонец. Неслучајно, Линд апелираше да се изолираат екстремистите кои ја дестабилизираа земјата, 

додека граѓаните на Македонија ги покани да ја поддржат Владата на национално единство. 

„Посакуваме да видиме дијалог меѓу избраните во Македонија, а ЕУ од своја страна ќе помогне како 

политички така и економски“ беше ставот на Линд.
129

 Како Ана Линд така и Крис Патен ја упатија 

пораката на меѓународната заедница и им насочија на претставниците на ОНА да се оддалечат поради 

тоа што тие, според нив, немаат ништо за да понудат, освен проблеми.  

 

3. ПОНАТАМОШНАТА СИТУАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

Влошената состојба во Македонија ги имаше вознемирено не само меѓународните институции и 

политички организации, туку и самите главни водители на Пактот за стабилност. Затоа, координаторот 

на Пактот за стабилност на Југоисточна Европа, Бодо Хомбах, во една изјава за германската национална 

телевизија имаше изјавено дека очекува за едно кусо време да се надмине кризата во Македонија, 

бидејќи, според него, вооружените Албанци биле политички изолирани и биле предмет на критика 

најмногу од страна на самите Албанци во Македонија.
130

  

Европската унија на 20 март 2001 по дебатата за Балканот ги усвои заклучоците за Балканот. Во 

заклучоците на министрите за надворешни работи на ЕУ во врска со Македонија се потенцира 

загриженоста, но и поддршката  Македонија како една мултиетничка држава да продолжи со 

внатрешните реформи, a особено оние што се поврзани со меѓуетничките односи. На оваа средба на 

министрите на ЕУ имало и барања за воена интервенција на НАТО за расчистување на сметките со 

екстремистите, меѓутоа едно такво барање не доби потребна поддршка.
131

 Но, без оглед на поддршката 

за расчистување на сметките со терористите, полека и на еден мошне софистициран начин, 

меѓународната заедница почнува да ги отвора картите во однос на постконфликтната Македонија. Тоа 

може многу јасно да се види и од ставовите на Солана,koj во Европскиот парламент на 28 март изјави 

дека Македонија набрзо ќе почне преговори со албанските лидери во оваа држава за спречувањето на 

дискриминацијата. Всушност, Солана ги повика Македонците да го изменат Уставот, со цел подобро да 

се искаже мултиетничката реалност во земјата каде што една третина од населението е албанско. 

Европската унија на Македонија  понуди јасна европска перспектива, со тоа што тоа може да се 

реализира само ако сите страни се дистанцираат од насилство.
132

 Ваквиот став на Солана претставува 

голема промена во размислувањата на меѓународната заедница околу случувањата во Македонија.  

Додека конфликтот во Македонија сè повеќе ескалираше дотолку сè почести беа посетите на 

меѓународните претставници во земјата. Посетите на истакнати политички личности станаа секојдневие 

за граѓаните на Република Македонија. Така, додека во почетокот на мај 2001 година во селата на 

општина Липково борбите се заоструваа, во Македонија на 7 мај повторно престојуваа Хавиер Солана и 

лордот Робертсон. Тие овој пат во Скопје повеќе беа сконцентрирани во охрабрувањето на политичките 

партии да формираат една проширена Влада каде што ќе се опфатат и опозиционите партии како СДСМ  

и ПДП. 

 Во конференцијата за печат лордот Робертсон, меѓу другото, кажа: „Ова е време на вистинска криза, 

Македонија е на праг на вистински проблеми. Ова е време кога треба да се покаже силата на 

вистинските демократски институции на Македонија“. Хавиер Солана, во неговата изјава на некој начин 

ја потенцираше својата посредничка улога тврдејќи дека е во Македонија за да им помогне на 

политичките лидери да изнајдат консензус кој е неопходен за државата, сe со цел  да се избегне  

радикализирањето на државата и на општеството.
133

 Од сите овие изјави со потполна компетентност 

                                                           
129

 Danaj,Koço. Lufta e shqptarëve në Maqedoni më 2001 , kryegrtje e pa mbaruar, Тiranë, 2008, стр. 80. 

130
 Flaka, 21 март 2001. Kriza në Maedoni do të tjkalohet shpejtë, стр. 5 – (Берлин 20 март MИA). 

131
 Robelli, Enver.Fjalët e Joshka F.për veshin e shiptarëve, Fakti, 23 март 2001, стр. 7.   

132
 Брисел, 28 март 2001 (Maкфакс),Flaka,29 март 2001.Maqedonija duet ta ndërojë Kshtetutën стр. 3. 

133
 Fakti, 8 мај 2001.  Jemi për paqë e jo për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme, стр. 2. 



93 
 

може да се извлече заклучок дека меѓународната заедница патот на дијалогот го сметаше како единствен 

начин за напредокот на правата на сите граѓани на voRepublika Makedonija. Во овој период главна 

преокупација на меѓународниот фактор беше постигнување на еден цврст внатрешен консензус како во 

релацијата позиција-опозиција така и во релациите Македонци-Албанци.  

 За да се запознае како се одвива процесот за изнаоѓање мирно решение за кризата, на 28 мај 

2001 година по кој знае кој било пат во Скопје допатува Хавиер Солана. При средба со лидерите на 

политичките партии и со државниот врв, констатираше дека: „во државниот врв постои желба за 

политички дијалог и дека широката Влада е најдобар инструмент за соочување со политичкиот дијалог“.    

Во Македонија, Унијата за првпат дејствуваше во сузбивањето на меѓуетничкото насилство. 

Благодарение на инволвирањето на Солана, со поддршка на НАТО и на ОБСЕ, Унијата посредуваше во 

Охридскиот рамковен договор, којшто го одреди патот кон нова мултиетничка Македонија. 

 

4. ЗАКЛУЧОК 
Како резултат на волјата на политичкиот фактор во РМ, и доприносот на меѓународниот фактор, дојде 

до потпишување на Охридскиот договор на 13 август 2001 година. Потпишувањето на овој договор и 

уставните промени што следија подоцна согласно тој договор, воедно значаат и крај на конфликтот од 

2001 година во Република Македонија. 
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Abstract: The security system is a reflection of the state’s characteristics and it serves to accomplish political 

goals, but it should be : functional, professional,  with a solid background and it should be a reflection of the 

state’s security characteristics as: it’s history, culture, economy, independency(as political specificity), the 

geostrategic position, the position and the part of the state in the international security and the political relations.  

It is necessary to have minimal security culture about everything that around us should be risk or a threat to us 

or the other’s security. The security system through the security culture affects the citizens’ behavior, the 

community and the security system’s elements. 

Key words: system, security, politics, state 

 

ЕФЕКТИВНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ – ПРЕДИЗВИК И 

ПОТРЕБА 
м-р Наташа Георгиева Хаџи Крстески 

natashageorgievaivanovska@gmail.com 
 

Апстракт: Безбедносниот систем е одраз на карактеристиките на државата и служи за исполнување на 

политички цели, но треба да се тежнее тој да биде: функционален, професионален, поставен на цврста 

законска основа и да е одраз на безбедносните особености на државата во поглед на нејзината историја, 

култура, економија, државотворност (како политичка специфичност), геостратегиската положба, 

местото и улогата на државата во меѓународните безбедносни и политички односи. Неопходно е 

поседување минимална безбедносна култура за сè што во нашето опкружување може да претставува 

ризик и закана врз нашата или безбедноста на другите. Безбедносниот систем преку безбедносната 

култура влијае врз поведението на граѓаните, на заедницата и на елементите на безбедносниот систем.  

Клучни зборови: систем, безбедност, политика, државa. 

 

1. ВОВЕД 

Политиката за национална безбедност често се претставува како интегриран документ кој 

покажува како треба да биде структуриран безбедносниот сектор за да се справи и со надворешните и со 

внатрешните безбедносни закани. Развојот на националната безбедносна политика бара придонес од 

мноштво актери, вклучувајќи внатрешни и надворешни актери кои пружаат безбедност. Оттаму, 

изработката на ефективна и ефикасна безбедносна стратегија бара многу ресурси и човечки и 

финансиски. Поради ова, политиките за национална безбедност може само ретко да бидат подложени на 

ревизија, расправа или широка консултација. 

 

2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОБЛЕМОТ 

Безбедносната политика на национално ниво ја поставува перцепцијата на власта за заканите за 

безбедноста на државата и нејзиното население како и нејзини одговори на овие закани. Политиката е 

различна од правила и закони. Закон, на пример, ќе наметне или забрани одредено однесување, додека 

политиката само ги води акциите за кои е најверојатно да го постигнат саканиот резултат. Тоа значи 

дека политиката претставува намерен план за акција според кој ќе се раководи извршната власт при 

носењето одлуки. Развивањето на безбедносна политика вклучува утврдување пристап кон 

безбедносните прашања, одредување на приоритетот на заканите за безбедноста и донесувањето на 

најважните одлуки за безбедносниот сектор. Безбедносните политики на национално ниво, кои опфаќаат 

политики за национална безбедност и посебни политики за институциите, ги третираат и внатрешните и 

надворешните закани за безбедноста и се развиваат во рамките на меѓународната и регионалната 

легислатива кон која пристапила државата. 

Постојат пет главни причини зошто државите треба да имаат интегрирана и детална Национална 

политика за безбедност
134

:  

- за да обезбедат владите да ги разгледаат сите закани на еден сеопфатен начин; 

- за да се зголеми ефективноста на секторот за безбедност преку оптимализација на 

придонесите од сите безбедносни актери; 

- за да се усмерува спроведувањето на политиката; 

- за да се гради домашен консензус, како и 
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- за да се унапреди регионалната и меѓународната доверба и соработка. 

Ефективноста во голема мера зависи од степенот на координација помеѓу субјектите вклучени во 

спроведувањето на безбедносната политика. Така, како субјекти можат да се јават: институциите на 

извршната власт, правосудните органи (кои се особено значајни за репресијата) и граѓаните. 

Транспарентноста на безбедносната политика е решение кое овозможува јакнење на билатералната и 

меѓународната соработка со партнерите и со меѓународните организации во полето на безбедноста. 

Остварувањето на ставовите и погледите на концепцијата за национална безбедност и одбрана 

треба да овозможат не само подобра безбедносна состојба и заштита на темелните вредности и од нив 

произлезените интереси на конкетна држава, туку и продлабочување на патиштата на прогресот, 

односно, да обезбедат мирен развој на државата, нејзина демократија, економија и почитување на 

човековото достоинство во секој поглед и со сите негови права.
135

 

 

3. ДИСКУСИЈА ЗА ПРОБЛЕМОТ 

И покрај тоа што Националните безбедносни политики се разликуваат од држава до држава, тие 

тежат да се еден документ кој разгледува најмалку три основни теми: улогата на државата во 

меѓународниот систем, согледаните домашни и меѓународни предизвици и можности, и одговорноста на 

актерите кои ги спроведуваат со цел да ги решат овие предизвици и можности.  

Првата тема тежи да ја дефинира визијата на државата за меѓународниот систем и улогата што ја 

игра државата во тој систем. Ова бара да се земат предвид интересите и вредностите, владеачките 

структури и процесите на одлучување на државата. Таа обично кулминира во една долгорочна визија за 

тоа каде државата и општеството треба да се најдат во иднина.  

Втората тема претставува проценка на сегашните и идните закани и можности. Во теорија, ова би 

требало да ги вклучи подеднакво и внатрешните и надворешните закани, и покрај тоа што во пракса 

многу политики се усмеруваат на надворешни закани и можности. Исто така зе земаат предвид и 

политичките ставови и приоритети зошто тие се од интерес за партнерите за меѓународна безбедност, 

кои исто така би можло да доведе до појава на можности за соработка.  

Третата тема ја опишува секоја од областите на надлежност на актерот одговорен да ја спроведе. 

Ова го вклучува видот на безбедносната активност ( како што е на пример одбраната на татковината, 

разузнување, итн.) и областите во кои имаат мандат овие актери. Со оглед дека во некои земји изразот 

национална безбедност историски е поврзан со преголемото учество на безбедносните сили во 

домашните работи, ова може да е контроверзно. Учеството на актерот честопати е опишан во 

поединости, меѓутоа доста специфичните информации, како што се структурата на силата обично се 

изоставуваат или пак се вклучуваат во документи од надредена природа. 

Клучните предизвици за креирање ефективна национална безбедносна политика ги делиме на 

четири групи и тоа: 

Прво, Националната безбедносна политика мора да ја балансираат отвореноста и тајноста. Некои 

нации се обидуваат да го избегнат овој процес користејќи недефиниран јазик (исти така познат како 

“стратегиска двосмисленост”), но ова може да ја намали ефективноста на документот. Други имаат јавни 

и доверливи верзии на Националната стратегија за безбедност. Меѓутоа, доколку НПБ е предмет на јавна 

дебата, нејзината содржина најверојатно ќе ги одрази општите цели на националната безбедност, а 

спроведувањето ќе го остави на подредени доктрини или други механизми за планирање.  

Второ, некои согледуваат дека постои судир помеѓу потребата да се сочува слободата на 

делување и ограничувања на активностите на лидерите. Од таа причина, бројни нации во своите 

безбедносни политики повеќе сакаат да разгледуваат посебни прашања отколку посебни земји, и покрај 

тоа што во случаи кога националната безбедносна политика е дизајнирана да прати јасен сигнал до друга 

сила, може да се именуваат.  

Трето, потребата од ревизии на политиката за безбедност мора да се балансира наспроти нивната 

цена како во човечки така и во материјален поглед. И покрај тоа што ревизиите се неопходни кога се 

појавуваат битни промени во стратегиското опкружување или пак кога моменталната политика за 

безбедност се смета за несоодветна, доколку премногу често се во мандатот, ова може да изврши 

притисок врз ресурсите, особено поради тоа што добрата безбедносна политика бара инпут од оние 

функционери кои се вклучени во спроведување на политиката.  

Четврто, Националаната безбедносна политика мора да направи рамнотежа помеѓу јавната 

дебата и инпутот од експертите. И покрај тоа што јавната дебата е неопходна за сопственоста, доколку 

има сваќање дека документот станал заложник на политичките интереси, ова може да ја намали 

нејзината корист. 
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4. ЗАКЛУЧОК 

Безбедносната политика треба да ги штити вредностите на општеството и интересите на 

државата. Затоа, безбедносната политика треба да се стреми да ги користи можностите на државната 

политика и да ги интегрира нејзините најдобри практики, цели, одговорности и активности во целина, за 

да може да се креира сеопфатна главна стратегија за реализирање на визиите во полето на безбедноста. 

Домашните и странските примери од областа на безбедноста треба да нè научат како да го апсолвираме 

конфликтот на поконструктивен начин пред тој да ја апсолвира државата. Безбедносната политика треба 

да помогне да се разбере минатото без да се падне во неговата замка, да се разберат современите 

безбедносни тенденции за конфликтот заради побезболно справување со безбедносните предизвици и 

промени. 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Гоцевски, Т., “Основи на системот на националната одбрана”, Македонска ризница, Куманово, 2002; 

[2] Рајковчевски, Р., “Безбедносната култура како составен дел од безбедносните системи“ во М. Малиш 

- Саздовска (изд.), Годишник на Полициската академија, Полициска академија, Скопје, 2008; 

[3] Стаић, Љ., “Основи безбедности”, Полицијска академија, Београд, Србија, 2004; 

[4] Рајковчевски, Р., "Градење безбедносна политика: Случајот на Република Македонија",  Фондација 

Конрад Аденауер, Канцеларија Скопје, Факултет за безбедност – Скопје, 2011; 

[5] Национална концепција за безбедност и одбрана, Службен весник на Република Македонија, бр. 

40/2003 од 23.6.2003. 

 

 

 

 

 



97 
 

МЕНАЏЕРСКИ НАВИКИ И ВЕШТИНИ КОИ КРЕИРААТ УСПЕХ 
Mарија Аврамоска 

Претставништво Босналијек д.д. во Р. Македонија 

Владимир Аврамоски 
УК за Гастроентерохепатологија, Скопје 

 

Апстракт: Менаџментот во современите компании, воглавно се фокусира врз луѓето и нивните односи 

во организацијата. Модерните менаџери го нагласуваат значењето на т.н. меки варијабли: вработените 

во организацијата, нивните способности и вештини, стилови на раководење и слично, за разлика од 

поранешните менаџери, кои се фокусирале на т.н. тврди варијабили како што се: стратегијата, 

структурата, големината, технологијата, планирањето и контролата. 

Организацијата е рефлексија на менаџерот кој управува и раководи со неа, па затоа менаџерот 

мора да биде, најнапред, искрен кон себеси, а потоа и кон другите. Притоа, корисно е да им дозволи на 

другите да му ја кажат вистината за него, како тие гледаат на него и го доживуваат. Ова е потребно затоа 

што менаџерот, како и секој друг човек, не е во состојба објективно и реално да се согледа себеси. Ова е 

здрава основа и сигурен пат кон стекнување доверба и градење вистински, нелицемерни односи во 

организацијата. 

Клучни зборови: навики, вештини, менаџмент 

 

1. Менаџерски навики  

Менаџерите се пред се луѓе, па затоа поседуваат најразновидни навики. Некои од нив се 

позитивни и претставуваат основа за креирање на лична и организациска успешност, додека пак, други 

негативно се одразуваат на успешноста и го забавуваат развојот, било на менаџерот, било на 

организацијата. На менаџерот му се неопходни навиките кои ја обезбедуваат успешноста. Затоа треба да 

се стреми истите да ги задржува и развива, а притоа раскинува со негативните навики.                                                            

Една од позитивните навики е проактивноста, која често се поистоветува со иницијатвноста, но 

во суштина, проактивноста значи многу повеќе од преземање на иницијатива. Проактивните менаџери 

ги движат вредностите- внимателно промислени, одбрани и прифатени вредности.  Да се биде 

проактивен значи преземање свесна контрола врз својот живот, поставување цели и ангажман и работа 

на нивно остварување.  Менаџерот што е  способен да ги предвиди проблемите, да ги реши истите пред  

да се појават, да пронајде креативни идеи за решавање на некои ситуации, навистина е проактивен 

менаџер..  

Уште во фазата на идеа, менаџерот треба да го согледа и крајот, резултатот, од неговиот потфат. 

Тоа е навика да се има цел, желба и истрајност таа цел да се оствари. Едноставно, тоа значи навика да се 

почне имајќи го на ум крајот. Најефикасен начин да се започне нешто и при тоа на ум да се има крајот е 

да се развијат задачите на личната мисија, личната филозофија и уверување. Менаџерот има своја лична 

мисија, но тука е и мисијата на организацијата. Кога ќе ја сфати и личната, и мисијата на организацијата, 

ќе ја сфати и суштината на сопствената проактивност. Менаџерот е насочен кон опстанок и развој на 

организацијата, и тоа го определува неговиот правец, односно тоа е крајот-целта на сите негови 

делувања. Мислејќи на крајот, менаџерот може да утврди дали она што сака да го направи ќе биде во 

согласност со потребите на организацијата, дали тоа ќе води кон успех и остварување на визијата на 

организацијата. Само доколку при превземањето на активности менаџерот го има на ум крајот, ќе може 

вистински да биде успешен. 

Следна е навиката вистинските работи да се стават на вистинско место, што е и основа на 

успешното управување. Менаџерот ги утврдува приоритетите, управува со времето и луѓето, планира, 

организира и контролира.Успешниот менаџер има навика за  реално согледување на нештата и 

потребите од акција, интерното и екстерно опкружување, па во вистинско  време да преземе активности 

што ќе бидат најделотворни. 

Четврта навика за успешност на менаџерот е на себеси да гледа како на неразделен дел од 

организацијата, односно својата победа или пораз да ја сфаќа о победа или пораз на организацијата. Но, 

потребно е оваа навика на менаџерот да прерасне и во навика на сите вработени. Системот на работење, 

планирање, комуникација, финансирање и информации, како и системот на наградување-мораат да се 

базираат на навиката моја победа-твоја победа. Оваа навика и менаџерот, а и сите вработени, ги прави 

одговорни за постигнување на конкретни резултати, во рамките на јасни насоки и достапни ресусри. 

Пожелно е тука да се наведе негативната варијанта на навиката моја победа-твоја победа. Станува збор 

за честата навика на менаџерите да ги отфрлаат сите идеи кои не потекнуваат од нив самите, односно 

т.н. навика “не е смислено овде“, мислејќи: „не е смислено од мене“. Добрата идеја се отфла само заради 

тоа што не ја смислил менаџерот, туку некој друг од вработените. Навиката „не е смислено од мене“ е 

штетна за деловниот процес и за целокупната организациска клима, првенствено заради тоа што ги 

нарушува меѓучовечките односи. 
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Петта навика е навиката на емпатична комуникација (трудете се прво да разберете, па потоа да 

ве разберат). Кога се зборува за емпатично слушање, се зборува за слушање со намера да се разбере. Тоа 

подразбира влегување во референтната рамка на другиот и бара многу повеѓе од регистрирање, 

рефлектирање, па дури и разбирање на зборовите кои се изговорени. Да се знае како другите нас не 

разбираат е вториот дел од оваа навика.Ваквата навика на слушање се враќа многукратно, во форма на 

отворена комуникација, која е услов за успешно работење на менаџерот. 

Навиката да се делува заеднички е од големо значење за менаџерот. Суштината на синергијата е 

признавање на разликите - нивно почитување, потпирање врз силните карактеристики и компензирање 

на слабостите. Низ креативна синергистична комуникација, преку развивање на колективната визија 

преку зборови, се пишува изјавата за мисијата на организацијата, која ќе се всади во вработените и во 

иднина ќе им служи како споредбена рамка во носењето на одлуките во текот на работењето.  

Навиката за целосно работно ангажирање на менаџерот мора да биде контролирана, односно 

навика за обновување.  Менаџерот мора да има, или да стекне навика дека во сите процеси, па и во 

животниот, неопходни се фази на обновување. Работниот процес, производните  апарати и машини 

имаат свој систем на обновување и пауза. Сличен е случајот и со менаџерот како човек, а и со сите 

вработени. Навиката за обновување има физичка и духовна димензија. Физичката димензија подразбира 

грижа за своето тело - правилна исхрана, доволно одмор и релаксација и редовно вежбање. На овој 

начин кај менаџерот се зголемува способноста на организмот да ги извршува задачите и повеќе ќе ужива 

во редовните работни активности, а го олеснува и справувањето со стресот на кој менаџерите особено се 

изложени. Низ процесот на секојдневното духовно обновување, менаџерот е во состојба да ги 

визуелизира и „проживее“ дневните случувања.  

2. Менаџерски вештини 

Менаџерската работа е комплексна и мултидимензионална- бројни се активностите содржани во 

функциите што ги извршува менаџерот. Успехот на менаџерот зависи од низа вештини со кои мора да 

владее, како и од вештините на лицата кои менаџерот ги одбрал, обучува, насочува и контролира. 

Постојат различни типови вештини кои треба да ги поседува современиот менаџер: 

а. Технички вештини - претставуваат специфични вештини потребни за извршување на определен тип на 

работа  на соодветно ниво. Техничките вештини подразбираат познавање и владеење со знаења 

потребни за извршување  на специфични задачи во компанијата (на пр. задачи во продажба, 

производство и др.). Овие вештини се однесуваат како на специјализирини знаења, така и на аналитички 

способности во извршувањето и реализирањето на работните методи, процеси и постапки, а 

подразбираат добро познавање на работата и проблемите опфатени со делокругот на менаџерот.  

б. Социјални вештини - се користат при интеракција со другите луѓе, и тоа на интерперсонално ниво. 

Овие вештини подразбираат успешно комуницирање, мотивирање и водење на поединци и групи, 

создавање на атмосфера на тимска работа, соработка и сигурност, слободно размислување и друго. Со 

социјалните вештини менаџерот ја поттикнува партиципацијата на своите подредени и им дозволува тие  

слободно и лично да се изразат.  

в. Комуникациски вештини - претставуваат способност на менаџерот да испраќа и прима информации, 

мислења, чувства и ставови. Овие вештини спаѓаат меѓу најважните предуслови што мора да се 

исполнат за да се обезбеди оптимално управување. Комуникацијата на менаџерот со вработените може 

да се врши на повеќе начини – преку пишани материјали, на вербален или невербален начин. 

Комуницирањето би требало да се одвива во сите насоки и на сите нивоа на организацијата, затоа што 

тоа е средство со кое се убедува, информира, мотивира и се водат поединците кон остварување на 

групната цел.  

г. Концепциски вештини (вештини на поимање) - способности за спознавање на претпријатието како 

целина, односно високата меѓузависност на различните функции и активности во него, влијанието на 

промените настанати во една организациска единица врз останатите, препознавање на значајните 

елементи во дадена ситуација и разбирање на односите меѓу тие елементи.  

д. Вештина на обликување - способност за решавање на деловните проблеми, односно вештина на 

менаџерот да создаде добра идеја и понуди практично решение на проблемот. За да бидат делотворни, 

особено на повисоко организациско ниво, менаџерите мора да бидат вешти за да направат нешто повеќе, 

а не само да го видат проблемот.  

ѓ. Емоционална интелигенција- станува збор за исклучително флексибилна вештина. Емоционалната 

интелигенција подразбира способност за разбирање на емоциите и нивна примена за разбирање на 

животните ситуации. Емоционалната интелигенција претставува капацитет, способност за препознавање 

на сопствените емоции и емоциите кај други луѓе, за самомотивирање и за управување со своите и 

емоциите на другите луѓе. Основни лични и општествени компетенции што ја чинат емоционалната 

интелигенција се : самосвест, самоконтрола, мотивација, емпатија. Менаџерите што ја развиваат својата 

емоционална интелигенција имаат тенденција да бидат успешни во работата.  

3.Единство на менаџерските навики и вештини 
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Успехот на менаџерот, подеднакво зависи и од неговите навики, и од неговите вештини. 

Единството на овие фактори е битен услов за функционирање и развојот на организацијата. Вештините и 

невиките, сликовито кажано, се ланец во кој секоја алка има свое место, значење и функција. И без 

некоја алка, ланецот сепак ќе остане ланец, но намалувањето на неговата должина ќе ги намали неговите 

функции и неговата употребливост. Така и кај менаџерот, отсуството на некоја навика или вештина не 

значи дека тој не ќе ги извршува задачите и функциите, но ќе значи можност за неисполнување на 

роковите, непостигнување на бараниот квалитет, проблеми и конфликти, незадоволства и 

демотивираност, што ќе се рефлектира врз успешноста на менаџерот и на организацијата.. 

Заклучок 

Опстанокот и развојот на организацијата во голема мера зависи од менаџерските навики и 

вештини. Менаџерите треба постојано да ги развиваат своите вештини и истовремено да ги менуваат 

негативните и да стекнуваат делотворни навики. За реализација на претходното, најнапред е потребна 

самокритичност и дијагноза на сопствените недостатоци, па потоа  акција за промена. Секако, најважно 

е согледувањето дека  успешноста на менаџерот почива на единството на знаењата, вештините и 

навиките. 
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Summary: Programming is changing almost all business areas. According to data available on the website 

code.org, by 2020 in the US alone 400,000 programmers will be trained, and 1,400,000 computing jobs are 

going to be left open. It is estimated that the market value of these jobs is about $500 billion. These facts 

provide good guidance for the countries of our region regarding the direction in which they should develop and 

improve their educational systems. Traditional teaching of the programming does not give good results, so it is 

necessary to search for more modern methods in the teaching process. This means that students should be given 

more practical exercises by applying to modern technology, and provide teachers the opportunity to enhance 

their digital skills. The article will present the results of projects Biblioteka++ and RoboNOU, implemented in 

cooperation with elementary and secondary schools from Pomoravlje county, as well as the importance of 

professional development for teachers in the field of computer science through the lectures and accredited 

programs by the Filipovic Academy. Special attention will be paid to modern learning tools, such as Lego 

Mindstorms sets for robotics, interactive whiteboards, as well as the use and development of educational 

software. 
Keywords: programming, robotics, teaching, education, accredited programs 
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Резиме: Програмирање мења готово све области пословања. Према подацима, доступним на сајту 

code.org, до 2020. године само у Америци ће бити школовано 400.000, а недостајаће 1.400.000 

програмера. Процене су да тржишна вредност ових послова износи око 500 милијарди долара. Наведене 

чињенице дају смернице замљама у региону у ком правцу треба да усмеравају и усавршавају своје 

образовне системе. Традиционална настава програмирања не даје довољно добре резултате, па је 

потребно тражити савременије методе у наставном процесу. То значи да ђацима треба пружити више 

практичног рада уз коришћење модерних технологија, а наставницима пружити могућност да унапређују 

своје дигиталне компетенције. У раду ће бити изложени резултати пројеката Библиотека++ и РобоНОУ 

који се реализују у сарадњи са основним и средњим школама у Поморављу, као и значај стручног 

усавршавања наставника из области информатике у оквиру предавања и акредитованих програма 

Академије Филиповић. Посебна пажња биће посвећена савременим наставним средствима, попут Лего 

Мајндсормс комплета за роботику, интерактивних табли, као и употреби и развоју образовног софтвера. 
Кључне речи: програмирање, роботика, учила, образовање, акредитовани програми 
 
1. УВОД 
Програмирање мења готово све области пословања. На пример, модерни пољопривредници користе 

алгоритме да би одредили када и где да саде и заливају усеве, уредници да би одредили које вести треба 

објавити на насловној страни часописа или веб сајта, а послови у области финансија се у потпуности 

ослањају на алгоритме. Посао у области информационих технологија се не може замислити без 

познавања бар једног програмског језика. 
Последњих година број радних места која захтевају познавање програмирања је у порасту. Број 

свршених студената са дипломом из области информациних технологија је неколико пута мањи од 

захтева тржишта. Захваљујући тој чињеници, послови програмера спадају у групу најплаћенијих 

послова. Познавање програмирања, осим што нуди велики спектар могућности за почетак каријере 

професионалног ИТ стручњака, такође нуди и другачије погледе на проблеме из других области и 

свакодневног живота. 
Све ове чињенице указују на то да од најранијих периода децу треба усмеравати на могућности које 

програмирање пружа, односно учинити им наставу у школама приступачном и занимљивом, а пре свега 
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разумљивом. Проблем наставног садржаја који се односи на ИТ технологије се јавља када ученици не 

успевају да савладају оно што је предвиђено планом и програмом, јер су у прилици да практично 

примењују теоријска знања, тек након завшеног школовања. Пракса показује да учење кроз практични 

рад даје најбоље ефекте. 
Унапређивање наставе треба да тече у два правца. С једне стране акценат треба да се стави на стручно 

усавршавање наставника, односно њихових дигиталних компетенција, а са друге стране потребно је у 

наставне планове уносити нове методе рада, праћене развојем савремених технологија, како би 

ученицима настава била занимљивија и практичнија. 
Дигитално и онлајн учење препознато је у Европској унији као специфична област која има свој удео у 

процесу стицања знања, компетенција, навика и вештина, нарочито у области перманентног образовања. 

Осим тога, препознао је и као област која има потенцијал да унапреди квалитет образовања и обуке, због 

чега је дигитално и онлајн учење и предложено као једна од шест тема на којима ће се радити у оквиру 

Отвореног метода координације у области образовања и обуке. Теме ове тематске радне групе усмерене 

су на стварање подстицајног и иновативног школског окружења за коришћење информационо–

комуникационих технологија (ИКТ) у образовању и обуци.
136 

Унапређивање метода рада подразумева и коришћење модерних средстава, односно наставних учила. 
 
2. МОДЕРНА СРЕДСТАВА У НАСТАВИ ПРОГРАМИРАЊА 
У наставни програмирања могу се користити различита софтверска и хардверска решења, што се не 

односи само на коришћење компјутера и развојних окружења, већ и на друга савремена технолошка 

средства, као што су интерактивне табле, графички програмски едитори, као и различити комплети за 

роботику. 
Интерактивна табла је учило које омогућава пројектовање слика са рачунара на белу таблу или било 

коју другу равну површину, коришћењем дигиталног пројектора. Наставник и ученик, могу 

манипулисати графичким елементима користећи прст или посебну оловку, а белешке које уноси 

наставник могу се, уз помоћ интегрисаног ОЦР програма, конвертовати и сачувати у текстуалном 

облику. Уз помоћ софтвера који прати интерактивне табле наставник може сачувати комплетно своје 

предавање и касније га репродуковати. Захваљујући интерактивним таблама могуће је укључивање 

мултимедијалног садржаја у процес наставе, као и много активније учешће ученика него што је то случај 

у класичној настави. Систем интерактивне табле која се састоји из пројектора, инфрацрвене камере са 

ласерским показивачем и инфрацрвеном оловком показао се као веома успешан у настави, како 

програмирања, тако и других предмета у школама у Србији. Предност овог система над другим 

системима интерактивних табли је велика мобилност и једноставност коришћења.  
Графички програмски едитори су одлично средство за обуку почетника у програмирању. Они 

омогућавају програмирање једноставним превлачењем команди, које су представљене одговарајућим 

графичким симболима. На овај начин, почетници могу одмах самостално програмирати једноставне 

задатке, а да притом не морају познавати ни један виши програмски језик. Такође, приликом 

програмирања ученици не морају водити рачуна о синтаксним грешкама. Графички едитори се могу 

користити у учионици у комбинацији са интерактивном таблом, а могу бити доступни ученицима и 

онлајн, путем веба.  
Едукативни комплети за роботику омогућавају ученицима да резултате свог рада тестирају у стварном 

свету и на тај начин ови комплети утичу на најважнији сегмент у процесу наставне, тј. на мотивацију 

самог ученика. Ови комплети ученицима омогућавају да сами осмисле изглед и понашање робота и да га 

након склапања испрограмирају. Комплети за роботику се састоје из сензора, мотора, комјутера и 

пасивних градивних елемената. 
 
3. ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ 
Пројекат Библиотека++, реализује Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје уз подршку 

међународне организације ЕИФЛ и има за циљ стварање нове генерације стручњака за информационе 

технологије. Корисници пројекта су деца и млади, старости од 10 до 24 године. 
Сам назив пројекта се може посматрати као исказ програмског језика из Ц фамилије. Оператор ++ 

представља инкремент оператор, па је ова конструкција искоришћена како би се дочарала 

трансформација из обичне у библиотеку будућности, а уз помоћ иновативног пројекта и новог погледа 

на улогу библиотеке. 
Оно што разликује Библиотеку „Душан Матић“ из Ћуприје од већине других библиотека из Поморавља 

је отвореност за иновације и нове идеје.  
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Пројекат представља допуну школског програма и нешто што ће пре свега заинтересовати ученике за 

програмирање. Велику улогу у постизању резултата има коришћена технологија, пре свега Лего 

Мајдстормс комплети за роботику и интерактивне онлајн видео игре. 
 
За потребе пројекта наменски развијен сајт, између осталог, почетницима нуди видео игру Лавиринт 

(https://bpp.rs/blockly/lavirint). Задатак играча је да путем графичког интерфејса, превлачењем команди 

мишем да човечуљку инструкције за излаз из лавиринта. Игра има укупно десет нивоа, а сваки следећи 

ниво комкплекснији је од предходног и уводи нове програмерске концепте. У пракси се показало да су 

ученици у стању да за мање од једног сата савладају концепте попут петљи и гранања уз помоћ ове игре. 
Основно средство за обуку су Лего Мајдстормс комплети за роботику. Сваки комплет садржи рачунар, 

сензоре, моторе и градивне елементе уз помоћ којих је могуће склопити робота и касније га 

испрограмирати за обављање различитих задатака. За потребе радионица, које се одржавају у 

Библиотеци у Ћуприји, као и у основним и средњим школама из Ћуприје и Јагодине, набављено је пет 

Лего комплета. Комплети развијају креативност ученика који су укључени у пројекат на више начина. 

Пре програмирања полазници сами бирају почетне моделе робота које ће склапати. Током процеса 

склапања робота ученици се подстичу да уводе различите иновације и на тај начин стварају нове моделе. 

Мотивација је веома битан фактор приликом учења. Након склапања робота свако ће пожелети да робот 

нешто изведе, изговори или одреагује на дешавања из окружења. 
Оригинални Лего софтвер почетницима нуди графичко окружење које, као и у случају видео игре 

Лавиринт, омогућава програмирање превлачењем иконица мишем. Уз помоћ ментора полазници 

радионица су програмирали различите моделе робота за: праћење линије по поду, кретање по унапред 

задатој путањи, избгавање препрека, даљинско управљање, сортирање елемената по боји, балансирање 

робота на два точка, кретање робота у колони и др. 
Мајндстормс комплет је много више од играчке. Он садржи рачунар са АРМ процесором који ради на 

такту од 300MHz и има 32 МВ РАМ меморије. Осим коришћења уграђеног фирмвера, који омогућава 

графичко програмирање, на рачунар је могуће инсталирати и софтвер независних произвођача. За 

потребе напредних корисника пројекта Библиотека++ инсталирана је прилагођена Линукс дистрибуција 

ев3дев (http://www.ev3dev.org/). Ев3дев дистрибуција омогућава програмирање робота на било којем 

програмском језику који има могућност писања и читања фајлова. С обзиром да PHP испуњава 

постављени услов и да се уклапа у постављене циљеве пројекта, изабран је као језик који се изучава и 

користи у оквиру радионица за напредније програмирање. Такође, овај језик је изабран јер олакшава 

трансфер знања при преласку у област веб програмирања. За потребе пројекта, у оквиру радионица у 

Библиотеци, развијена је једноставна PHP класа, која поједностављује програмирање робота на овом 

језику (https://bpp.rs/ev3dev-linux-za-lego-robote). 
Како би корисници пројекта стекли заокружено знање било је неопходно обрадити и област 

администрације Линукс система. Лего комплети су још једном употребљени за учење Линукс љуске, а у 

оквиру тих радионица појавила се и идеја за стварањем едукативног софтвера, који би се користио за 

учење основних Линукс команди и који би био доступан путем Интернета свима онима који су за то 

заинтересовани. У оквиру радионица развијен је оригинални софтвер - БПП Конзола 

(http://konzola.bpp.rs/). Развојем овог софтвера истовремено је остварено више циљева: учење 

програмирања и програмског језика Јава Скрипт, савладавање парсирања текста уз помоћ регуларних 

израза и учење Линукс љуске.  
За успех пројекта веома је значајан трансфер знања из сваке фазе пројекта у наредну, као и 

мотивисаност самих учесника. Такође, значајна је и сарадња са бројним организацијама и појединцима 

који су својим учешћем дали допринос развоју пројекта. 
Осим радионица у Библиотеци у Ћуприји одржан је низ радионица и угледних часова у сарадњи са 

школама из Ћуприје и Јагодине. У оквиру угледних часова ученици су добили прилику да теоријско 

знање из области роботике примене у пракси, а наставници су одржали часове на вишем и 

квалитетнијем нивоу. 
Пројекат Библиотека++ је имао запажен наступ на Трећем регионалном сајму образовања, одржаном у 

Ћуприји у организацији НОУ тима. На штанду Библиотеке++, напредни полазници пројекта су 

демонстрирали посетиоцима посебно припремљене моделе робота, као и методе за њихово 

програмирање. Овом приликом представници пројекта Библиотека++ били су гости на предавању које 

су одржали стручњаци Института „Михајло Пупи“. Након представљања хуманоидног НАО робота, 

представници Библиотеке++ су добили прилику да представе неке од резултата пројекта. Захваљујући 

успешном наступу на Фестивалу, са представницима НОУ тима постигнут је договор о будућој сарадњи 

и заједничкој реализацији пројекта. 
У склопу пројекта организована је и презентација Семинара примењене физике и електронике 

Истраживачке станице Петница. Тема предавања је била: Роботика – преглед основних појмова кроз 

учешће ПФЕ тима на Еуробот такмичењу. У оквиру предавања представљено је прављење робота од 

http://www.ev3dev.org/
https://bpp.rs/ev3dev-linux-za-lego-robote
http://konzola.bpp.rs/
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идеје до функционалног концепта. На крају предавања стручњаци ПФЕ тима су посетиоцима 

демонстрирали роботе са којима су учестовали на Еуробот такмичењу. Ово предавање је имало велики 

утицај на дефинисање нових циљева пројекта.  
 
Пројекат Библиотека++ представља добар пример како се настава програмирања може организовати на 

нов и иновативни начин уз коришћење нових технологија.
137 

 
5. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ 
Акредитовани семинари представљају један од начина за усавршавање дигиталних компетенција 

наставника. Пратећи тенденције и потребе наставне праксе већ дужи низ година, Академија Филиповић 

акредитује већи број семинара реномираних аутора из свих научних области. Као установа која се бави 

неформалним образовањем и подизањем професионалних компетенција наставника, на овај начин 

постаје активан и равноправан учесник у реинжињерингу образовања у Србији. Веома је важно да 

наставницима буду понуђени квалитетни и практични програми, који ће усавршити њихове стручне, а 

нарочито дигиталне компетенције.  
 

6. ЗАКЉУЧАК 

Савремени технолошки развој је довео до потребе за отварањем нових радних места, односно до потребе 

за новим стручним кадровима. С тога би најпре требало ускладити школски систем са савременим 

тенденцијама кроз стручно усавршавање наставника и реализовање модерних наставних садржаја уз 

примену модерних наставних средстава. 

 

7. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Дигитално и онлајн учење, http://omk-obrazovanje.gov.rs/omk-u-srbiji/digitalno-i-onlajn-ucenje/ 

 (преузето 1.11.2015.) 

[2] Ивица Лазаревић, Библиотека ствара нове генерације програмера, стр. 33, Савремена Библиотека, 

2015 

  

                                                           
137

 Ивица Лазаревић, Библиотека ствара нове генерације програмера, Савремена Библиотека (2015) 

http://omk-obrazovanje.gov.rs/omk-u-srbiji/digitalno-i-onlajn-ucenje/


104 
 

FUZZY LOGIC IN EMBEDDED MICROCOMPUTERS AND CONTROL SYSTEMS 

DESIGN OF TEMPERATURE CONTROL SIMULATION SYSTEM 
Doc. d-r NeritanTurkeshi 

Taulant Racaj 
 

Abstract: Fuzzy logic control algorithm solves problems that are difficult to address with traditional control 

techniques. This paper describes an implementation of fuzzy logic control algorithm using inexpensive 

hardware as well as how to use fuzzy logic to tackle a specific control problem without any special software 

tools. The aim of the temperature control is to heat the system up todelimitated temperature, after ward hold it at 

that temperature in insured manner. Fuzzy Logic Controller (FLC) is best way in which this type of precision 

control can be accomplished by controller. During past twenty years significant amount of research using fuzzy 

logic has done in this field of control of non-linear dynamical system. Here I have developed temperature 

control system using fuzzy logic. Control theory techniques are the root from which convention controllers are 

deducted. The desired response of the output can be guaranteed by the feedback controller. 

As a case study, hardware implementation of fuzzy control algorithm for online temperature control system is 

demonstrated using 8-bit microcontroller. The hardware implementation followed by software approach has 

been discussed. Real time result of fuzzy logic temperature control system is also presented. 

 

Introduction 

During the past decade, the theory of fuzzy sets has developed in a variety of directions, finding applications in 

such diverse fields as taxonomy, topology, linguistics, automata theory, logic, control theory, game theory, 

information theory, psychology, pattern recognition, medicine, law, decision analysis, system theory and 

information retrieval. 

Fuzzy logic operators provide a formal method of manipulating linguistic variables. It is a reasonable comment 

to describe fuzzy logic as just another programming paradigm. Fuzzy logic critics are correct instating that they 

can do with conventional code everything that fuzzy logic can do. For that matter, so can machine code, but I 

am not going to argue the point. 

Fuzzy techniques have been successfully used in control in several fields, and Engineers and Researchers are 

today considering fuzzy logic algorithms in order to implement intelligent functions in Embedded Systems. 

 

Fuzzy Temperature Controller Hardware Design 

 The Fuzzy Logic Controller (FLC) is able to bring the A fuzzy system improves the relative performance of a 

temperature control process with respect to the conventional scheme. It compensates non-linear errors, 

accelerates temperature constant at the desired value regardless of changes in the load or environment. This 

project attempts to enable a fuzzy-based control of the temperature employing VHDL as a mean of improving 

upon conventional methods. Fuzzy Logic has been employed to control temperature by varying ON-time of 

heater. The actual temperature is read andcompared with the corresponding to set-point temperature. The error-

count is used to trigger the Fuzzy Inference process 

Methods for model development 

Temperature control system shown on the basic principle of fuzzylogic. Thefundamentals of fuzzy logic 

elaborated by LotfiA.Zedeh, a professor at the Universityof California atBerkley.He presented fuzzy logic not as 

a control methodology, but as a methodof processing data by allowing partial set membership instead of non-

membership. Until 70’s dueto insufficient small computer capability the method of set theory was not applied to 

controlsystem. 

Nonlinear mapping of an input data set to a scalar output data is known as fuzzy logic system. Afuzzy logic 

system consists of four main parts: 

Fuzzifier 

Rules 

inference engine 

defuzzifier. 
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                                                                                                         Fig 1: Fuzzy logic system. 

 

Fuzzification module 

This module is divided into two similar parts; both serving the same function. The module accepts two crisp (i.e. 

real world) signals (“Error” and “CError”) and produces 4 fuzzified values (2 fuzzy values for each input) 

forward to Implication module. In this model, each input signal discourse upon 5 triangular membership 

functions using Equation (1).  

Y = mX + c 

Inference module 

In this module, appropriate rules are selected to be fired based on the fuzzy variables that are chosen according 

the regions that the variables fall in. Only two fuzzy variables are activated at any given time. As a result, each 

fuzzy variable results in firing two rules. As a consequence, a total of 5 rules are fired. This process is achieved 

by dividing the universe of Discourse into 3 regions where each region containing only two fuzzy variables. The 

“Output” value is represented using fuzzy singleton sets in place of membership functions like those of the two 

inputs. 

Defuzzification module 

This module accepts fifteen inputs each from the Implication module (i.e. f_min[0-4]) and the Inference module 

(i.e. rule[0-2]) and produces the defuzzified/crisp output signal for the control system. 

Fuzzy logic algorithm: 

 
Table 1: Fuzzy login algorithm 

Fuzzy set 

Set:Objects having one or more similar characteristics can be collectedand classified into set. 

Member: objects belonging to a set call member of the set. 

In fuzzy set member have their membership grade associated with it. For example set of HOT temperature is  

decide between 60< TEMP< 80. If temperature is 60 degree then we say it is not belong to HOT set but in  

fuzzy logic it is belong to set but having membership grade 0. Similarly if temperature is 62 and 78 then it 

belong to fuzzy set with membership grade 0.10 and 0.90 respectively i.e. First member is not more likely 

belong to HOT set but 78 temperature is most likely belong to the set HOT. 

 

 

 

Implementation of fuzzy logic 

Fuzzification of Input 

In the fuzzification process, a real scalar value changes into a fuzzy value. Arrangements of Fuzzy Variables 

ensure that real values get translated into fuzzy values. After translating those real values into fuzzy values, the 

possible outcome is called “linguistic terms”. The input linguistic variables for Fuzzy Logic Temperature 

Controller (FLTC) suggest two things. First it shows linguistically the difference between the set point and 
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second it also express the measured and calculated signals from a temperature sensor. Input to FLTC is Error= 

(Set point-Temperature sensed). 

Linguistic variable types are taking their place alongside such other data types as character, string, real and 

float. They are, in some ways, an extension to the already familiar enumerated data types common inmany high 

level languages. In my view, the linguistic domain is simply another tool that application developers have at 

their disposal to communicate clearly. 

To determine the range of fuzzy variables according to the crisp inputs is the primary requirement for proper 

running of the fuzzier program.Temperature difference which was sensed previously, is restricted to positive 

value. The following fuzzy sets are used: NEG =negative, SNEG=small negative, ZERO= zero, SPOZ=small 

positive, POZ= positive. Table sug 

gests the Membership function for input linguistic variable. Membership function for input linguistic variable. 

Table 2: Input Linguistic Variables 

 

 

Fuzzy Membership Functions for Outputs 

The output linguistic variables express linguistically the applied values to the FLTC actuators fortemperature 

control. Present study considered typically one output variable, which is a PWMWave for fan and Heater. In this 

case it is essential to attribute fuzzy memberships toyield variable, which has to be identical to the input 

variable. The fuzzy sets used for PWM Waveare as follows: Z = zero, L = large, M = medium, H = high, VH = 

very high. 

 

No  Fuzzy variable range 

output 

Corresponding Fuzzy var Name 

1 165.75 to 255 65% to 100% VH 

2 127 to 204 50% to 80% H 

3 165.75 to 89.25 65% to 35% M 

4 127 to 51 50% to 20% L 

5 89.25 to 0 35 % to 0 % Z 

     Table 3: Output Lingiustic variables 

 

Rule block 

Once the current values of the input variables are fuzzified, the fuzzy controller continues with thephase of 

“making decisions,” or deciding what actions to take to bring the temperature to its set pointvalue. For the action 

to be initiated the measures are minimal time as well as minimaltemperature. The restraint policy of a Fuzzy 

Control System is comprised by the rule blocks. 

In the rules ‘IF’ part depicts the situation, for which the rules are projected. The following'THEN' part delineates 

the reaction of the fuzzy system in this state. The control policy of heateris structurally formulated according to 

fuzzy rules. For example, rule 1 “If error is NEG thenfiring angle is Z”. 

 

Defuzzification 

The outcome of defuzzification has to be in a numeric formso that it defines the PWM Wave ofthe MOSFET 

which is used toforce the fan and heater. Out of the number of ways to executedefuzzification; in thegiven 

No. Crisp inpuit Range (Set Point –

Current Temp) 

Fuzzy Variable Name 

1 -15 to -50 NEG 

2 0 to +3- SNEG 

3 -15 to +15 ZERO 

4 0 to +30 SPOZ 

5 +15 to +50 POZ 
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scenario, weighted average defuzzificationis the best technique toobtain the crisp output. It can be further 

described by following equation. 

 

D = ∑
7
𝐼

1 +
∑

7
𝐼 = 1

= 𝑃(𝑖) 𝑥 𝑊(𝑖)

∑
7

𝐼 = 1
= 𝑊(𝑖)

 

 

P[i] = Theextremum value of its output membership function. 

W[i] =The weight associated with its rule. 

The fuzzy variable can be converted into crisp output using C code fragment. One example of that is given 

below. 

 

Pulse width modulation technique 

The temperature System has a Heater coil and a Fan. The heater assembly consists of an iron plate placed at a 

distance from a nichrome coil. When current passes through the coil it gets heated and in turn raises the 

temperature of the iron plate. We are interested to alter the heat generated by the coil12 and also the speed at 

which the fan is operated. The amount of power which is to be delivered to fan and heater can be assured by 

several methods. We are using the PWM technique. 

Modulation of the square wave which is in duty cycle is done by Pulse Width Modulation action. 

 

Duty cycle = TON / T 

This is used to control the current flowing through the heating element and also speed of the fan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

       

Fig 2.Pulse width modulation 

 

An 80% duty cycle indicates that the fan is ON 80% of the time and OFF 20% of the time. The relation between 

the speed of the fan and the value of the applied pulse width modulation duty cycle is in direct proportion. In 

other words, a high duty cycle will produce high speeds and a low duty cycle will produce low speeds. 

 

Fuzzy logic - Outcome Temperature 

Set temperature: 45˙ C 

Current temperature: 46˙ C 

Error = SP – CV = 45 - 46 = -1 

Rule base Follow: Rule-2(SNEG) and Rule-3(ZERO) 

Therefore Fuzzilization value f2=0.04 

f3=0.933 

Defuzzilization value Z * = 130.95 

The Duty Cycle of FAN speed = 51% 

The Duty Cycle of HEATING COIL current = 49% 

 

 

Conclusion 

The fuzzy temperature controller is designed and implemented in microcontroller without usingany special 

software tool. Unlike some fuzzy controllers with hundreds, or even thousands, ofrules running on computer 

systems, a unique FLC using a small number of rules and simpleimplementation is demonstrated to solve a 
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temperature control problem with unknown dynamicsor variable time delays commonly found in industry. Also 

the final hardware is stand-alonesystem rather than a PC (personal computer/laptop computer) based system that 

takes controldecision based on special software tools running on it and hence the design approach presented 

inthis paper minimizes the total cost of hardware and software design. The control result can beimproved by 

resizing the fuzzy sets and finer tuning for the membership functions. 

Fuzzy Logic provides a completely different, unorthodox way to approach a control problem.This method 

focuses on what the system should do rather than trying to understand how it works.One can concentrate on 

solving the problem rather than trying to model the systemmathematically, if that is even possible. This almost 

invariably leads to quicker, cheapersolutions. Once understood, this technology is not difficult to apply and the 

results are usuallyquite surprising and pleasing. 
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Abstract: Trade policy is the corpus of legal decisions that directly affect the amount of goods and services that 

are imported and exported by a country. Trade policy can take different forms; the most used forms are customs 

duties or taxes applied on imported goods and Quotation of imports or quantitative limits for restriction of the 

import of certain products. 

In this paper we will see how the change of tariffs rate significantly affects the import and import revenues. We 

will analyze this phenomenon using two test based on  the data collected in a period of 14 years (from year 2000 

– 2014) in Albania.  The first test consists on the link between the revenues from tariffs with the rate of tariffs, 

which would be most effective tariff rate in Albania taking into account the elasticity of income from taxes. 

In the second test, we will see the link between tariff rates and imports. Data used in this paper were obtained 

from the World Bank database. 

Both tests give us very important information about tariffs, which confirm the inverse connection between 

imports and import revenue from tariffs, if the elasticity is one, and negative if the elasticity is less than one. 

Keywords: tariffs, trade, imports, revenues from import, elasticity. 
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Abstrakti: Politika tregtare është korpusi i vendimeve ligjore, që ndikojnë direkt në sasinë e të mirave dhe 

shërbimeve që një vend importon ose eksporton. Politikat tregtare mund të marrin  forma të ndryshme, më të 

zakonshmet janë taksat doganore ose taksat e aplikuara mbi të mirat e importuara dhe kontigjenimi i importeve 

(kuota) ose limite sasiore për kufizimin e importit të prodhimeve të caktuara. 

Në këtë punim  ne do të shohim se si ndryshimi i normës së tarifës ndikon dukshëm  në importe dhe në të 

ardhurat nga importi. Ne do të bëjmë dy analiza duke u bazuar në të dhënat e mbledhura në  periudhën kohore 

2000-2014 për Shqipërinë. Analiza e parë konsiston në mënyrën se si janë të lidhura të ardhurat nga tarifat me 

normën tarifore, cila do të ishte norma më efektive e tarifave në Shqipëri duke marrë në konsideratë elasticitetin 

e të ardhurave nga tarifat. 

Në analizën e dytë do të shohom lidhjen ndërmjet normës së tarifave dhe importeve. Të dhënat për këtë punim 

janë marrë nga Banka Botërore. 

Të dy analizat na japin një informacion shumë të rëndësishëm në lidhje me tarifat, të cilat na verifikojnë lidhjen 

e zhdrejtë me importet dhe të ardhurat tarifore nga importi, nëse elasticiteti është një, dhe negative nëse 

elasticiteti është më i vogël se një. 

Fjalet kyçe: tarifat, tregtia, importet, të ardhurat nga importi, elasticiteti 

 

INTRODUCTION 

A tariff is a tax (duty), placed on a product, when passing the national borders. The most common tariff is the 

one of the inport, which is a tax levied on an imported product. A less common tariff is the rate of export, which 

is a fee charged to a product that is exported. Export tariffs are often used by developing countries. 

Tariffs may be imposed for the purpose of protecting the production or  to increase the statesrevenue.A 

protective tariff is designed to reduce the amount of imports entering the country, so isolation from external 

competition protects domestic producers. Thisbrings an increase in domestic production. The absence of tariff 

on imports would be impossible to protect the domestic production from foreign competition. 

A tariff for the incomegrowthisset in order to generate revenue in the budget and can be placed in both cases, on 

exports and imports 

 

METHODOLOGY 

mailto:llambi.prendi@yahoo.com
mailto:azetatartaraj@yahoo.co.uk
mailto:brunelat@hotmail.com
mailto:llambi.prendi@yahoo.com
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This paper uses a set of data obtained for 14 years (from 2000 to 2013). The data are secondary data, taken from 

INSTAT and processed with SPSS. To see the connection between the weighted tariff rate on imports tariff 

revenues an assessment log-lin is done. While the responsiveness of imports and charges against the tariff 

revenue percentage is measured by coefficient of elasticity of the customs tariff. 

 

EMPIRICAL ANALYSIS ON THE EFFECTS OF A TARIFF 

In this part we will see how the change on the tariff rate affects significantly imports and revenues from imports. 

On Table 1 we see that the weighted percentage rates of tariffs for four groups of products and for products in 

general have been declining in years, allowing in this way more imports in Albania and also increasing income 

from tariffs. The tariff rate in 2013 dropped by 90.2% compared with 2000. Accordingly we note falling to 

92.7% for capital goods group, 92.1% for consumer goods group, 95.1% for group of intermediate goods and 

60% for group of first materials. 

 

Table 1: The Income from tariffs and weighted average rates for the four groups of products. 

  

Average wieghted rate 

Year 

The income from tariffs 

(USD in thousands). All 

products 

All 

Products 

Capital 

Goods 

Consumers 

Goods 

Intermediate 

Goods 

First 

Materials 

2000 18824.39 11.65 5.6 15.3 10.36 8.67 

2001 25144.66 11.28 5.6 15.43 10.3 8.58 

2002 39005.66 8.35 3.11 10.56 8.45 6.9 

2003 80041.89 8.17 3.08 10.21 8.39 6.81 

2004 401961.03 7.34 1.9 9.43 7.73 6.51 

2005 515699.93 7.11 1.83 9.17 7.3 6.51 

2006 726903.41 6.61 1.39 8.44 6.06 6.58 

2007 980088.52 5.72 2.04 7.75 4.29 5.77 

2008 3048623.51 2.08 0.36 2.55 1.55 4.73 

2009 1779005.34 4.9 1.14 6.58 3.76 6.31 

2010 1777358.09 4.87 1.21 6.43 3.64 5.33 

2011 4406311.21 1.24 0.35 1.45 0.42 3.5 

2012 4061283.78 1.1 0.42 1.26 0.39 3.94 

2013 4034973.87 1.17 0.42 1.32 0.48 3.9 

2014 2546498.29 1.14 0.41 1.21 0.51 3.52 

Source: World Bank, http://wits.worldbank.org/datadownload.aspx 

 

- Does a reduction on the tariff rate affect income growth and import tariff? 

- Is there a sensitivity on revenues and imports with the change of tariff rates? 

 

Let's do a brief analysis of the importance that tariffs have on revenues and imports. 

To get the sensitivity of these two variables versus independent variable, which are tariffs, we make a small 

transformation by logarithm dependent variable. We logarithm these in order to get the elasticity coefficient, 

which we can easily interpret. 

On the first analysis, Table 2, we see the importance of tariffson tariff revenues. According to this table we see a 

negative relationship between these two variables, which means that these variables have an inverse connection 

between them. 

In terms of sensitivity that tariff revenues have with the dependent variable, we calculate the coefficient of 

elasticity. 

 

Equation2 

𝑒 = 𝛽1 ∗ Tariffs on weighted percentage 

 

http://wits.worldbank.org/datadownload.aspx
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Figure 3: Performance of tariff revenue associated with the percentage of tariff rate for the 

period 2000-2013 

      Source: author calculation 

 

 
Figure 4: Performance of elasticity of weighted percentage tariffs related to tariff revenues 

for the period 2000-2013 

      Source: author calculations 

 

We see that there is an interesting connection between the coefficient of elasticity of tariffs and tariff revenue 

performance. If the coefficient of elasticity is greater than one (elastic), then a decrease in rates would increase 

revenues from tariffs and, when this coefficient becomes non elastic (e <1), tariff revenues fall. 

 

 

 

Table 2:Connecton between tariff revenue and the weighted tariffs on percentage  

Analyse 1 

     

 

r² 0.895  n 14  

  

 

r -0.946  k 1  

  

 

Standard  

Error 0.661  
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Variable.  lnTR 
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Confidence interval 

variables coefficients Standard t (df=12) p-value 95%  95% 
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error lower upper 

Intercept 16.2643  0.3516   46.264  6.79E-15 15.4984  17.0303  

Weighted Tariffs 

on percentages -0.5280  0.0521   -10.125  3.13E-07 -0.6416  -0.4143  

Source: author calculations 

 

Second analysis provides the connection between tariffs and imports. Would the decrease of tariffs affect the 

growth of imports? 

On Table 3 I shown the negative correlation of imports with the level tariffs. 

In terms of sensitivity that imports have with the dependent variable wecalculate the coefficient of elasticity 

(figure 4). Equation 3 shows how these coefficients of elasticity are calculated.  

 

Equation3 

𝑒 = 𝛽1 ∗ Tariffs on weighted percentage 
 

 
Figure 5: The performance of elasticity of the weighted tariffs on percentage  

in connection with imports for the period 2000-2013 

      Source: author calculations 

 

 Table 3: Connection between imports with weighted tariffs on percentage 

Analyse 2 

     
       

 

r² 0.856  n 14  

  

 

r -0.925  k 1  

  

 

Std. Error  0.232  Dep. Var.  Imports 

 
       Regression output 

   

Confidence interval 

Variables Coefficients 

Standard 

error t (df=12) p-value 

95%  

Lower 

95%  

Upper 

Intercept 23.0322  0.1232   186.892  3.70E-22 22.7637  23.3007  

Weighted tariffs on 

percentage -0.1543  0.0183   -8.442  2.16E-06 -0.1941  -0.1145  

Source: author calculations 

Both tests tests give us very important information about tariffs, which verify the inverse relationship on imports 

and tariff revenues from imports, with a significance level of p-value = 0.000. 

 

CONCLUSION 

This paper is dedicated tariffs and their relationships with revenues from tariffs and imports. Interesting is the 

fact when the elasticity of tariffsin percentage associated with the income tariffs is greater than one (elastic) a 

decrease of tariffs onpercentage is associated with an increased on tariffs revenue. These tariff revenues stop 

increasing when the coefficient of elasticity is equal to one (unitary) and begin to fall when this coefficient is 
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smaller than one (no-elastic). This gives suggestion to the policymakers that when their aim is the increase of 

tariffs income, then elasticity coefficient must be equal to one, that in the case of Albania corresponding 

percentage tariff equal to 2.08%. 

Regarding imports and connectivity with tariffs on percentage we can say that a decline in the rate of tariffs will 

bring an increase on imports in real terms. The tests done on tariffs suggest a reduction on tariff rates at a 

moderate rate in order to increase imports and consequently revenue from imports. 

Tariffs have a particular importance in trade flows, but also the non-tariff barriers play a significant importance, 

we can mention: import quotas, export quotas, export restrictions and subvention). 
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Abstract: The financial institutions responsible for financing and insurance of export credits are known as 

Export Credit Agencies (ECAs). They can be state-owned, private or entities with mixed capital, and state 

agencies can be organized as government agencies, departments of the Central Bank, specialized banks, export-

import banks etc. In general, there is a different specialty and organization of Export Credit Agencies in 

different countries when carrying out their financing and export credit insurance activities.  

The first export credit agency was founded in the UK, and its main focus is providing the best 

programs and services for each exporter in the country, facilitating and promoting exports abroad and increasing 

the level of the economy, a mission that undoubtedly proves to be successful over the years, especially given the 

fact that these products and programs are so thoroughly developed by the ECGD, that many other countries have 

adopted its solutions.  

Key words: credit risks; credit insurance; Export Credit Agencies; UK. 
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Резиме: Извозно кредитните агенции се финансиски институции одговорни за финансирање и 

осигурување на извозни кредити. Тие можат да бидат државни, приватни или со мешовит капитал, со 

тоа што државните можат да бидат организирани како владини агенции, оддели на Централна банка, 

специјализирани банки, извозно-увозни банки и сл. Во земјите во светот постои различна 

специјализираност и организираност на извозно кредитните агенции кога ги вршат своите активности на 

финансирање и осигурување на извозни кредити.  

Првата извозно-кредитна агенција е основана во Велика Британија и нејзин главен фокус е 

обезбедување на најдобрите програми и услуги за секој извозник во државата, олеснување и 

промовирање на извозот во странство, и зголемување на нивото на економијата во целина, мисија која 

несомнено се покажува како успешна низ годините, особено земајќи го предвид фактот што сите 

програми и производи со кои располага ECGD се толку детално развиени поради што многу други земји 

ги имаат прифатено и преземено нејзините решенија. 

Клучни зборови: кредитни ризици, кредитно осигурување, извозно-кредитни агенции, Велика 

Британија. 

 

1. ВОВЕД  

Извозно – кредитните агенции (Export Credit Agencies – ECAs) се високо специјализирани финансиски 

институции кои нудат кредити, гаранции, осигурување, техничка помош и слично за поддршка на 

извозниците, покривајќи ги комерцијалните и политичките ризици поврзани со извозните работи, преку 

поддршка или одобрение на националната влада и специјално наменети да го поддржуваат и 

промовираат националниот извоз.
138

 Денес постојат три видови на извозно – кредитни агенции: во 

првата група влегуваат специјализираните банки или финансиски институции кои се во целосна или 

делумна сопственост на државата. Втората група ги вклучува приватните осигурителни компании кои 

нудат и услуги за осигурување на извозни кредити, притоа делувајќи во име на државата, потпомогнати 

од министерствата за финансии или други министерства надлежни за поддршка на националниот извоз. 

Третата група пак ги вклучува извозно – кредитните агенции кои имаат статус на владини агенции и 

делуваат во име и за сметка на државата. Всушност извозно – кредитните агенции можат да бидат и во 

приватна и мешовита сопственост, иако во последниве неколку години се забележува пораст на бројот 

на приватни осигурителни компании кои сами, без државна помош нудат осигурување на краток рок. 

Иако постојат разлики во начинот на организирање и управување со извозно – кредитните агенции кои 

произлегуваат од правниот систем на секоја држава, сепак заедничко за сите нив е тоа што при 

осигурувањето на кредитните ризици тие добиваат финансиска помош од државата. Всушност, и 
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главната цел на овие институции е преку државна помош да се поддржи националниот извоз. Факт е 

дека со постоењето на извозно – кредитните агенции многу држави успеале да ги зајакнат своите 

економии преку зголемување на извозот, воспоставување на цврсти надворешно – трговски врски, 

олеснување на странските директни инвестиции и секако пронаоѓање и освојување на нови пазари за 

пласирање на своите производи и услуги. Зголемувањето на производството и извозот несомнено води 

кон поголеми продажби, поголем профит, што потоа допринесува и за намалување на невработеноста и 

раст и благосостојба во државата. 

 

2. ИЗВОЗНО-КРЕДИТНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

Export Credit Guarantee Department (ECGD) е првата извозно – кредитна агенција во светот која 

функционира под оперативното име UK Export Finance
139

. Била формирана во 1919 година, веднаш по 

завршувањето на Првата светска војна, со цел да им помогне на извозниците во Обединетото Кралство 

повторно да ги обноват извозот и домашната економија. ECGD е посебен оддел во Владата на 

Обединетото Кралство, меѓутоа за својата работа одговара пред Државниот Секретаријат за трговија и 

индустрија. Иако во нејзиното скоро стогодишно постоење оваа агенција нудела и сѐ уште нуди низа на 

производи и услуги, суштината на нејзиното работење е осигурување на ризикот од неплаќање врз 

основа на реализиран извоз на британските извозници. Во периодот од 1986 до 1991 година агенцијата 

била поделена на: The Project Group, одговорна за осигурување на извоз на капитални добра и услуги, 

каде заемите се со отплата до 2 или повеќе години и The Insurance Services Group која нуди осигурување 

за извозници на суровини или трајни потрошувачки добра, а заемите се со отплата до 6 месеци 

(краткорочно кредитно осигурување). Меѓутоа, агенцијата постојано барала начини како да ја зголеми и 

подобри поддршката на британските извозници, дури и ако тоа значело вршење на радикални промени 

во нејзината организациска структура. Токму затоа во 1991 година, непосредно пред формирањето на 

Заедничкиот пазар на ЕУ, била донесена одлуката делот од ECGD одговорен за краткорочно кредитно 

осигурување (The Insurance Services Group) да биде приватизиран преку негова продажба на 

Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V (NCM) – холандска кредитно – осигурителна група. 

Денес во Обединетото Кралство не постои државна помош за краткорочно осигурување, меѓутоа ECGD 

нуди опција за реосигурување, секако доколку приватниот сектор не е во можност да ја понуди 

поддршката која е потребна. ECGD сѐ уште е одговорна за осигурување на извозни кредити за 

среднорочни и долгорочни проекти. 

Работењето на ECGD се заснова на одредбите од Export and Investment Guarantees Act донесен во 1991 

година. Податоците од последниот годишен финансиски извештај покажуваат дека ECGD обезбедила 

2,3 милијарди фунти
140

 поддршка на британските извозници во финансиската 2013/14 година со цел да 

се обезбеди одржлив развој на бизнисот во Обединетото Кралство. Индивидуалните полиси се движат 

од 10.000 фунти до 500 милиони фунти, а осигурувањето се однесува подеднакво и на микро и на 

мултинационалните извозни компании. Сепак, во насока на сѐ поголемите напори за развој на малото 

стопанство и претприемништвото, ECGD во своите извештаи потенцира дека во последниве неколку 

години има посебен интерес во помагање на малите и средни претпријатија да извезуваат, сметајќи дека 

на тој начин ќе се придонесе истовремено за раст и развој на домашната економија.  

ECGD нуди широк спектар на производи, почнувајќи од извозно – осигурителните полиси (Export 

Insurance Policy – EXIP) наменети за извозниците, поддршка на банките и другите финансиски 

институции преку осигурување и гаранции на кредитите на купувачите, кредитите на продавачите, 

кредитни линии, директни позајмувања, осигурување на инвестиции во странство, итн.  

Извозно – осигурителната полиса (Export Insurance Policy – EXIP) е полиса која им се нуди на 

извозниците за заштита и осигурување на ризикот од неплаќање на испорачаната стока, предвремено 

раскинување на договорот за купопродажба, како и неможноста за исполнување на условите од 

договорот заради остварување на политички ризик. Притоа, целта на ECGD не е да биде конкурент на 

приватните осигурителни компании кои обично се задолжени за издавање на полиси од ваков тип во 

Велика Британија. Агенцијата нуди осигурување во случаи кога приватниот сектор одбива да го преземе 

ризикот, особено доколку станува збор за извоз на стока во земји со висок или екстремно висок ризик 

при извоз и постои поголема можност купувачот да не ги исполни своите обврски од договорот. 

Максималниот процент на покривање изнесува 95%, меѓутоа оваа полиса е доста прилагодлива за 

барањата на извозниците кои не мора да го покриваат целиот износ на извозната трансакција, туку само 

оној дел за кој сметаат дека би имале реална загуба. Затоа, кога извозникот смета дека реалната загуба ќе 

биде помала од вкупниот износ на извозот, постои можност за подосигурување на најмалку 20% од 

износот на договорот за извоз, меѓутоа останатиот, неосигуран дел паѓа на товар на извозникот. Доколку 

некоја компанија е заинтересирана за купување на оваа полиса, мора да ги исполнува следниве услови:  
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- да биде основана во Велика Британија и да извезува стока во странство или да станува збор 

за филијала на странска компанија која извезува стока од Велика Британија; 

- приватниот сектор одбива да ѝ издаде полиса на компанијата најчесто поради економската 

неисплатливост на ваквиот вид на договор; 

- доколку договорот се склучува на помалку од 2 години, тогаш купувачот не смее да биде 

лоциран во рамките на Европската Унија (освен Грција во моментот) или друга земја со 

високи приходи (Австралија, Канада, Исланд, Јапонија, Нов Зеланд, Норвешка, Швајцарија, 

САД).  

За кредити кои надминуваат две години, при потпишувањето на договорот се бара аванс од купувачот во 

висина од 15% од вредноста на трансакцијата, според правилата на OECD Аранжманот. Не постои 

минимално или максимално времетраење или вредност на договорот, а трошоците за аплицирање за 

осигурување се бесплатни. EXIP премиите започнуваат од 250 фунти па нагоре, а нивната висина се 

определува од случај до случај и зависи пред сѐ од статусот на купувачот, преземените ризици, како и од 

времетраењето на договорот. Доколку ризикот се оствари, барањата за надомест на штета се изложени 

на период на чекање од 6 месеци, секако во зависнот од природата на штетата, односно загубата.  

ECGD преку своите извозно осигурителни полиси нуди осигурување на ризиците пред и по 

испорака на стоката, односно ги покрива: 

- трошоците пред испорака на стоката, за време на нивно дизајнирање и производство (ова 

осигурување е особено препорачливо кога се работи за извоз на стока или опрема која се 

произведува по нарачка за познат купувач, и кога алтернативен купувач не е лесно да се 

најде, доколку договорот се раскине), 

- неплаќање на испорачаните стоки или извршените работи или услуги, според договорот за 

продажба на стоки или договорот за извршување на работи во странство. 

Извозниците можат да избираат дали ќе извршат осигурување на ризиците пред испорака или на 

ризиците по испорака на стоката, но најчесто своите извозни кредити ги осигуруваат и од двата типа на 

загуби.EXIP обезбедува осигурување од комерцијални и политички ризици
141

: 

a) Комерцијални ризици: 

- инсолвентност на купувачот-увозникот, 

- неплаќање во рок од 6 месеци од денот на втасаност за наплата на побарувањето, 

- неизвршување на обврските од договорот од страна на купувачот, 

б)  Политички ризици: 

- политички, економски и административни настани надвор од Велика Британија, кои ја 

спречуваат конверзијата или трансферот на средствата кои увозникот ги уплатил, 

- дејства на странски влади и законодавци, кои влијаат врз извршувањето на договорот, 

- војни, граѓански немири и природни катастрофи надвор од Велика Британија кои влијаат 

врз извршувањето на договорот, 

- административни или законски мерки донесени во Обединетото Кралство, после датата на 

договорот, а кои влијаат врз извршувањето на договорот (на пример, поништување или 

необновување на извозна дозвола). 

Покрај EXIP полисата за поддршка на извозниците, ECGD нуди и поддршка за банките во форма на 

кредити за купувачите и продавачите, директни позајмувања, или гаранции со цел обезбедување на 

дополнителен обртен капитал за продавачите. Кредитите за купувачите (Buyer Credit Finance Facility) се 

гаранции со кои на британските банки им се олеснува процесот на позајмување средства на странски 

купувачи за плаќање на стока извезена од Велика Британија. Периодот на отплата на кредитите изнесува 

минимум пет години, а кредитите се одобруваат само на оние странски позајмувачи кои купуваат стока 

од британски извозник во износ од минимум 5 милиони GBP. ECGD покрива 85% од износот на 

договорот, а обврска на купувачот е да му исплати аванс на извозникот во висина од 15% од 

договорениот износ пред отпочнување со отплата на кредитот според правилата на OECD. Во јуни 2014 

година ECGD воведува нов производ – директно позајмување (Direct Landing Facility)
142

 со кој за прв пат 

оваа агенција нуди директни заеми на странски купувачи. Кредитите се наменети  за купувачи кои 

потекнуваат од земји со висок ризик на извоз или пак бараат мали заеми кои не се економски 

исплатливи за приватниот сектор. Не постои минимално или максимално ограничување на износот на 

договорот, меѓутоа купувачот е обврзан да плати аванс во висина од 15% директно на извозникот пред 

отпочнување со отплата на кредитот, од кои минимум 5% треба да бидат платени при потпишување на 

договорот. Стапката на премија се пресметува како процент од вредноста на договорот, според 

правилата и прописите на OECD.  
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3. ЗАКЛУЧОК 

Како резултат на економската глобализација со која се соочуваме во ова модерно општество, 

државите вршат сѐ поголеми напори за економска интеграција и рушење на трговските бариери. 

Отвореноста на економиите е клучен фактор за намалување на стапката на невработеност и подобрување 

на животниот стандард на населението. Во денешните пазарни услови, можеби и најголем фактор за 

напредок на секоја економија се меѓународните трансакции, т.е зголемување на извозот и увозот на 

стока, бидејќи тие се сметаат за двигатели на глобалниот економски раст и развој. Извозот како ‘рбет на 

секоја економија им овозможува на компаниите да го зголемат своето производство и обем на работа, и 

преку нудење на широк асортиман на производи да ја зголемат конкурентноста во светски рамки. 

Меѓутоа, со оглед на фактот што меѓународните трансакции денес се доста сложени, и голем дел од 

странските купувачи на производи бараат продажбата да се врши на одложено плаќање, државите 

сакајќи да ги заштитат интересите на извозниците, но и на сите финансиски институции вклучени во 

процесот, даваат поддршка и вршат промоција на извозот преку негово осигурување од комерцијални и 

политички ризици.  

Извозно-кредитните агенции претставуваат високо специјализирани институции кои нудат 

финансирање и осигурување на извозните кредити за поддршка на извозниците, преку одобрение или 

поддршка од националната влада. Тие можат да бидат во државна, приватна или мешовита сопственост, 

а нивна главна цел е преку државна помош да се зголеми и поддржи националниот извоз. Иако постојат 

разлики во начинот на организирање и управување со извозно – кредитните агенции кои произлегуваат 

од правниот систем на секоја држава, сепак заедничко за сите нив е тоа што при осигурувањето на 

кредитните ризици тие добиваат финансиска помош од државата. Export Credit Guarantees Department 

(ECGD) е извозно-кредитна агенција на Велика Британија која е одговорна за осигурување на извозни 

кредити за среднорочни и долгорочни проекти, и нуди широк спектар на производи (извозно – 

осигурителните полиси, осигурување и гаранции на кредитите на купувачите, кредитите на продавачите, 

директни позајмувања, итн.). Агенцијата нуди и опција за реосигурување на приватниот сектор кој е 

одговорен за осигурување на краткорочни кредити. Во последниве неколку години агенцијата развива 

посебни програми и производи за помош при извоз на малите и средни претпријатија, мисија која се 

покажува како успешна, со оглед на фактот што многу други земји во светот ги имаат прифатено 

нејзините решенија.  
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Abstract: The economy in Western Balkan have accepted the notion that FDI can act as a catalyst in their effort 

to reform their economies. In this regard some of the countries will try to reform their economy as a result of 

contemporary political and economic measures. The key of economic growth and development of these 

economies is improvement of the business claim toward attract FDI. The FDI are playing an important role of 

economic growth. Transition economies have embraced the notion that joining NATO will increase the FDI. In 

this case we would try to measure the impact of FDI in Bulgarian and Albanian Economy before and after they 

became members of NATO.  

The methodology of research will include the time period since 1992 to 2013 and will be based in a regression 

model and STAT software which will help me for measuring and testing the relationship between the FDI net 

inflows (BoP, current US$) and GDP (current US$) in both countries. 

Keywords: FDI Net inflows, GDP, Economic Growth, Private Remittances Received, etc.  

 

1. INTRODUCTION Private Investments and especially Foreign Direct Investment play a crucial role in 

transition economies. They are an accelerator of transition and economic growth and development, but the 

Country Risk, Doing Business, FDI policy, and some other factors sometimes serve as obstacles for inflow of 

FDI and economic development. Privatisation as a part of transition is needed to stimulate attraction of FDI, but 

unfortunately some countries have not chosen an appropriate model of privatization. As a consequence such 

countries are characterised by low levels of FDI inflows.  

Many benefits are proven as a result of FDI inflows: 

− Improved transformation of property, thus creating an additional impulse to privatization and the attraction of 

additional FDI  

− Better usage of local resources that have previously been unused due to the lack of ideas, knowledge or other 

issues in the local community,, 

− Additional finance for the country without the need of indebting, 

− Improved access to modern technology and know-how for local companies, 

− Creation of new jobs, 

− A good opportunity to create a Business Climate to attract remittances, 

− The opportunity to expand markets and an increase in foreign exchange and GDP.  

The transition countries from Western Balkan before ascending to EU and/or NATO should have fulfilled the 

economic, financial, political and other relevant criteria. It may occur that some countries have fulfilled 

economic and financial criteria but not political criteria (Copenhagen Criteria) such as stability of institutions 

guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities and in this 

case they become unattractive for FDI. With my point of view on the one hand the political criteria is a crucial 

element of country stability and in other hand precondition for a country development. It is proved that the 

formula “Investment in Security for Security of Investments” is very applicable to countries with vision to the 

future.   

The Republic of Albania became a part of NATO on 1 April 2009 but is not a part of EU and in this case my 

objective is to measure the trend and impact of FDI in GDP growth from 1992 till 2009 and from 2010 till 2013 

and to conclude that to become part of NATO have a positive or negative impact on FDI and hence of GDP. 

Also I will try to make a comparative analysis of this issue in Albania and Bulgaria economy using the 

econometric methodology.           

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

In the focus of this paper is to find the relation between FDI and GDP before and after the economy becomes 

NATO members, and after that, for the all period 1992-2013. The literature review related my topic consists of 

mainly articles, project, master thesis and other documents or report. I would like to underline that most of them 

deal with the role or impact of the FDI on GDP growth or economical development. Some of the articles which I 

have analyzed measure the impact of FDI on GDP growth or GDP per capita.  

Theories of economic growth and macroeconomics theories have concluded that if FDI is increasing then GDP 

or income per capita need to be increasing. Worth to mentioning that research shows the folowing:  

− Foreign direct investments have a positive impact on GDP growth, therefore economies should encourage FDI 

inflow 
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− Foreign direct investments have a negative impact on GDP growth, and then these economies should 

precautionary measures to discourage and restrict such speculative capital inflows.          

The impact of FDI inflow for host country will be more positive only if the investments are Greenfield and then 

they will reduce the public debt and will have a positive impact on the balance of payments. The positive 

relation between two variables FDI and economic growth are identified by some authors.   

 Borensztein et al. (1998) have measured the positive impact of FDI on GDP growth in 69 development countries 

during 1970-1989.   

 Mello,(1999) Chong, Baharumshah, (2010) studies the positive relation between FDI and GDP. 

 The research finding from Carkovic and Levine (2002) for 72 countries over the period 1960-1995 is that FDI 

inflow has a positive impact but it is not only the growth factor. 

 The study of Esther & Folorunso (2011) in Nigeria is concluded that FDI are a positive impact on GDP growth 

especial when the investments could be limited by human capital. 

 There are a many empirical studies who explain the positive relationship between FDI and economy growth: 

(Ozturk, 2007),  Lensink and Morrissey (2001), Campos and Kinoshita (2002), Basu et al. (2003), Hermes and 

Lensink (2003), Nath (2004), Maki and Somwaru (2004), Li and Liu (2005), Hansen and Rand (2006), Lensink 

and Morrissey (2006), Ghatak and Halicioglu (2007), Apergis et al. (2008), Batten and Vo (2009), and Alfaro et 

al. (2010), 

 The findings of research paper by Vangjeli, A., Abazi,Xh. (2014) indicate a positive correlation between FDI 

and GDP in Albania during 1992-2012 when 45,4% of the GDP variability is explained by FDI.  

 

There are some research authors that in their research identified the negative relationship between FDI and GDP 

growth, when the most important authors are: Saltz (1992), Moran (1998), Durham (2004), Lyroudi (2004), 

Carkovic &Levine (2005), Lipsey (2006).      

 

3. DATA AND RESEARCH METHODOLOGY  

 

The research data for both countries are taken from World Development Indicators (WDI, World Bank, 2015). 

The time period which I will try to analyze related to the economic phenomena will be from year 1992 till 2013 

but separately for the years when those are NATO members. In this case we would like to underline that 

Republic of Bulgaria 29 March 2004 and Republic of Albania in 1 April 2009 becomes a member of NATO. 

The 2004 and 2009 are dividing years of my research period of twice countries which means that:  

 (P1) 1992-2004 period of before and (P2) 2005-2013 period after became NATO members (BG),   

 (P1) 1992-2009 period of before and (P2) 2010-2013 period after became NATO members (AL) 

The model consists GDP (current US$) of dependant variables and the independents variables cache are: FDI 

net inflows (BoP, current US$) and Personal Remittances-received as a source of investments financing. 
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According to the basic macroeconomics model all of independents variables which I have put in the model have 

a positive impact in GDP. My objective is to measure the impact of FDI and other variables (which we 

mentioned above) in GDP during period of before (P1) and period after became NATO members (P2). Firstly I 

will make regression of the GDP, and after that I use the regression of Log-Log model for testing the 

hypothesis: 
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The interpretation using the Log-Log model is: 

 Increasing of FDI for 1% will impact increasing of the GDP for 1(%) 

 Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 2(%) 

The main hypothesis of my research is: 

Null Hypothesis H0: The impact of FDI to the GDP during the period P2 is smaller or equal than the period P1  
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Alternative Hypothesis Ha: The impact of FDI to the GDP during the period P2 is bigger than the period P1  
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4. EMPIRICAL RESULTS AND TESTING OF  HYPOTHESES 

 

 The case of Albania 

 

By making the regression of LnGDP for Albania during 1992-2009, I will obtain these results: 

 

Table 1 Summary results (Log-Log model) of time series (P1) 1992-2009 -Albania 

LnGDP Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI 0.108383 0.098692 1.1 0.289 -0.101974 0.31874 

LnPRR 0.99793 0.177754 5.61  0 0.619056 1.376805 

_cons 1.318092 0.722227 1.83 0.088 -0.221298 2.857481 

 

My findings indicate that the GDP 98, 7% is explain by FDI and PRR (Adj.R-squared = 0.987). The relationship 

between dependent and independents variables is positive. The Foreign Direct Investments (FDI) with 10% 

level of significance has a positive impact in GDP. In other hand the Personal Remittances Received (PRR) with 

5% level of significance there are positive impacts in GDP. In this case we can conclude: 

 Increasing of FDI for 1% will impact increasing of the GDP for 0.108383 % 

 Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.99793 % 

 

If I make a regression of LnGDP for Albania during 2010-2013, I will obtain these results: 

 

Table 2 Summary results (Log-Log model) of time series (P2) 2010-2013, Albania 

LnGDP Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI 0.193253 0.287054 0.67 0.623 -3.454114 3.84062 

LnPRR -0.37012 0.719471 -0.51 0.698 -9.511861 8.771617 

_cons 10.67819 4.366356 2.45 0.247 -44.80162 66.158 

 

My findings indicate that the GDP isn’t explained by FDI and PRR because the R-squared is close to zero than 

the adjusted R square can be negative (Adj R-squared = -1.0103). The relationship between dependent and 

independents variables is not significance because t <  2. In this case is not important the correlations 

explanation between variables. 

 

 

If I analyze the absolute value of annual average of FDI during the period 1992-2009 and 2010-2013, I can 

conclude: 

 The annual average of FDI for the period (P1) 1992-2009 is 291,8 million dollar, 

  The annual average of FDI for the period (P2) 2010-2013 is 1078,2 million dollar, 

 The ratio between the annual average of the FDI during the period when the Albania became NATO member 

and after that is 3,7 : 1 

  

 The case of Bulgaria 

 

By making the regression of LnGDP for Bulgaria during 1992-2004, I will obtain these results: 

Number of obs F( 3, 14) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

18 431.09 0 0.9893 0.987 0.09189 

Number of obs F( 2, 1) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

4 0.25 0.8186 0.3299 -1.0103 0.05436 
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Table 3 Summary results (Log-Log model) of time series (P1) 1992-2004, Bulgaria 

LnGDP Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI 0.193999 0.069233 2.8 0.031 0.0245924 0.363406 

LnPRR 0.065601 0.036356 1.8 0.121 -0.023359 0.15456 

_cons 7.975527 0.357809 22.29 0 7.100001 8.851053 

 

This finding indicate that the GDP is explained 80.32 % by FDI and PRR (Adj.R-squared = 0.8032). The 

relationship is positive between dependent and independents variables. The Foreign Direct Investments (FDI) 

with 5% level of significance and Remittances Received (PRR) with 10% level of significance there are a 

positive impact in GDP. In this case we can conclude: 

 Increasing of FDI for 1% will impact increasing of the GDP for 0.193999% 

 Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.065601% 

 

If we make a regress the LnGDP of Bulgaria during 2005-2013 we will obtain these results: 

 

Table 4 Summary results (Log-Log model) of time series (P2) 2005-2013, Bulgaria 

LnGDP Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI -0.17325 0.16331 -1.06 0.33 -0.57286 0.226352 

LnPRR 0.651836 1.241242 0.53 0.618 -2.385372 3.689045 

_cons 7.357218 8.160146 0.9 0.402 -12.60994 27.32438 

 

This finding indicate that the GDP isn’t explained by FDI and PRR because the R-squared is close to zero than 

the adjusted R square can be negative (Adj R-squared = -0.0901). The relationship between dependent and 

independents variables is not significant (because t <  2) but the issue should be underlined is that the FDI have 

a negative relationship in GDP. 

If I analyzed the absolute value of annual average of FDI during the period 1992-2004 and 2005-2013 we can 

conclude: 

 The annual average of FDI for the period (P1) 1992-2004 is 748,1 million dollar, 

  The annual average of FDI for the period (P2) 2005-2013 is 5277,5 million dollar, 

 The ratio between the annual average of the FDI during the period when the Bulgaria became NATO member 

and after that is 7,05 : 1 

 

If I try to test the null Hypothesis H0 about the Albanian economy: The impact of FDI to the GDP during the 

period P2 is smaller or equal than the period P1 and then we would have:  
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If the 1 of time of period 2010-2013 was significant that we will conclude that reject the null hypothesis and 

will accept the alternative hypothesis: The impact of FDI to the GDP after become NATO member is bigger 

than before. But unfortunately this conclusion is not relevant because it lack the level of significance for period 

2010-2013.       

If I try testing the null Hypothesis H0 related to the Bulgarian economy: The impact of FDI to the GDP during 

the period P2 is smaller or equal than the period P1 and then we would have:  
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If the level of significance of the period 2005-2013 would be relevant, as a result the null hypothesis should be 

accepted. But unfortunately this conclusion is not relevant from an econometric point of view. 

In the end I will present the impact of FDI in GDP during the whole period 1992-2013 for Albanian and 

Bulgarian economy: 

Number of obs F( 2, 6) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

9 17.33 0.0032 0.8524 0.8032 0.13022 

Number of obs F( 2, 6) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

9 0.67 0.5465 0.1824 -0.0901 0.23921 
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Table 5 Summary results (Log-Log model) of time series 1992-2013, Albania 

LnGDP Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI 0.27655 0.073431 3.77 0.001 0.122858 0.430242 

LnPRR 0.755228 0.154627 4.88 0 0.431589 1.078867 

_cons 2.081248 0.685789 3.03 0.007 0.645875 3.51662 

 

This finding indicate that the Albanian GDP is explained 94.62 % by FDI and PRR (Adj.R-squared = 0.9462). 

The relationship is positive between GDP and independents variables. The Foreign Direct Investments (FDI) 

and Remittances Received (PRR) have 5% level of significance (T>2) and in this case we can conclude: 

 Increasing of FDI for 1% will impact increasing of the GDP for 0.27655% 

 Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.755228% 

 

Table 6 Summary results (Log-Log model) of time series 1992-2013, Bulgaria 

LnGDP Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf.Interval] 

LnFDI 0.182902 0.118113 1.55 0.142 -0.06885 0.434654 

LnPRR 0.210026 0.087716 2.39 0.03 0.023063 0.396989 

_cons 7.47437 0.594277 12.58 0 6.207699 8.74104 

 

This finding indicate that the Bulgarian GDP is explain 63.80 % by FDI and PRR (Adj.R-squared = 0.638). The 

relationship is positive between GDP and independents variables. The Foreign Direct Investments (FDI) has 5% 

level of significance and Remittances Received (PRR) have 10% level of significance and in this case we can 

conclude: 

 Increasing of FDI for 1% will impact increasing of the GDP for 0.182902% 

 Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.210026% 

 

5. CONCLUSIONS 

According to the empirical studies and the measurements I can conclude: 

 My research has some limitation such as the number of observation, limited number of variables, shorter period 

of research (P2) etc., which have a negative impact in research hypothesis but this is the reality of transition 

countries. 

 Not always in transition economies FDI impact on GDP is positive; sometimes can be negative as a result of 

implication of other categories in the model. 

 The World Financial crisis had a negative impact on each economy. In this case the financial crisis 20007/08 

had a negative impact toward to withdrawal of FDI especially for Albania although in 2009 became NATO 

members. Unfortunately the expectations for FDI during 2010, 2011 and 2012 were not fulfilled because they 

had a negative trend excluded 2013. 

 The World Financial crisis has had a negative impact for both economies, for this reason the impact of FDI in 

GDP growth during 2009-2013 it was very low. Unfortunately this period corresponds with the period after they 

become NATO member. 

 The ratio between the annual average of the FDI during the period when Albania became NATO member and 

after that is 3,7 : 1 while in Bulgaria this ratio is is 7,05 : 1 

 In Albanian Economy during the period 1992-2013 Increasing the FDI for 1% will impact increasing of the 

GDP for 0.27655% and Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.755228%. 

 In Bulgarian Economy during the period 1992-2013 Increasing the FDI for 1% will impact increasing of the 

GDP for 0.182902% and Increasing of PRR for 1% will impact increasing of the GDP for 0.210026%. 

 Albanian and Bulgarian economies as a part of NATO have decrease the Country Risk, but unfortunately it was 

not enough to impacted positively to attract more FDI. 

Number of obs F( 2, 19) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

22 185.5 0 0.9513 0.9462 0.19724 

Number of obs F( 2, 15) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE 

18 15.98 0.0002 0.6806 0.638 0.37829 
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6. APPENDIX: 

           (The values of variables are in million 

dollars)   

 

Table 7 Data of Albania, 1992-2009 

Year GDP FDI PRR 

1992 709.45 20 151.80 

1993 1228.07 58 332.00 

1994 1985.67 53 307.10 

1995 2424.50 70 427.30 

1996 3013.22 90.1 550.90 

1997 2196.22 47.5 300.30 

1998 2727.75 45.01 504.14 

1999 3434.40 41.2 407.20 

2000 3686.65 143 597.80 

2001 4091.02 207.3 699.30 

2002 4449.37 135 733.57 

2003 5652.33 178.0364 888.75 

2004 7464.45 341.2851 1160.67 

2005 8376.48 262.479 1289.70 

2006 9132.56 325.1383 1359.47 

2007 10701.01 652.2756 1468.02 

2008 12881.35 1240.973 1495.04 

2009 12044.21 1343.091 1318.48 

Sources: WDI (2015), author’s calculation  

 

Chart. 1 Trend of GDP, FDI and PRR in Albania (1992-2013) 

 
 

Table 9 Data of Bulgaria,  1992-2004 

Year GDP FDI PRR 

1992 10371.90 41.5 0 

1993 10832.00 40 0 

1994 9704.88 105.4 0 

1995 13069.09 90.4 0 
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Table 8  Data of Albania, 2009-2013 

Year GDP FDI PRR 

2010 11926.96 1089.416 1156.02 

2011 12890.87 1049.425 1125.66 

2012 12344.53 920.0807 1027.06 

2013 12923.24 1253.783 1093.92 

Sources: WDI (2015),  author’s calculation   
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1996 10110.26 109 41.5 

1997 11195.83 504.8 50.6 

1998 14631.31 537.3173 50.67583 

1999 13659.82 818.7882 42.52802 

2000 13353.53 1001.504 58.23545 

2001 14303.81 812.9422 826.2003 

2002 16343.31 904.6598 1176.952 

2003 21101.36 2096.789 1718.485 

2004 25919.75 2662.209 1722.77 

Sources: WDI (2015), author’s calculation  

 

 

Chart. 2 Trend of GDP, FDI and PRR in Bulgaria  (1992-2013) 
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Abstract: According to a study conducted by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraudulent 

financial statements accounts 9% of occupational fraud but it causes the greatest financial impact with a median 

loss of $1 million. Accounting manipulations isalso the biggest concern of users of financial information in 

Albania. If these financial statements present a distorted or manipulated information the risk for a wrong 

decision-making is very high. As a result, it is necessary a study on models that predict the possibility of 

manipulation of financial statements.  

This paper is focused on the application of the predictive Beneish M-score Model. The M-Score is a 

mathematical model that uses eight financial ratios to identify whether a company has manipulated its earnings. 

For the application of the model is used a random selection of 50 economic units to see if the model works in 

Albanian economic environment. The findings of this research indicate the importance of quality earnings 

reported related to the quality of the entity's assets. 

Key words: Accounting manipulations, Beneish M-score Model. 

 

 

FINANCIAL STATEMENT MANIPULATION 

Financial information manipulation is a distorted presentation, a misstatement of the financial 

position/performance, creating a false impression of an organization's financial strength. (Mamo & Aliaj, 

2014)
143

 

Accounting manipulation is a phenomena studied from many researchers. According to Barnea(1976)"Creative 

accounting is a deliberate reduction of the flow of earnings in some levels considered normal for the firm". 

Instead,Schipper (1989)"Creative accounting is similar to a "disclose management", in the sense of a deliberate 

intervention visible in the financial reporting process".  Later, Naser (1993:2) stated : “Creative accounting is 

the transformation of financial accounting figures from what they actually are to what preparers’ desire, by 

taking advantage of existing rules and/or ignoring some or all of them”.Bruns and Merchant (1990)“Earnings 

management is recognized as attempts by management to influence or manipulate reported earnings by using 

specific accounting methods (or changing methods), recognizing one-time non-recurring items, deferring or 

accelerating expense or revenue transactions, or using other methods designed to influence short-term earnings”. 

All this distorted information leads to information asymmetry for the users of the financial statements. 

Information asymmetry occurs when some parties in business transactions have an information  advantage over 

others (Scott, 2003)
144

. Information asymmetry between managers and external information users allow 

managers to use their discretion in preparing  and reporting accounting information for their own advantage. 

Although opportunism is limited both by the accounting standards and by independent auditors, there is much 

recent evidence both in academic literature and the popular press suggesting that managers use their discretion 

over accounting numbers to achieve private gains. More specifically, this earning management is an activity 

where managers use their discretion to mislead stakeholders about the economic performance of the company or 

to influence contractual outcomes. (Healy & Wahlen, 1999)
145

However, changes in accounting methodsare 

relatively easy to detect and therefore have limited success in misleading them. Accruals are the difference 

between a period's earnings and cash flows. The investor should consider the probability of earnings 

management when making investment decisions. This can be emphasized  by quoting Warren  Buffet, who does 

not give investment advice but nevertheless suggests that investor should " first, beware of the companies 

displaying weak accounting. 

 

Of the three primary categories of occupational fraud, asset misappropriation is by far the most common, 

occurringin more than 85% of cases; however, it is also typically the least costly of the three types, causing a 

median loss of $130,000. In contrast, financial statement fraud occurs much less frequently, accounting for 9% 
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of the cases in our latest survey, but it causes the greatest financial impact of the three categories by far, with a 

median loss of $1 million. Corruption tends to fall in the middle in terms of both frequency and median 

loss.(Association of Certified Fraud Examiners, 2014)
146

 

 

Detecting Earning Manipulation- The Beneish M-

score Model 
 

Earnings Quality relates to the ability of a company’s 

reported earnings to best symbolize its true earnings. 

One quantitative forensic indexing method developed to 

assist in detecting whether a company has manipulated 

its earnings is the Beneish Model, developed by 

professor Messodbeneish. The Beneish Model is similar 

to the Altman Z-Score, but is used to uncover earnings 

manipulation rather than as a predictor of bankruptcy. companies with higher Beneish scores are more likely to 

be manipulators. In his study, Beneish’s Model was able to identify as many as three quarters of the companies 

who had manipulated their earnings. The Beneish Model can be calculated by using a company’s annual 

financial statements, and differentiates manipulators from nonmanipulators by applying variables from the 

financial statements. Further investigation must be completed to identify potential legitimate causes for resulting 

abnormalities.(Warshavsky, 2012)
147

 

The Beneish Model uses eight financial variables viewed as being indicators of companies prone to financial 

statement manipulation. There is an increased probability for manipulation when company financial statements 

reveal statistically significant changes in accounts receivable, deteriorating gross margins, decreasing asset 

quality, sales growth and increasing accruals, among others. The eight variables employed in the Beneish Model 

are presented below as “indexes” to avoid confusion with financial “ratios” (note: the current year financial 

statement numbers are indicated as “cy” and the prior year financial statement numbers are indicated as “py”): 

1) Days’ Sales in Receivables Index (DSRI) – Measures the ratio of the days that sales are in accounts 

receivable, and benchmarks this ratio against the prior year. a result of greater than 1.0 would indicate that 

accounts receivable, as a percentage of sales, has increased from the prior year. Therefore, although a 

disproportionate increase in accounts receivable relative to sales could be the result of a company’s normal 

operations, such as legitimate end-of-month sales or general business credit decisions, it may also be indicative 

of inflated revenues. 

2) Gross Margin Index (GMI) – Measures the ratio of a company’s prior year’s gross margin to the current 

year’s gross margin. The company’s gross margin has deteriorated when the results are greater than 1.0. Gross 

margin deterioration is a negative indicator of a company’s prospects, making such companies more prone to 

manipulate earnings. 

3) Asset Quality Index (AQI) – Measures the quality of a company’s assets by calculating the ratio of non-

current assets, other than plant, property and equipment (PPE), to total assets. It indicates the amount of total 

assets that are less certain to be ultimately realized, identified as asset quality. An AQI greater than 1.0 indicates 

that the company has potentially increased its cost deferral or increased its intangible assets, and created 

earnings manipulation. Therefore, the greater the AQI, indicating a reduction in asset quality, the greater the 

probability of earnings 

Manipulation. 

 

4) Sales Growth Index (SGI) – a result of greater than 1.0 represents sales growth compared to that of the prior 

year. Sales growth itself is not indicative of earnings manipulation, however, growth companies are more 

likelyto commit earnings manipulation. 

5) Depreciation Index (DEPI) – a DEPI greater than 1.0 may be an indication of an upward revision of the 

estimated lives of a company’s property, plant and equipment, which would increase its income. 

6) Sales, General and Administrative Expenses Index (SGAI) – Measures the ratio of a company’s SGAI to 

sales. A disproportionate increase in sales, as compared to SGAI, would serve as a negative indication 

concerning a company’s future prospects. 

7) Total Accruals to Total Assets Index (TATA) – accruals, calculated in this formula as working capital4 other 

than cash, are estimates of the short term forecasted inflow and outflow activities of a company. excluding any 

major changes within the company, these accruals should be fairly consistent within some acceptable measure 

of statistical variation. However, accruals have consistently provided a conventional opportunity to perpetrate a 
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fraud. as a result, higher positive accruals are associated with the potential for earnings manipulation, as shown 

above. 

8) Leverage Index (LVGI) – Measures the ratio of a company’s total debt to total assets. When the LVGI is 

greater than 1.0, it indicates an increased leverage and, therefore, a company more prone to financial statement 

manipulation. although each variable can be used individually to assess a specific component of a company’s 

financial statement data, the Beneish Model takes a company’s results of these eight variables and applies them 

in the following formula: 

M= -4.84+ (0.92*DSRI)+(0.528*GMI) + (0.404*AQI)+ (0.892*SGI) +(0.115*DEPI) – (0.172*SGAI) + 

(4.679*TATA) – (0.327*LVGI). 

The figure of -4.84 is applied as a constant in the formula, and each of the eight variables is multiplied by its 

respective constant number. When applying the beneish Model, a score of greater than -2.22 (i.e., less of a 

negative) is an indication that the company’s financial statements may have been manipulated.(Omar, Koya, 

Sanusi , & Shafie, 2014)
148

 For the application of the model is used a random selection of 50 economic units to 

see if the model works in Albanian economic environment. Are calculated separately all the financial ratios 

parts of the model for the 50 companies. And the results are as following: 

Table1 

Company DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI TATA LVGI M-score 

1 1.04 1.10 1.20 1.17 0.00 0.90 0.04 0.98 -2.07344 

2 1.58 0.79 1.01 0.56 1.07 1.24 0.05 1.07 -2.25805 

3 0.82 -3.49 1.03 1.01 0.00 0.92 0.07 0.91 -4.73374 

4 1.22 1.00 1.39 1.28 1.30 1.09 0.54 0.54 0.839183 

5 0.00 11.03 3.98 1.00 0.00 7.63 0.02 0.97 1.94173 

6 0.43 1.37 1.02 2.39 0.00 0.44 0.00 0.98 -1.58533 

7 0.00 1.32 1.19 1.63 0.00 0.65 0.01 1.00 -2.58606 

8 1.63 0.73 1.06 0.97 0.00 2.66 0.08 1.11 -2.09784 

9 0.00 1.00 0.95 0.81 0.00 0.93 0.00 0.98 -3.69954 

10 0.76 0.99 0.98 1.02 0.52 0.94 0.04 0.93 -2.53528 

11 0.00 1.00 1.03 1.21 0.00 1.21 0.08 1.28 -3.06824 

12 1.07 1.14 1.25 1.48 0.72 0.83 0.02 1.02 -1.71624 

13 0.00 0.72 0.93 0.54 0.08 5.65 0.17 2.70 -4.64005 

14 0.00 1.66 1.38 1.64 0.00 0.58 0.01 1.04 -2.32198 

15 0.95 1.27 1.05 1.21 0.00 0.86 0.12 1.41 -1.8288 

16 0.00 0.98 0.92 3.32 0.00 0.70 0.63 0.95 1.55163 

17 1.03 0.89 1.76 1.44 0.58 0.93 0.15 1.11 -1.20306 

18 0.90 0.76 0.61 0.87 0.00 1.63 0.10 0.71 -2.61885 

19 0.00 1.01 3.5 1.05 0.00 0.08 0.09 1.5 -2.05479 

20 0.87 0.44 0.64 0.46 0.00 1.61 0.41 1.10 -1.88387 

21 1.68 1.14 0.99 0.56 0.88 0.72 0.22 0.50 -0.94554 

22 1.07 0.96 0.79 0.77 2.80 1.57 0.04 0.94 -2.39941 

23 1.13 1.03 2.64 1.91 1.85 0.65 0.14 1.16 -0.1071 

24 0.84 0.98 0.97 1.59 1.66 0.81 0.50 0.90 0.355548 

25 1.72 0.85 3.50 4.13 0.34 1.34 0.65 0.62 4.935104 

26 7.39 1.51 1.30 1.05 0.00 0.84 0.06 1.09 3.993258 

27 0.96 1.12 1.06 0.71 1.24 1.55 0.01 1.10 -2.7557 

28 0.00 0.99 1.35 1.91 0.00 0.58 0.20 0.98 -1.53176 

29 1.25 0.86 1.23 1.06 1.01 1.27 0.22 1.14 -1.22314 

30 1.23 3.16 1.16 0.91 7.37 0.87 0.02 1.11 -0.33242 

31 1.18 0.77 1.52 1.36 0.51 1.32 0.07 1.04 -1.68826 

32 0.84 0.30 1.05 1.21 0.95 0.91 0.16 1.01 -2.00705 

33 0.71 0.75 1.26 1.94 0.86 0.88 0.10 1.04 -1.4634 

34 1.36 0.67 1.44 1.16 1.31 1.07 0.09 0.96 -1.54711 

35 1.58 1.83 1.14 0.97 0.80 1.27 0.07 1.16 -1.26627 

36 1.14 95.55 1.11 1.05 2.43 1.00 0.16 0.97 48.57219 

37 0.85 0.41 1.11 1.11 0.65 1.54 0.09 1.03 -2.50741 

38 0.46 1.48 1.14 1.71 0.23 0.81 0.08 0.94 -1.70977 
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39 1.46 1.07 1.01 1.04 1.00 0.93 0.00 1.11 -1.99789 

40 0.79 -2.73 1.03 2.06 0.00 0.72 0.08 1.00 -3.39379 

41 0.00 0.83 0.98 1.25 0.27 0.89 0.06 0.83 -3.02144 

42 1.97 0.36 0.99 0.51 0.00 0.89 0.14 1.08 -1.82961 

43 2.83 0.32 1.04 0.35 13.28 3.15 0.07 1.01 -0.32487 

44 1.47 1.76 1.12 1.28 1.01 0.64 0.06 1.01 -1.01113 

45 0.72 1.77 1.20 1.65 1.23 0.49 0.00 1.21 -1.61815 

46 0.00 -2.79 2.68 0.97 1.00 1.99 0.22 0.67 -3.77481 

47 0.39 1.01 0.95 3.03 0.06 1.39 0.02 1.11 -1.36102 

48 0.53 0.80 0.98 1.15 1.05 1.36 0.00 1.00 -2.9562 

49 3.26 1.19 1.01 0.84 0.00 0.99 0.04 1.00 -0.35272 

50 1.74 1.86 0.51 0.22 0.00 7.06 0.66 1.50 -0.45687 

 

 

Table 2 

  DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI TATA LVGI 

MANIP 11 13 13 12 10 21 38 10 

NON 39 37 37 38 40 29 21 40 

 

CONCLUSION 

 

From the result of table1, 34 from the 50 companies, 68% of them result with M-score of Beneish Model 

assessment greater than -2.22, that is an indication that the company’s financial statements may have been 

manipulated.  Comparing apart every financial ratio index of companies with the model’s indexes taken in 

consideration to make the comparison, we can see which of the indexes calculated impact the most the Beneish 

Model. From table2 we can see the two major indexes that effect the equation of Beneish are SGAI and TATA. 

21 from 50 companies have SGAI index more than 1.041 that means that more probably this companies has a 

disproportionate increase in sales, as compared to SGAI, that serve as a negative indication concerning a 

company’s future prospects.   

 

According to the table2 most of the companies have the Total Accruals to Total Assets Index  more than 0.031. 

It indicates the amount of total assets that are less certain to be ultimately realized, identified as asset quality. An 

AQI greater than 0.031 indicates that the company has potentially increased its cost deferral or increased its 

intangible assets, and created earnings manipulation. Therefore, the greater the AQI, indicating a reduction in 

asset quality, the greater the probability of earnings manipulation.  For users of financial statements information 

we recommend to make a more detailed assessment of the quality of assets. They can ask for detailed 

information of all deferred expenses/costs to be recognized in future periods before taking any decision based 

only on the financial statement information. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES AND 

SUCCESS OF ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Irena Ashtalkoska, PhD 

Elena Filiposka Slavkoska, dipl.ecc 

 
Abstract: Current economic conditions characterized by increased competition and availability of information, 

for many organizations impose human resources as a source for achieving competitive advantage. In order to 

respond to these challenges the organization must find new and improved ways of utilizing resources and skills 

of employees, thereby contributing to increasing its ability and value. Therefore, contemporary organizations 

within the human resources management is increasingly concerned with job satisfaction of employees and how 

it affects on the success of the organization. 

In this paper is elaborated the question of the relationship between job satisfaction of employees and 

success of organizations in the Republic of Macedonia. The sample in this paper consists of 48 successful 

small, medium and large organizations from private sector who who pay attention to this problem. In this study, 

primary data were obtained using a structured questionnaire, and data analysis was performed using the 

statistical program SPSS (Statistical Program for Social Sciences). 

Keywords: human resource, job satisfaction, organizational success 

 

Врската помеѓу задоволство од работата на вработените и успешноста на 

организациите во Република Македонија 

 

Апстракт: Современите услови на стопанисување карактеризирани со засилена конкуренција и 

достапност на информации за поголем број организации ги наметнуваат човечките ресурси како извор за 

остварување на конкурентска предност. Со цел да одговори на тие предизвици организацијата мора да 

наоѓа нови и подобрени начини на искористување на ресурсите и вештините на вработените, а со тоа ќе 

придонесе кон зголемување на нејзината способност и вредност. Поради тоа, современите организации 

во рамките на управувањето со човечките ресурси сè повеќе се занимаваат со проблемот на 

задоволството од работата на вработените и како тоа влијае врз успешноста на организацијата. 

Во овој труд е елаборирано прашањето за односот меѓу задоволството од работата на 

вработените и успешноста на организациите во Република Македонија. Примерокот во овој труд се 

состои од 48 успешни мали, средни и големи организации од приватниот сектор кои посветуваат 

внимание на овој проблем. Во оваа студија, основни податоци се добиени со користење на структуриран 

прашалник, а резултатите се анализирани со помош на статистичката програма за обработка на 

прашалници SPSS (Statistical Program for Social Sciences) 

Клучни зборови: човечки ресурси, задоволство од работа, успешност на организацијата 

 
1.  Задоволтвото на вработените од работата како фактор за успешноста на 

организациите  

Ако вработените претставуваат најважниот развоен ресурс на успешните организации ширум 

светот, тогаш е разбирливо  акцентот да се става на активното управување со нивните потенцијали. 

Успешноста на современата организација не се мери само врз основа на остварениот профит, туку и 

преку задоволувањето на интересите на различните интерни и екстерни групи. Во контекст на 

унапредувањето на користењето на човечките ресурси се развиваат и различни начини за зголемување 

на задоволството на вработените во организациите. Задоволните вработени се клучот за успехот на 

современото претпријатие. 

Верувањето дека задоволството од работата влијае на перформансите на вработените довело до 

создавање на опширна научна литература посветена на оваа тема, која според некои извори вклучува и 

до 3000 наслови
149

. Општо земено, може да се каже дека задоволството од работата претставува 

позитивна емоционална состојба која произлегува од оценувањето на искуствата од работното место
150

. 

Незадоволтвото, од друга страна, е поврзано со негативното искуство на работа.  
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Повеќето од теориските тврдења за задоволството од работата се потомци на теориите за 

мотивација. Така, двофакторската теорија на мотивација на Херзберг
151

 во суштина ја има улогата на 

работата и работните услови кои се од значење за вработените. Првата група е наречена мотиватори 

(motivator factors), а тоа се фактори кои произведуваат задоволство од работата. Во оваа група спаѓаат: 

успехот, признавањето, одговорноста, самата работа и можноста за унапредување
152

. Според него 

различни фактори влијаат врз задоволството и незадоволството на работа. Втората група е наречена 

фактори на незадоволство (hygiene factors), во која спаѓаат: политиката на компанијата и менаџментот, 

техничкиот надзор, платата, меѓуперсоналните односи и работните услови. Факторите на 

незадоволството во суштина го опишуваат окружувањето на работата и служат првенствено да спречат 

незадоволство
153

, односно, можеме да кажеме дека факторите на задоволство се однесуваат на 

содржината на работата, додека факторите на незадоволство се однесуваат на окружувањето на 

работата. 

Lawler во неговата Теорија за мотивација тврдел дека задоволството од работата зависи од 

перцепцијата на тоа што се вложува во работата (job input), од карактеристиките на работата и од тоа 

што се добива од работата, во однос на други луѓе
154

.  Во една друга теорија, Теорија за вредностите, 

Locke тврдел дека задоволството доаѓа од фактот што човек со работа може да постигне цели кои за него 

имаат вредност, кои ги вреднува
155

.   

Задоволството од работата во досегашните истражувања главно се набљудувало од два аспекта: 

од една страна, авторите настојувале да ги утврдат факторите кои го предизвикуваат, а од друга страна 

се испитувале последиците кои не(задоволството) од работата ги има врз останатите ставови, 

менталното и физичко здравје, продуктивноста, апсентизмот, флуктуацијата и сл.  

Постојат многубројни фактори кои влијаат на задоволството од работата. Тие делуваат 

интерактивно и се менуваат во зависност од поединецот, работната ситуација, карактеристиките на 

организацијата, надредените и слично
156

. Кога вработените се добро мотивирани, приврзани кон 

организацијата и кога се задоволни од својата работа тие ќе го дадат својот придонес во остварување 

успех на својата организација. Како клучни фактори кои влијаат врз задоволството на вработените од 

својата работа се наведуваат можностите на вработените за развој на сопствената кариера, влијанието на 

работата, тимска работа и предизвиците на работата. 

Една од најпредизвикувачките теми кај задоволството од работата е врската, односно 

влијанието на перформансите на вработените во организацијата. Задоволството од работата води кон 

поголема продуктивност, организациска одговорност, физичко и ментално здравје, така што личноста ќе 

работи порасположена, ќе стекне повеќе вештини и, конечно, промоција на нејзините перформанси
157

. 

Постојат повеќе причини кои укажуваат на тоа дека задоволството од работата е резултат на 

извршувањето на работата, а наградите имаат значајна улога во тоа. Тие можат да бидат интерни, на 

пример чуство на успех и екстерни, како што се приходи и плата. Овие награди ќе предизвикаат 

задоволство кај вработените.  

 

2. Влијанието на задоволството на вработените од работата врз успешноста на 

организациите 

 

Интересот на менаџерите за задоволството од работата обично се центрира на влијанието врз 

резултатите од работата на вработените. Постојат голем број студии кои се обликувани да можат да го 

проценат влијанието на задоволството од работата врз продуктивноста, отсуството и отказот на 

вработените. 

- Продуктивноста:  Кога ќе се согледаат податоците за задоволството и работниот резултат за 

организацијата како целина, а не на ниво на поединецот, ќе се види дека организациите со 
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задоволни работници обично се поделотворни од организациите со помалку задоволни 

работници.  

- Отсуство од работа: Постои негативна корелација помеѓу задоволството од работата и 

отсуствата, меѓутоа, таа корелација е умерена. Очигледно е дека незадоволните луѓе често ќе 

изостануваат од работа. Организациите кои пружаат либерални погодности за изостаноци 

поради болест ги охрабруваат своите вработени – вклучувајќи ги и оние кои се многу задоволни 

– да земат неколку слободни денови. Под претпоставка да имате неколку различни интереси, 

работата може да ви пружи задоволство, но сепак можете да заминете од работа за да уживате 

во тродневен викенд ако таквите денови доаѓаат бесплатно, без казни. 

- Флуктуација: Исто така, задоволството од работата е во негативна корелација со отказите, 

меѓутоа корелацијата е појака отколку кај отсуствата. Влијанијата на пазарот на труд, 

очекувањата за алтернативни прилики за работа и должината на работниот стаж во 

организацијата се значајни ограничувања на вистинската одлука да се напушти некоја работа
158

. 

Организацијата обично се труди да ги задржи супериорните работници. Тие добиваат повисока 

плата, пофалби, признанија и сл., додека на лошите работници им се применува спротивното од 

тоа. Организацијата малку се ангажира за да ги задржи. Дури постојат и пофини притисоци да 

ги охрабрат да дадат отказ. Со тоа може да се очекува дека задоволството од работата е поважно 

кај влијанието врз лошите работници да останат на работа отколку на посупериорните 

работници. Без оглед на нивото на незадоволство, овие последните најверојатно ќе останат во 

организацијата бидејќи признанијата, пофалбите и останатите награди им даваат поголема 

причина за останување во организацијатa. 

Организацијата мора да обезбеди ситуација каде што вработените ќе даваат критики со цел да се 

подобрат условите без да се плашат дека ќе има негативна реакција од страна на нивните надредени, со 

тоа ќе се зголеми нивото на задоволството на своето работно место и ќе ја зголемат улогата во 

подобрувањето на перформансите на организацијата. Менаџерите во организацијата треба да ги 

разјаснат своите задачи и задачите на вработените со цел да ја привлечат нивната доверба, а со тоа 

вработените ќе можат правилно да ја извршуваат работата со максимален напор и да остварат успех. 

Исто така, менаџерите треба да ја земат предвид удобноста на вработените, да им обезбедат 

добри работни услови, а со тоа и креативно решавање на проблемите. На вработените треба да им се 

овозможи да внесуваат иновации во својата работа, да им се даде поголем авторитет, да им се овозможи 

промоција, односно креирање на култура во самата организација каде задоволството на вработените 

постојано ќе се зголемува што неминовно води и кон зголемување на перформансите на вработените во 

организацијата. 

 

 

 
3. Анализа на врската помеѓу задоволството на вработените од работата и успешноста на 

организациите во Република Македонија 

Имено, во овој дел од трудот се врши проверка на теоретските аспекти, каде што 

посебен предмет на интерес се емпириски знаења и искуства за поврзување на задоволството 

од работата на вработените и успешноста на организациите во Република Македонија. 
За потребите на анализата беше спроведена анкета на 273 испитаници од 48 успешни мали, 

средни и големи организации од приватниот сектор во Република Македонија. Прашалниците беа 

доброволно пополнувани од страна на вработените во организациите во Република Македонија. 

Испитаниците беа замолени да одговараат слободно на прашањата, при што им беше гарантирана 

анонимност. За анализа на податоците користен е статистичкиот пакет за обработка на прашалници 

SPSS. Со
2  - тестот и Пирсоновиот коефициент ја докажуваме нашата хипотеза, а со помош 

корелационата анализа се покажува висината на корелацијата помеѓу независната променлива 

(задоволството од работата) и зависната варијабла (успешноста на организацијата). 
3.1 Тестирање на хипотезите 

 

Хипотеза 1: Постои позитивна поврзаност помеѓу задоволството од работата на вработените и 

успешноста на организацијата. 

Хипотеза 2: Постои негативна поврзаност помеѓу задоволството од работата на вработените и 

успешноста на организацијата. 
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Табела бр.1: Емпириски и теориски фреквенции на варијаблите: задоволството од работата на 

вработените (по редици) и успешноста на организацијата (по колони) 

 
 

 
Слика бр.1: Емпириски и теориски фреквенции на варијаблите: задоволството од работата на 

вработените (по редици) и успешноста на организацијата (по колони) 

 
 
 Табела бр. 2: Групирани податоци за дадените варијабли 

 
Табела бр. 3: Резултати од 

2 - тестот 

ZRVO * POP Crosstabulation

Expected Count

,1 1,2 1,7 2,9 3,5 4,9 4,6 19,0

,2 2,1 2,9 5,1 6,2 8,6 8,0 33,0

,3 2,4 3,4 6,0 7,3 10,1 9,4 39,0

,3 2,2 3,2 5,5 6,7 9,4 8,7 36,0

,4 3,1 4,3 7,5 9,2 12,7 11,8 49,0

,4 3,8 5,4 9,4 11,4 15,9 14,7 61,0

,3 2,2 3,2 5,5 6,7 9,4 8,7 36,0

2,0 17,0 24,0 42,0 51,0 71,0 66,0 273,0
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Пресметаната вредност на 

2 =312,718. 

За ризик на грешка од 0,05% и број на степени на слобода df=36 теоретската (критичката) 

вредност на тестот е X
2
(0,05;36)=43,77. 

Бидејќи (
2 =312,718)>( 

2 =43,77) хипотезата се прифаќа и може да се заклучи дека 

задоволството од работата на вработените во организацијата како дел од менаџментот на човечки 

ресурси позитивно влијае на успешноста на организациите во Република Македонија. Тоа се потврдува 

и со фактот дека дефинираниот ризик за грешка е 1-α, односно 0,05 е поголемо од вредноста на 

реализираното ниво на ризик за грешка, кое изнесува p=0,000. 

 
 

Табела бр. 4 Корелација помеѓу задоволството од работата на вработените и успешноста 

на организацијата 

 
Корелационата анализа преку Пирсоновиот коефициент покажува дека постои силна врска 

помеѓу задоволството од работата на вработените (независна варијабла) и успешноста на организациите 

во Република Македонија(зависна варијабла). 

 

Заклучок 

Организацијата којашто обезбедува добри работни услови, каде вработените се чувствуваат 

удобно, добиваат доволно информации потребни за извршување на својата работа, вклучени се во 

донесувањето одлуки, задоволни се од признанието кое го добиваат за добро извршената работа, секако 

водат кон зголемување на успешноста на организациите во кои работат. Врз основа на резултатите 

добиени од статистичката анализа можеме да заклучиме дека постои позитивна корелација помеѓу 

задоволството од работата на вработените и успешноста на организациите во Република Македонија. 

Ова значи дека организациите во Република Македонија постојано вложуваат во развојот на своите 

вработени, со што се подобрува имиџот на организациите, а тие стануваат се поатрактивни за 

потенцијалните работници. Исто така, успехот ќе биде поголем доколку организацијата постојано 

вложува во промоција на своите вработени и во развојот на нивната кариера. 
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Abstract:  The world economic crisis and the process of globalization have made the development of good 

corporate governance and the application of international principles and standard as a necessity for the 

companies. Good corporate governance helps companies to be competitive and attractive at the international 

market, to have easier access to the external sources of capital, also help the governments of the countries to 

improve their institutional, legal and regulatory framework for Corporate Governance. 

Key words: Corporate Governance, principles, globalization, world economic crisis  

 

КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Елена Мирчевска 

 м-р Елена Донева 

м-р Драган Милошески 

ФОН-Универзитет Скопје, Република Македонија, emirchevska@gmail.com 
 

Резиме: Светската економска криза и процесот на глобализација , развојот на добро корпоративно 

управување и примената на меѓународните принципи и стандарди ги наметнаа како неопходност на 

компаниите.Доброто корпоративно управување од една страна им помага на компаниите да бидат 

конкурентни и атрактивни на меѓународниот пазар и да имаат  полесен пристап до надворешни извори 

на капитал, а од друга страна на владите на земјите им помагаат во подобрување на нивната 

институционална, правна и регулаторна рамка за корпоративно управување. 

Клучни зборови: Корпоративно управување, принципи, глобализација, светска економска криза. 

 

ВОВЕД 

Процесот на глобализација и светската економска криза придонесоа за развој на корпоративното 

управување , како главна карактеристика на компаниите во 21 век. Зголеменото движење на капитал во 

светски рамки  како и отварањето на пазарите на развој се последица од процесот на глобализација, што 

поттикна компаниите да посветуваат внимание се повеќе на развој на доброто корпоративно управување 

и создавање на современ и ефикасно организиран менаџмент , се со цел да се надминат последиците од 

светската економска криза да се одговори на процесот на глобализација и да се воспостават нови 

развојни принципи и стандарди. 

Појавата на корпорациите е и моментот кога започнала расправата за корпоративното управување, чиј 

предмет е тоа кој ги управува и контролира  , на кој начин го врши тоа и зошто всушност се управува и 

контролира. Од овде , се зголемила и заинтересираноста за корпоративното управување воопшто како 

научна-теоретска дисциплина во рамките на корпорациите.Така , денес корпоративното управување е 

актуелна тема , проучувана од различни аспекти. 

Актуелноста на  корпоративното управување  започнала во САД , подоцна се пренела и во Европа , 

додека во Република Македонија оваа тема се актуелизирала во последните неколку години .Се работи 

за односи поврзани со сопственоста врз капиталот, со донесувањето одлуки за тоа како ќе се управува со 

тој капитал, начинот на кој ќе се делегираат овластувањата за донесување одлуки, ќе се извршуваат 

одлуките и како ќе се обезбедува контрола врз нивното спроведување со цел да се заштити сопственоста 

и правата на сопствениците на капиталот. Вклучувајќи ги и односите на комуникација со деловните 

партнери, владата, кредиторите и општеството.Поради вклученоста на повеќе засегнати страни во 

рамките на корпоративното иправување потребно е современ пристап , заради различните интереси и 

цели на засегнатите страни во врска со компанијата и бизнисот. 

На прв поглед можеби изгледа сложено и невозможно сите овие односи да се уредат на начин кој ќе 

биде прифатлив за сите страни. Тоа, веројатно, никогаш нема ни да може да се постигне во целост. Но, 

со воведување на добро корпоративно управување во компаниите се создаваат услови за сведување на 

конфликтите што постојат помеѓу целите и интересите на различните вклучени страни (засегнатите 

лица) на најниско или најприфатливо ниво. Друга причина за актуелизирање на корпоративното 

управување во Македонија е отворањето на македонската економија кон светските пазари и, со тоа, 

нејзиното приклучување кон процесите на глобализација.  

Глобализацијата, која подразбира слободно движење на капиталот, парите, трудот и технологиите од 

земја во земја, врши силен притисок за примена на општоприфатени принципи и начини на однесување 

во многу области па, се разбира, и во областа на корпоративното однесување. Во таа смисла, 

mailto:emirchevska@gmail.com
mailto:emirchevska@gmail.com
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корпоративното управување засновано на глобални стандарди можеме да го сфатиме како воведување на 

модел на однесување на компаниите што ќе биде разбирлив за секој учесник на глобалниот пазар, без 

оглед од каде тој потекнува. 

Воведувањето на корпоративно управување не значи ништо друго туку стандардизација на процесите, 

процедурите и однесувањето во компаниите, која се заснова врз принципите на одговорност, 

транспарентност и контрола во одлучувањето, секојдневното работење и известувањето за состојбите во 

компанијата. 

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - ПОИМ И ДЕФИНИЦИЈА 

Последниве децении, како резултат на процесот на глобализација поимот корпоративно управување е 

еден од најзастапените и најкористените поими, за кој постојат голем број дефиниции така што е тешко 

да се да се одбере некоја сеопфатна , која би ја објаснила неговата вистинска суштина.Тоа е така поради 

неговата сложеност,  исполнетост со различни содржини и елементи кои се однесуваат на различни 

системи, процеси , структури и одговорности.Поради тоа секогаш е присутна опасноста некоја 

дефиниција да изостави некој елемент за сметка на друг , т.н фаворизиран елемент. Иако некои 

дефиниции навистина се фокусираат на одредени елементи , поголем е бројот на оние кои подетално и 

поконкретно ја дефинираат структурата на корпоративното управување. 

Како позначајни може да се истакнат следниве дефиниции за Корпоративно Управување: 

Според  Џејмс Д. Волфенсон
159

, деветтиот по ред претседател на Групацијата на Светската банка, кој и 

самиот потекнува од бизнисот со инвестиции и консалтинг на корпорации и влади, ја презентира 

можеби најкусата дефиниција за корпоративното управување која вели: „Корпоративното управување 

значи промовирање на фер-релации, транспарентност и одговорност“. 

Според професорите Андреј Шлајфер (од Харвард) и Роберт В. Вишни
160

 (од Чикашкиот универзитет), 

реномирани истражувачи во областа на финансиите и пазарите на капитал, се согласуваат дека 

„корпоративното управување се однесува на начините на кои финансиерите на корпорациите се 

обезбедуваат дека инвестициите ќе им се вратат“. 

 

Според Сер Адријан Кадбери
161

, промоторот на дебатата за корпоративното управување, бизнисмен и 

долгогодишен директор на централната Банка на Англија, објаснува дека „корпоративното управување 

е насочено кон одржувањето рамнотежа меѓу економските и општествените цели, и меѓу целите 

на поединецот и целите на заедницата. Рамката на корпоративното управување треба да охрабри 

ефикасно користење на ресурсите со истовремено инсистирање на одговорност од страна на оние 

кои управуваат со ресурсите. Целта е интересите на поединците, корпорациите и општеството 

што повеќе да се доближат“. 

Инспирирани, во најголем обем, од пристапот на сер Адријан Кадбери, експертите на Организацијата за 

економска соработка и развој (ОЕЦД) ја промовираа дефиницијата
162

 за корпоративното управување која 

станува сé пошироко прифатена во круговите блиски до академската и деловната јавност. Оваа 

дефиниција ја отсликува системската, но и структурната содржина на поимот корпоративно управување: 

„Корпоративното управување е систем преку кој се водат и контролираат деловните корпорации. 

Структурата на корпоративното управување ја специфицира распределбата на правата и 

одговорностите меѓу различните учесници/членови на корпорацијата (одборот на директори , 

менаџерите, акционерите и останатите засегнати лица)  и детално ги опишува правилата и 

процедурите за донесување на корпоративните одлуки. На тој начин, таа ја обезбедува и 

структурата преку која се поставуваат целите на компанијата, средствата со чија помош се 

остваруваат тие цели и начинот на следење на перформансите“. 

 

СИСТЕМИ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

3.1 Едностепен (монистички) и двостепен (дуалистички) систем на корпоративно управување 

Во рамките на корпоративното управување разликуваме два системи на управување и тоа едностепен и 

двостепен систем на корпоративно управување. Кој систем , односно модел на управување ќе се 

примени зависи од самата компанија , тоа е нејзин избор во зависност од стратегијата и целите кои што 

сака да ги постигне. Со измени во статутот може еденостепен систем да биде заменет со двостепен 

систем на корпоративно управување и обратно. 
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Едностепениот или т.н монистички (отворен) систем на корпоративно управување е пазарно ориентиран 

и има нагласена дисперзирана акционерска сопственост и истиот е познат како англоамерикански 

систем на корпоративно управување.  

Двостепениот или т.н дуалистички (затворен) систем на корпоративно управување е насочен кон 

висококвалитетно производство и се карактеризира со концентрирана акционерска сопственост, во 

предвид се земаат интересите на компанијата , а не на акционерите и кај овој систем на управување , 

контролата не се врши од надвор туку од страна на соспствениците , кои покрај остварувањето на своите 

акционерски права , вршат и контрола врз работењето на менаџментот . Овој систем е познат и како 

Германско-јапонски систем на корпоративно управување. 

Едностепениот систем се карактеризира со постоење на еден орган на управување а тоа е одбор на 

директори (ОД) , кој се состои од извршни и неизвршни директори.Членовите на ОД ги избира 

собранието на акционери, така што бројот на неизвршни треба да биде поголем од бројот на извршни 

директори и меѓу неизвршните треба да има независни-надворешни директори. За да се прави разлика 

помеѓу функцијата генерален извршен директор и претседател на ОД , претседателот се бира од редот на 

неизвршните директори. 

Двостепениот систем , за разлика од едностепениот има два одделни органи на управување и тоа 

управен одбор (УО) и надзорен одбор (НО) , кај овој систем постои разделување, односно сепарација на 

функцијата  управување од функцијата контрола . Членовите на управниот одбор се избират од страна 

на надзорниот одбор , а членовите на надзорниот ги избира собранието на акционери.Овде централната 

улога ја има надзорниот одбор , кој покрај вршењето на контрола врз управниот одбор и дефинирањето 

на стратегијата,целите и мисијата на компанијата , ги заштитува интересите како на компанијата така и 

на акционерите. 

 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ 

Како резултат на постоењето на различни модели и варијанти на корпоративно управување , се јавила 

потреба да се создаде единствен пристап кон корпоративното управуавње од страна на сите засегнати 

страни , како од политиката така и од бизнисот. Се јавила потреба за создавање на одредена 

стандардизација , односно воспоставување на принципи и стандарди кои ќе претставуваат еден вид 

основа врз која компаниите ќе ги градат своите модели на корпоративно управување. Така , од страна на 

ОЕЦД биле поставени принципите за добро корпоративно управување , промовирани во 1999 година , а 

ревидирани во 2004 година, истите биле одобрени од министрите на земјите членки на ОЕЦД . Целта на 

овие принципи од една страна е да им помогнат на компаниите да го спречат прераснувањето на 

проблемите во криза и катастрофa , а од друга страна да им помогнат на владите на земјите да ја 

подобрат нивната институционална, правна и регулаторна рамка за корпоративно управување . Тие од 

моментот на нивното донесување преставуваат основа за креирање на моделите на корпоративно 

управување на компаниите како за земјите членки на ОЕЦД , така и за останатите – кои не се членки , но 

сакаат да изградат квалитетен модел на корпоративно управување заснован на меѓународни принципи и 

стандарди. 

Oсновните принципи за добро корпоративно управување поставени од ОЕЦД се следниве: 

Воспоставување на фер односи: Рамката на корпоративното управување треба да ги заштитува 

акционерските права и да обезбеди еднаков третман на сите акционери, вклучително на малцинските и 

странските акционери. Сите акционери треба да имаат можност да добијат ефективна заштита во случај 

на кршење на нивните права. 

Одговорност: Рамката на корпоративното управување треба да ги препознава правата на акционерите 

според принципите утврдени со закон, и да поттикнува активна соработка на компанијата и засегнатите 

лица во создавањето благосостојба, работни места и одржливост на финансиски стабилни компании. 

Транспарентност: Рамката на корпоративното управување треба да обезбеди сигурност дека ќе се врши 

навремено и точно обелоденување на податоци и информации во врска со сите материјални аспекти на 

компанијата, вклучувајќи ги нејзината финансиска состојба, нејзиниот учинок, сопственоста и 

управувачката структура. 

Отчетност: Со рамката на корпоративното управување треба да бидат обезбедени насоки за 

стратешкото водење на компанијата, ефективното надгледување на менаџментот од страна на одборот и 

отчетноста на одборот кон компанијата и акционерите. 

 

КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Покрај процесот на глобализација и процесите на приватизација , со донесувањето на првиот  

Законот за трговски друштва во 1996 година
163

 , се создале услови за развој на корпоративното 

управување во Република Македонија. 
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Овој закон поради неговата несоодветна прилагодливост кон македонската пазарна економија, бил 

ревидиран и изменет согласно глобалните промени , во 2004 година бил донесен нов Закон за трговски 

друштва кој бил целосно прифатен, одговарајќи на потребите на македонските приватни компании и 

пазарната економија.Покрај Законот за трговски друштва , дополнување на правната рамка за развој на 

корпоративното управување во Република Македонија претставува и  Кодексот за корпоративно 

управување на компаниите кои котираат на Македонската берза
164

  и Прирачникот за корпоративно 

управување на македонските акционерски друштва 
165

 кои всушност се и основата за развој и 

унапредување на корпоративното управување во Република Македонија.Нивна цел било промовирање 

на доброто корпоративно управување и поттикнување на македонските друштва за развој на свои 

практики за добро корпоративно управување , кое  процесот на глобализација го наметнува како 

неопходност , а не како прашање на избор. 

Целта на Кодексот кој треба да се применува заедно со Законот за трговски друштва е да им се 

овозможи на компаниите во Република Македонија , правилно и според свестските стандарди да ги 

развијат своите системи на корпоративно управување. Иако тој е наменет за акционерските друштва кои 

коитираат на Македонската Берза , тој има за цел да ги поттикне и оние кои не котираат да започнат со 

негова примена.Клучни работи на кои се однесува Кодексот се следниве: еднаков (непристаресен) 

третман кон сите акционери, обелоденувањето на информации, интегритетот и одговорноста на 

менаџерите и директорите,како и на многу други аспекти на доброто корпоративно управување кои ја 

зголемуваат довербата на инвеститорите во компаниите.Од  Кодексот за корпоративно управуавање , 

произлегуваат и карактериситките на корпоративното управување во Република Македонија. 

Оние одредби кои се од суштинско значење за доброто корпоративно управување се наоѓаат во кодексот 

.Една од тие одредби е заштита на правата на акционерите, односно сите акционери треба да имаат 

еднаков третман  кои ооседуваат акции од иста класа и исти род.Но , сепак правата на малцинските 

акционери не се доволно заштитени , затоа во последните години доста внимание се посветува за 

решавање на тоа прашање – што всушност е една од слабостите на корпоративното управување во 

рамките на правната регулатива во Република Македонија.Потребно е строго дефинирање на правата и 

обврските на малцинските акционери, заштитата на нивните права, но и штетата која можат да ја 

направат доколку не се дефинира нивната положба. 

Друг значаен принцип за добро корпоративно управување воспоставување на фер односи меѓу сите 

засегнати страни. Потребно е да се заштитат интересите на сите засегнати страни во рамките на 

корпоративното управување, поради тоа и една од препораките е да секоја компанија има свој единствен 

кодекс на однесување и уредена политика на односи со засегнатите страни , за да се оствари добра 

комуникација и позитивен фидбек меѓу вработените и управувачките органи. 

Еден од најбитните принципи и критериуми во рамките на доброто корпоративно управување е 

високиот степен на транспарентност и објавување на податоци. Потребно е од страна на компанијата 

навремено и прецизно да бидат објавени податоците во врска со финансиската состојба, работењето, 

сопственичката и корпоративната структура. Транспарентноста е слабост на корпоративното управување 

во Република Македонија и затоа е потребно да се насочат нашите компании кон подигнување на 

степенот на транспарентоност , за да сите засегнати страни бидат задоволни. 

Прашањето за судир на интереси исто така е регулирано од страна на кодексот. За добро корпоративно 

управување потребно е постоење на минимално, прифатливо ниво на судир на интереси.Во иднина само 

оној систем кој што ќе води сметка за сите засегнати страни (конституенти) и нивните интереси може да 

се нарече ефикасен и квалитетен систем на корпоративно управување.  

 

ЗАКЛУЧОК 

Корпоративното управување денес е една од најактуелните теми како во развиените така и во земјите во 

развој.Покрај меѓународните принципи и стандарди, доброто  корпиоративно управување вклучува 

постојани иновации во својот концепт.  

Со постоењето на систем за добро и ефикасно корпоративно управуавње , се зголемува 

профитабилноста на компаниите, нивниот долгорочен раст и развој како и пристапот до надворешни 

финансиски средтва. Покрај многуте фактори , довербата е значаен фактор за привлекување на 

инвеститори, подобри перформанси и одржлив економски развој. 

Светската економска криза ги потенцираше слабостите на корпоративното управување , кои најчесто се 

присутни кај управувачките органи и лесно се препознаваат. За да се постапува исправно во кризни 
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ситуации потребно е и постоење на функционални органи на управување и конрола.Кризата создаде 

услови за вистинско започнување на глобализацијата , така што стандардизацијата на корпоративното 

управување стана повеќе од неопходно.Стандардизацијата и воведувањето на принципите за добро 

корпоративно управување  е значаен чекор во рамките на надминување кризните ситуации или барем 

нивно сведување на минимално ниво како и одговор на процесот на глобализација. 

Целта на процесот на стандардизација , односно на принципите е да се помогне и подобри правната, 

институционалната и регулаторната рамка за корпоративното управување во секоја земја, како и да се 

дадат одредени предлози за негов развој и унапредување. Поради тоа потребно е секоја земја и секое 

претпријатие да обрне повеќе внимание и да даде поголем степен на интерес за развој на свој систем на 

корпоративно управување заснован на меѓународните принципи и стандарди, нивно почитување и 

примена во пракса со видливи резултати. 
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN MACEDONIA 
Irena Toleska M.A 

 
Abstract: Nowadays, tourist compared with day visitor, is defined as person who is spending at least 24 hours 

in some place different than his home, although both categories can do similar activities. Despite the fact that 

maximum time for tourist visit is not defined, relatively short period of being away from home is generally 

accepted (Pender & Sharpley, 2005). Mill and Morrison (1985, p.2) are saying that tourism is an activity which 

is happening when, in international terms, people cross borders for leisure or business and stay at least 24 hours 

but less than a year. World Tourism Organization defines tourism as social, cultural and economic phenomenon 

which includes the movement of people to countries or places outside their usual environment in order to 

complete some personal or business/professional activities. 

Key Words: Corporate Social Responsibility, Motivation, Implementation 

 

Introduction 
Tourism is believed to provide provides 6% to 7% of the jobs in the world and millions more indirectly via the 

multiplier effect in other sectors, starting from agriculture via construction and ending up with IT and 

telecommunications. Tourism is responsible for 6% of the exports of services of the world in developing 

countries (UNWTO, 2014, pp.1). In 2012, the tourism as industry made historical milestone counting one billion 

international arrivals per year, according to World Tourism Barometer (2013). 

Defining tourism as a concept has been somewhat problematic ever since the 1800s, when the word ‘tourist’ 

appeared in the English language for the first time. Two centuries later, authors still cannot agree on a common 

definition, which is not surprising knowing its “multidimensional, multifunctional activities which touch many 

lives and many different economic activities” (Cooper, 2005, p. 11). 

Nowadays, tourist compared with day visitor, is defined as person who is spending at least 24 hours in some 

place different than his home, although both categories can do similar activities. Despite the fact that maximum 

time for tourist visit is not defined, relatively short period of being away from home is generally accepted 

(Pender & Sharpley, 2005). Mill and Morrison (1985, p.2) are saying that tourism is an activity which is 

happening when, in international terms, people cross borders for leisure or business and stay at least 24 hours 

but less than a year. World Tourism Organization (hereinafter:WTO) defines tourism as social, cultural and 

economic phenomenon which includes the movement of people to countries or places outside their usual 

environment in order to complete some personal or business/professional activities. Furthermore, as the WTO 

elaborates, these people are called visitors and their activities, are creating expenditure in tourism services. 

International tourism is summary of inbound and outbound tourism or more detailed, as activities of residents in 

foreign countries and activities of non- resident visitors in home country (UNWTO, 1999).  

Among the various approaches and explanations, one considers tourism to be world peace among people of 

different countries and nations (Var & Ap, 2005, p. 44). In 1963, the U.S President John F. Kennedy 

acknowledged travel as one of the greatest forces for peace and understanding in our time due to people’s move 

through the world and learning to know and understand each other and appreciate the qualities of the people of 

any nation worldwide while creating level of international understanding which can sharply improve the ground 

for peace in the world (Var & Ap 2005, p. 45).  

Tourism has become a key driver for socio- economic progress as it witnessed continuing growth and is regarded 

as one of the industries with the fastest expansion in the world. These days tourism is compared with oil export, 

food products and automobile industries in terms of business size, as well as being one of the main employment 

industries for many developing countries. The General Secretary of WTO, Taleb Rifai, stated that growth in 

international tourism is above expectations despite raised overall challenges, in addition, geopolitical 

uncertainties are increasing and the global economy shows signs of weaker and uneven growth (UNWTO - 

Press Release, 2014). 

 

Quantification of Tourism in Macedonia  
The official statistical data of the tourism industry in Macedonia includes only hotels and restaurants, which 

certainly limits the depth of analysis. The term tourism in Republic of Macedonia is considered as identical to 

the term hotel industry (Petrevska, 2011, pp.101-108). International tourist arrivals were used in the recent past 

to measure tourism demand. 

The lowest number of international tourist arrivals since the 1970s was recorded in 2001, due to the war conflict 

in Macedonia. In 2001, only 98 000 international tourists were recorded in the State Statistical Office of the 

Republic of Macedonia (www.stat.gov.mk). In the period 2002-2013, Macedonia recorded a constant, 

uninterrupted growth in the number of international tourist arrivals.  

In 2015, the State Statistical Office reported that 735 650 tourist visits and 2.19 million overnight stays were 

recorded in 2014. In the period 2010-2014, the records show a meaningful growth of 25% in total tourist 

numbers, the overall growth being due to foreign tourists, as the number of foreign tourists is greater than that of 
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domestic guests. Since 2010, domestic tourism decreased 6.91%, with a modest growth of 2.72% in 2014. The 

decrease in the number of domestic tourists may be a consequence of the migration trend which has had a 

noticeable impact in last years. According to the report of the World Bank (2011), the number of Macedonian 

citizens who have emigrated from the country has risen to 447 138. 

One of the problems of tourism in Macedonia is seasonal demand. The seasonal distribution of tourist arrivals 

indicates that the prime visits are in the summer period (July, August and September), with a significant number 

of tourist arrivals also recorded during the New Year and Christmas holidays (Ministry of Economy, 2009). “The 

tourism sector is not spread evenly across the territory of the country” (World Bank, FYR Macedonia Modular 

Competitiveness Assessment, 2012, p.10). Of 8 regions in Macedonia, the Southwest region, which includes 

Ohrid, “accounts for about 60% of the accommodation capacity and a similar proportion of the total overnight 

stays.” The Skopje region has 9% of the rooms and 15% of overnight stays, reflecting the higher year-round 

occupancy in the capital (2012, p. 10). 

In terms of the occupancy rate of accommodation facilities, the data from the statistical office provides 

calculations based on the total accommodation units open throughout the year, although many of them operate 

only during the tourist season. In 2005, only 78% of the hotels worked 12 months of the year, 5% of 

accommodation facilities worked more than 5 months and 7% were open less than five months. The annual rate 

of utilization of 39%, provided by the State Statistical Office, is fairly generalized and lower than the actual 

number (Ministry of Economy, 2009, p.90). 

Although the number of tourists is perceived as an indicator of growth of the tourism sector, one must note that 

the increased growth and larger number of tourists is not always seen as a positive trend. “High-volume tourism 

can be a strategy for many countries, but other countries have pursued different models, e.g. low volume, high 

spending” (World Bank, 2012, p. 9).  

Several observations regarding the accommodation utilization in Macedonia must be made. First, capacity 

utilization of the Ohrid Lake and Prespa Lake region is high only in the short period during the summer season, 

with frequent conferences somewhat bolstering the numbers during the remainder of the year. Second, the 

accommodations in the mountain regions are mainly unused over the summer period and have a high rate of 

utilization only during a short winter period, mainly due to the limited duration of the winter holidays. Third, 

Skopje and other business centers have a more equitable distribution of utilization of the facilities throughout 

the year, with some reduction during the weekends and holidays.  Fourth, utilization of the spa facilities is 

steady year-round. A balanced distribution of the summer and winter school holidays would help improve 

capacity utilization. 

The contribution of tourism towards the economic development of Macedonia is of great importance. In order to 

evaluate the economic contribution of tourism, GDP and employment data from the State Statistical Office in 

Macedonia was used as an indicator. During the period 2002-2010, Macedonia had fluctuating GDP growth. In 

2002, Macedonia had a huge unexpected growth in tourism, following the negative events that took place in the 

previous period. Petrevska (Tourism in Macedonia – Before and After the Crisis, 2012, 63-70) suggests that this 

growth is the consequence of a decrease in the number of “domestic populations traveling abroad.” Similarly, 

she suggests the increased interest for traveling abroad is the reason for the fall in GDP in 2004. During the 

remainder of the 2004-2010 period, tourism industry is growing smoothly with a noticeable drop in 2008-2010 

due to the financial recession. On the other hand, the World Bank report considers that, “tourism in Macedonia 

may have been underperforming” in the number of tourists per capita and GDP contributions (World Bank, 

2012, p.10).  

In last years, the percentage of employees in the tourism industry in Macedonia has remained practically 

unchanged. The data presented by the State Statistical Office show a “constancy in the number of employees”. 

Although the employment numbers are modest, overall the tourism industry in Macedonia has a high effect on 

the employment rate in the country.  

 

Tourism Strategy in Macedonia 
Macedonian tourism is beyond its competition as a result of deficiency of concept for development and 

appropriate economic policy towards supplementary sectors which are necessary for tourism development.  

Compared to other countries, Macedonia “skipped the development phase” of creating its own tourism identity, 

which has resulted in the current state of “ill-formed tourist offers and undeveloped tourism industry” 

(Petrevska, 2011, p. 101). It is clear that changes and actions must be undertaken in the development of tourism 

in Macedonia. 

The National Tourism Development Strategy of Macedonia 2009-2013 was prepared with the central idea that 

by 2013 Macedonia would be a well-known touristic destination in Europe on the basis of its cultural and 

natural heritage, known for the high quality of its products and services. Such a strategic document is a 

necessary requirement for the economic development of any country. Petrevska (2011, pp.101-107) adds that 

certain actions must be taken to forge a course for the development of tourism that would contribute to the finest 

usage of resources and creating possibilities for supporting the development but without treating the industry as 



144 
 

independent sector but as important part of the economy. Macedonia needs a selective approach in the creation 

of its tourism strategy since the general idea for tourism development is created considering the needs of the 

tourist, in general. (Goeldner & Ritchie, 2006, p. 378) and Macedonian tourism resources have to be examined 

in detail to be meet the requirements of the tourist’s needs and desires (Petrevska, 2011, p. 102). Tourism can be 

the solution to the world-wide problem of unemployment. Seeing as chances for development on individual 

level are almost not existing as the solution in Macedonia can be found only in the country’s tourism 

institutions. 

In general, tourism development in Macedonia can be described as showing a deficiency of ideas and vision 

while the neighboring countries are doing business and tourism by following the previously recognized and 

known vision for expansion (Temenugova, 2001, p. 51).  

Petreska (2011, pp.101-107) presents two different approaches to the significance of tourism in the development 

of the economy in Macedonia. Some economists support the idea that the main focus of the country and all its 

available power should turn to intensive tourism development. By claiming that tourism is the industry that can 

achieve certain development and reflect economic development. Others believe that the presented image of 

tourism and its purported positive impact on the economic development of the country is not real. This aspect 

full with criticism is as a outcome of the modest results in the tourism that creates an image of insignificant role 

in the country’s development goals.   

Such arguments are based on the modest results of tourism in the country, with seasonality employment and 

poor usage of the capacities that results with social problems. The second group of experts believes that no 

matter how wide-ranging the definition of tourism activities, it is not possible for all sectors of the economy to 

be included.  

In recent years the government has conducted many actions and activities in order to attract as many tourists as 

possible and turn the country into an attractive tourist destination. The Tourism Development Strategy adopted 

by the Macedonian government envisions that 4-5% of the GDP should be secured from tourism by 2015. The 

strategy also envisions the development of all types of tourism - mass, rural, alternative, winter, wine and 

ecotourism (Ministry of Economy, 2009, pp.141-143). 

The action plan of the tourism strategy is divided into national and local levels, with certain measures and 

activities to be undertaken by the government while others are implemented on a local level with the help of the 

municipalities. Another fact that vouches for the attention tourism receives and the significance attached to it is 

the launch in 2008 of the Agency for the Promotion and Support of Tourism in the Republic of Macedonia, a 

national agency whose primary aim is the promotion of the country’s tourist resources and capacities at an 

international level, the main aim being that of attracting tourists to Macedonia as a unique tourist destination.  

The importance of tourism for the economic development of the country is enormous, as it creates new jobs and 

promotes the cultural values and natural resources of Macedonia. According to the Ministry of Economy’s 

website, the Government will continue its support for this sector through appropriate actions, policies, 

infrastructure and by promoting the country as an attractive travel destination.  

  

The project to create a Macedonian tourist brand is fully supported by the Government of the Republic of 

Macedonia, which provides funds for creating a brand. By launching marketing campaigns and establishing 

tourism development zones in Ohrid, Prespa and Dojran, the Government wants to attract foreign investors for 

building hotels and developing the industry.  This shows the importance and attention given to tourism. 

 

In 2012, the World Bank made an assessment of the tourism sector in Macedonia, where it provided strategic 

directions for the country, made suggestions and performed critical analyses of tourist products and services, 

infrastructure, environment, marketing and promotion, investment, human capital and tourism organization. The 

evaluation of the National Tourism Development Strategy (NTDS) showed it lacks broad and detailed actions 

for implementation. Criticism was directed at the “lack of integration in wider policy (e.g. urban planning), 

weak connection to markets (notably the domestic and regional markets), limited geographical or thematic 

clustering, and lack of attention to governance (public-private and sub-national)” (World Bank, FYR Macedonia 

Modular Competitiveness Assessment, 2012, p. 11).  

 

In the Activity Program of the Government of the Republic of Macedonia for the period 2011-2015, 65 projects 

are identified with the aim of strengthening tourist services, among them a significant number of projects. The 

projects include: defining tourist sites and attracting investment; providing training programs; marketing 

proposals and increasing awareness; support for tourism businesses; and a large number of specific projects 

thematically organized around alternative tourism, spa and health tourism, wine tourism, culture and religious 

tourism, rural tourism and lake tourism. 

In the World Bank assessment (2012, p.12), certain observations were underlined, some of which are: 



145 
 

In terms of strategy, lack of knowledge and awareness, poor implementation and main results were noted. 

Simple, effective communication is needed. For the successful implementation of the strategy and projects, all 

stakeholders from both the private and public sector should be included in the process.   

Every actor in the tourism industry “needs to be clear about targets in terms of growth, development and 

seasonal and spatial spread, the purpose behind the projects and the strategy need to be clearly understood and 

articulated”  

All actions should correspond with clear market data for domestic, regional and international markets. 

When promoting its tourist offer, Macedonia divides products/markets into separate clusters, identified as 

different forms of tourism, whereas the World Bank suggests the clusters should be connected both in 

development and promotion. “Many foreign and domestic tourists are attracted by the combination of cultural, 

lake, rural, wine and mountain products as part of one offer.” 

Although previous tourism strategies provided quantitative evidence of visitors by way of tracking arrivals at the 

accommodations, “the data required for tourism planning is generally lacking” (World Bank, FYR Macedonia 

Modular Competitiveness Assessment , p. 13). Due to this fact, the World Bank proposes introducing or 

improving the following four types of data collection:  

Visitor arrival records. Information for the purpose of the visit would be useful. The suggestion from the World 

Bank is that visitors are grouped in the following categories: business, leisure visitors, people visiting friends 

and relatives, group visitors and all-inclusive tours. Such information could be collected through border/arrival 

questionnaires or information obtained at accommodation check-in.  

Visitor surveys. Precise information on delivered services and indications on weakness require “well-

constructed sample surveys.” All service providers, from hotels to tourism bureaus, “should regularly collect 

feedback on the quality of services and suggestions for improvement through questionnaires of their 

international and domestic visitors and clients.”  

Market analysis. Cooperation with tour operators is necessary in order to identify “awareness, attitude and 

knowledge” of Macedonia in general, as well as its services and products. Such information will supply the 

trends of the markets relevant to particular segments and products. 

Business performance. Many countries practice the collection of monthly and annual statistics from hotels and 

other accommodation facilities in order to “keep abreast of overall performance and seasonal spread” and 

Macedonia should do so as well. This can be implemented through surveys which will provide “more detailed 

issues in performance, needs and barriers for growth, including matters such as recruitment, investment plans, 

and access to markets.”  

 

Conclusion  
One of the challenges facing the industry is the lack of skilled human resources in the sector. On the one hand, 

companies stated they struggle to acquire skilled staff, but on the other hand the companies do not provide the 

necessary training. If tertiary education and vocational training were provided, the private sector would have 

access to skilled and qualified professionals.  Second, the involvement of the private sector and its cooperation 

with the government is poor. Although in recent years improvements have been made, more effective and 

efficient cooperation with tourism institutions should be the goal. The availability of finances and seasonal 

employment are identified as issues in the tourism sector. Inappropriate regulations regarding seasonal 

employers, such as have been noted.  Fourth, low awareness of Macedonia as a destination is constant challenge. 

As changing the awareness of Macedonia as a tourist destination is not easy, strengthening the destination 

awareness and the Macedonian brand should be a high priority. Fifth, the small number of direct flights is yet 

another issue that should be addressed. Flight prices are another problem, affecting the overall cost and 

competitiveness. The Macedonian government has been dealing with the issue, offering financial support and 

ticket subsidies to low budget airlines in Europe. However, more efforts should be made to increase the number 

of flights from major European capitals. The quality of accommodation and the level of service are further 

challenges contributing to the poor competitiveness of Macedonian tourism. Ensuring effective tourist 

information and improvement of data and market knowledge are also areas where progress should be made. 

On the other hand, Macedonia should maintain its value for money, which is considered strength and should be 

used as an opportunity to strengthen tourism competitiveness. Another opportunity contributing to the 

positioning of Macedonian tourism are the various attractions and activities located throughout the country.  
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Abstract: Nowadays in Albania is made a lot of surveys, but the problem is the reliability and the validity of 

these surveys. Maybe in these surveys the Albanian researcher achieve the reliability of surveys, but they do not 

achive the validity of surveys. It is so important to have both of them. If we achive only the reliability of 

surveys, it does not mean that we have value measurement. Also if we achive only the validity of survey, it does 

not mean that we have values measurement. So it is important to have both of them, reliability and validity in 

the surves. 

Measurement consists of two basic processes, called conceptualization and operationalization, then an advanced 

process called determining the levels of measurement, and then even more advanced methods of measuring 

reliability and validity. 

Reliability means that the findings would be consistently the same if the study were done over again. 

Validity refers to the truthfulness of findings; if you really measured what you think you measured, or more 

precisely, what others think you measured. So these to priniplces shoul be consider when we done the correct 

measurement in research methods. 

Finally, it is important to realize both of them, reliability and validity. 

Key words: measurement, reliability, validity, operationalization, conceptualization. 
 

INTRODUCTION  

RELIABILITY AND VALIDITY 

    For a research study to be accurate, its findings must be reliable and valid. Reliability means that the findings 

would be consistently the same if the study were done over again. It sounds easy, but think of a typical exam in 

college; if you scored a 60 on that exam, don't you think you would score differently if you took if over 

again? Validity refers to the truthfulness of findings; if you really measured what you think you measured, or 

more precisely, what others think you measured. Again, think of a typical multiple choice exam in college; does 

it really measure proficiency over the subject matter, or is it really measuring IQ, age, test-taking skill, or study 

habits?
166

 

    A study can be reliable but not valid, and it cannot be valid without first being reliable. You cannot assume 

validity no matter how reliable your measurements are. There are many different threats to validity as well as 

reliability, but an important early consideration is to ensure you have internal validity. This means that you are 

using the most appropriate research design for what you're and it also means that you have screened out spurious 

variables as well as thought out the possible contamination of other variables creeping into your study. Anything 

you do to standardize or clarify your measurement instrument to reduce user error will add to your reliability.
167

 

 

METHODOLOGY 

For this paper are used a lot of literature and information. For this, it is used descriptive and analytic literature. 

Also we have done some surveys in Albania reality. To implement this empirical study, was needed a survey to 

evolve in parallel at the same time by two groups of interviewers, one family and one on the street. Was 

conducted a survey with a sample that does not identify respondents, namely, with quote to the last link of 

sampling. Also was conducted analog survey  (with the same questionnaire), but with the sampling that 

identified respondents, according to a systematic sampling ("from gate to gate") in the last link of sampling. 

 

THEORETICAL ANALYSE 

MEASUREMENT  

    Measurement is at the core of doing research. Measurement is the assignment of numbers to things. In 

almost all research, everything has to be reduced to numbers eventually. Precision and exactness in 

measurement are vitally important. The measures are what are actually used to test the hypotheses. A researcher 

needs good measures for both independent and dependent variables.  

                                                           
166 Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables . John Wiley & Sons,  

167
 Dansereau, F., Alutto, J.A. and Yammarino, F.J. (1984). Theory testing in organizational behavior: The variant approach. 

Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall.  
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 Measurement consists of two basic processes, called conceptualization and operationalization then an advanced 

process called determining the levels of measurement, and then even more advanced methods of measuring 

reliability and validity. 
168

 

 

    Conceptualization is the process of taking a construct or concept and refining it by giving it a conceptual or 

theoretical definition. Instead, the researcher takes keywords in their research question or hypothesis and finds a 

clear and consistent definition that is agreed-upon by others in the scientific community. Conceptualization is 

often guided by the theoretical framework, perspective, or approach the researcher is committed to.  

    Operationalization is the process of taking a conceptual definition and making it more precise by linking it 

to one or more specific, concrete indicators or operational definitions. These are usually things with numbers in 

them that reflect empirical or observable reality. 
169

 

 

LEVELS OF MEASUREMENT 

    A level of measurement is the precision by which a variable is measured. The four levels of measurement, 

from lowest to highest, are: 

    The nominal level of measurement describes variables that are categorical in nature Nominal variables 

include demographic characteristics like sex, race, and religion.  

    The ordinal level of measurement describes variables that can be ordered or ranked in some order of 

importance.  

    The interval level of measurement describes variables that have more or less equal intervals, or meaningful 

distances between their ranks. 

    The ratio level of measurement describes variables that have equal intervals and a fixed zero (or reference) 

point. It is possible to have zero income, zero education, and no involvement in crime, but rarely do we see ratio 

level variables in social science since it's almost impossible to have zero attitudes on things, although "not at 

all", "often", and "twice as often" might qualify as ratio level measurement.
170

 

 

METHODS OF MEASURING VALIDITY 

There are four good methods of estimating validity: 

    Face validity is the least statistical estimate (validity overall is not as easily quantified as reliability) as it's 

simply an assertion on the researcher's part claiming that they've reasonably measured what they intended to 

measure. It's essentially a "take my word for it" kind of validity. Usually, a researcher asks a colleague or expert 

in the field to vouch for the items measuring what they were intended to measure. 

    Content validity goes back to the ideas of conceptualization and operationalization. If the researcher has 

focused in too closely on only one type or narrow dimension of a construct or concept, then it's conceivable that 

other indicators were overlooked. In such a case, the study lacks content validity. Content validity is making 

sure you've covered all the conceptual space 

    Criterion validity is using some standard or benchmark that is known to be a good indicator.  

    Construct validity is the extent to which your items are tapping into the underlying theory or model of 

behavior. It's how well the items hang together (convergent validity) or distinguish different people on certain 

traits or behaviors (discriminant validity). It's the most difficult validity to achieve. You have to both do years 

and years of research or find a group of people to test that have the exact opposite traits or behaviors you're 

interested in measuring.   
171

 

 

METHODS OF MEASURING RELIABILITY 

There are four good methods of measuring reliability: 

    The test-retest technique is to administer your test, instrument, survey, or measure to the same group of 

people at different points in time. Most researchers administer what is called a pretest for this, and to 
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troubleshoot bugs at the same time. All reliability estimates are usually in the form of a correlation coefficient, 

so here, all you do is calculate the correlation coefficient between the two scores on the same group and report it 

as your reliability coefficient. 

    The multiple forms technique has other names, such as parallel forms and disguised test-retest, but it's 

simply the scrambling or mixing up of questions on your survey, for example, and giving it to the same group 

twice. The idea is that it's a more rigorous test of reliability. 

    Inter-rater reliability is most appropriate when you use assistants to do interviewing or content analysis for 

you. To calculate this kind of reliability, all you do is report the percentage of agreement on the same subject 

between your raters, or assistants. 

    Split-half reliability is estimated by taking half of your test, instrument, or survey, and analyzing that half as 

if it were the whole thing. Then, you compare the results of this analysis with your overall analysis. There are 

different variations of this technique, one of the most common being called Cronbach's alpha (a frequently 

reported reliability statistic) which correlates performance on each item with overall score. 
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RESULTS OF DATA PROCESSING 
 

A. Survey on the road: 

ISW (street) = [Δ (life satisfaction) + Δ (Happiness)] / 2 =[+ 3.8% + 25.5%] / 2 = + 39.3% / 2 = + 14.65% 

So we have to ISW (street) = + 14.65 % 

 

B. The survey in the family: 

 

ISW (family) = [Δ (life satisfaction) + Δ (Happiness)] / 2 = 

[+ 42% + 55.8%] / 2 = + 97.8% / 2 = + 48.9% 

So we have to ISW (family) = + 48.9% 

Margin required is: 

ISW (family) = + 48.9% - ISW (street) = + 14.65% = + 34.25% 

As the margin it will be [- 34.25%+ + 34.25%]. From this margin will be "expected" statistical error, that 

inserts the sample of size (for sampling with size 100 units) is + / - 10.6%. We will have: (- 34.25%)- (- 10.6%) 

= - + 24.11% and (+24.11%) - (+ 10.6%) = + 24.11% 

So the margin remains [-24.11% + 24.11%]. 

 

CONCLUSIONS 

As conclusion, we can say that the margin of error is more, if we do surveys without sure anonymity.  

So the question should be validity and reliability and also it is necessary to  make sure the respondent 

that the survey will be confidence and the anonymity of respondent will be saved. 
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Abstract: Brand is one of the decisive forces in the formation of identity, history, personality and profitability 

of a business. In this paper brand is emphasized as one of the main variables that influence the choice of 

customers, broader consumer market in Albania and its impact on their behavior. The purpose of this paper is to 

assess the importance of the brand in the process of consumer decision making and the identification of its 

importance in the strategies of companies operating in Albania.  

To accomplish this work, it is used marketing literature and get a sample of 446 consumers, who have been 

answering questions about the importance of the brand and its impact on consumer decision-making. The 

selection is made randomly, grouped according to demographic distribution based on region of residence, age, 

gender, education level and sector in which they work. The questionnaires were completed in the two major 

Albanian cities, Tirana and Durrës. The paper is based on primary and secondary data in the case of the 

consumer market in Albania. The findings of this research indicate that the brand is important for decision-

making of consumers and for building the success of companies operating in Albania. 

Keywords: Brand, consumer decision-making, consumer market. 
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Abstrakt: Marka është një nga forcat vendimtare në formimin e identitetit, historisë, personalitetit dhe 

rentabilitetit të një biznesi. Në këtë punim i jepet rëndësi markës, si një nga variablat kryesore që ndikojnë në 

zgjedhjen konsumatorët, të tregut të konsumit të gjerë në Shqipëri dhe ndikimin e saj në sjelljen e tyre.. Qëllimi 

i këtij punimi është të vlerësoj rendësin e markës në procesin e vendimmarjes konumatore dhe të identifikimit të 

rendësisë të saj në sëstrategjitë e kompanive që operojnë në Shqipëri.  

Për realizimin e këtij punimi, është përdorur literatura e marketingut dhe është marrë një zgjedhje prej 446 

konsumatorësh, të cilët u janë përgjigjur pyetjeve për rendësin e markës dhe ndikimit të saj në vendimmarjen 

konsumatore. Zgjedhja është bërë rastësore, e grupuar sipas një shpërndarje demografike në bazë të rajonit ku 

jetojnë, moshës, gjinis, nivelit arsimor dhe sektorit ku punojnë. Pyetësorët janë plotësuar në dy qytetet kryesore 

shqiptare, Tiranë dhe Durrës. Punimi është bazuar në të dhëna parësore dhe dytësore për rastin e tregut të 

konsumit në Shqipëri. Përfundimet e këtij kërkimi theksojnë se marka është e rëndësishme për vendimmarjen e 

konsumatorëve dhe për ndërtimin e suksesit të kompanive që operojnë në Shqipëri. 

Fjalët kyçe: Marka, Vendimmarje konsumatore, tregu i konsumit. 

 

1.1. INTRODUCTION 

Nowdays companies face a very strong competition. To create a better competition, we have moved from 

product and sales philosophy to marketing philosophy. The main point of a clear marketing orientation is to 

identify the importance of the brand. Brand is: name, sign, symbol or any combination of those above to identify 

certain product or service. It is "Promise or pleasure of identification and authentication the product or service." 

A brand is described as a consistent set of terms, which exists in addition to product and service offering. 

Marking is something that exists in the physical connection with other products and services. So we can see that 

a brand is really a set of beliefs and feelings that exist in the minds of consumers and that convinces consumers 

that they will receive specific security by using brands rather than competitive offerings. 

A brand with strong assessment is a valuable asset for the company. In fact, a brand can also be purchased or 

sold for a price. Many companies base their growth strategies, on profit and building rich portfolio of brands. 
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Measuring the value of a brand name is difficult and because it is so difficult to measure, companies usually 

have no brand value list on their balance sheets. Sustainable attributes, meanings and personality of a brand are 

its core values. They define the essence of the brand. Products brand is a key element of the strategy of an 

enterprise. A powerful brand creates loyal clientele and protects the company from the competition. Brand value 

is estimated by the fact that in a number of markets, it is a leader or a follower. Consumers see the brand as an 

important part of a product and the brand can add value to a product. Brand has become a central issue in 

product strategy. On the one hand, branded product development requires a great deal of marketing long-term 

investment, for publicity, promotion and packaging. On the other hand, manufacturers must learn that the power 

lies in companies that control the brand names. Powerful names of consumer brands have exclusivity, this 

means that they possess strong command of customer loyalty. 

 

1.2. METHODOLOGY 

The research is descriptive and explanatory regarding variable and builds a broad picture of the concept of the 

brand as one of the main variables that influence the customers choice, of broad consumer market in Albania 

and its impact on their behavior. Data were analyzed using different statistical methods such as multiple 

regression, regression analysis with dummy variables and logistic regression to test the variable and raised 

hypothesis. The study explores these factors using the example of the consumer market in Albania. To achieve 

the objective of the research to prove or refute the main research question, this is achieved by testing the 

hypotheses raised. 

• H1: Brand is important in consumer choice. 

• H2: Brand is important to the consumer market in Albania. 

The paper consists of two parts, which are aligned together. The first part is composed of theory, for which we 

used the relevant literature to argue of the brand concept and its importance in consumer choice. During this part 

we researched through various publications and studies. All publications taken into consideration are analyzed 

and relevant conclusions are obtained for each, which combined together, provide an easily understandable 

focus on the importance of brands in the consumer market in Albania. The second part is built based on a survey 

with a sample of 446 interviewees, who answered 14 questions. Selection of the study sample has been done 

before, by selecting a sample with different ages (which coincides with the pace of technological development 

in Albania) and the different level of education, which again goes in proportion to the technological 

development and use of the internet, computer or mobile phones. Also, we tried to have a harmonization of the 

sample between the two sexes. The selection is made randomly grouped according to age, gender and education. 

The questionnaires were completed in the two major albanian cities, Tirana and Durres. 

 

1.3. LITERATURE 

Brand is the identity of a business, product, or service. It may mistakenly thought that the brand is just a name, 

but it is not so. A brand image is visual, emotional, rational, and cultural that you associate with a company or a 

product. The brand itself tells us or let us imagine how good or bad the product is, even if we have never tasted 

it before! To understand this, we must look at this issue from two perspectives: from consumers and 

manufacturers. For consumers, a brand is important because it shows the level of trust, quality, and risk. So in 

short, consumers tend to buy something they tried before and that they have not been disappointed. In addition, 

the brand gives consumers information on the product itself. For the manufacturer, a successful brand and well-

liked by clients turns into a competitive advantage and a source of income. Also, the ease of recognition of a 

band by clients helps in cooperation with third parties, it can be intermediaries (retailers). Ultimately, the fact 

that the brand is an identification mean, gives it an extraordinary importance. If a business or product is 

identified as successful then its market opportunities are great. To a business with a strong brand, the factory can 

be burned, all tangible assets can be destroyed, but will find it easy to be revamped because consumers will 

demand its brand in the market. Perhaps the most distinguishing ability of personal markets is their ability to 

create, preserve, protect, reinforce and enhance brands. A brand is a name, term, number, symbol, design or a 

combination of these elements, which is used to identify physical goods or services of one seller or group of 

sellers. Thus, the brand is created by a producer or supplier of a product. Marking is a very powerful element in 

business. The brand must have a logo to make the process of marking, as easy as possible. It will decide if 

consumers buy a product or service based on their exposure to the brand. Brand tells us or let us imagine how 

good or bad the product is, even if we have not used it before. Brand promotion and publicity show us how 

powerful a brand is. 

 

1.4. FINDINGS 

The first hypothesis raised: 

 H1: Brand is important in consumer choice. 

To carry out this test we used multiple regression analysis. In the case of this hypothesis Pvalue H1. = (0.00) <(α) 

00:05. This shows that H1 is supported by the results of the test, so the brand is important in consumer choice. 
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Through data processing, marketing statisticians may make extracts with useful information about individuals, 

behaviors and mass data segments. Consumers view the brand as an important part of a product and the brand 

can add value to a product. Brand has become a central issue in product strategy. On one hand, branded product 

development requires a great deal of marketing long-term investment, for publicity, promotion and packaging. 

The result shows that in Table 1, we see that the brand variable is significant and influences consumer choice. 

This is because Pvalue = 00:00 <0:05, which means that the combination of them is within the range of 95% 

reliability. 

Table 1 Coefficients for the hypothesis H1. 

Model 

Un-standardized coefficients 

Standardized 

coefficients 

t Sig. B Gab. Stand. Beta 

1 (Constant) 1.554 .250  6.226 .000 

Brand .631 .066 .589 9.532 .000 

 

Meanwhile, from the statistical indicator R
2
 we understand that brand variable alone explains 34.7% of 

consumer choice. In conclusion we can say that the brand is evaluated by consumers as an important instrument 

in consumer decision-making, explaining about 35% of it. 

 

The second hypothesis dealt 

 H2: Brand is important to the consumer market in Albania. 

On The following table we see the value PvalueH2 and compare it with the coefficient α (00:05). In our case, Pvalue 

H2 . = (0.00) <(α) 00:05. This shows that H1 is supported by the results of testing. So the brand is important in the 

consumer market in Albania. Powerful names of consumer brands have exclusivity, this means that they possess 

strong command of customer loyalty. A sufficient number of companies require customers of these brands, to 

replace these products with not branded products and they refuse, even if substitutes are provided with 

somewhat lower prices. A brand with strong assessment is a valuable asset for the company. In fact, a brand can 

also be purchased or sold for a price. Many companies base their growth strategies, on profit and building rich 

portfolio of brands. Measuring the value of a brand name is difficult and because it is so difficult to measure, 

companies usually have no brand value list on their balance sheets. From the Table 2 we see that brand variable 

influences in the consumer market in Albania, it's because Pvalue = 00:00 <0:05, which means that their 

interaction is within the range of 95% reliability. 

Table 2. Coefficients for the hypothesis H2 

Model 

Un-standardized coefficients 

Standardized 

coefficients  

t Sig. B Gab. Stand. Beta 

1 (Constant) 2.471 .271  9.104 .000 

Brand .345 .079 .316 4.354 .000 

 

 

1.5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

• The characteristics of the brand, other than the name also include hallmark, unique symbols, 

combination of colors, handwriting, or a particular slogan. While over time, the brand meaning is 

evolving including the personality of a product or business and the perception of it by consumers. 

• Brands can be legally protected. In this case a registered brand (Trademark) is created and the holder 

acquires the right to be the only who uses that brand, and everyone else who copies his trademark, 

faces legal problems. 

• Consumers see the brand as an important part of a product and the brand can add value to a product. 

Brand has become a central issue in product strategy. On one hand, branded product development 

requires a great deal of marketing long-term investment, for publicity, promotion and packaging. On 

the other hand, manufacturers must learn that the power lies in companies that control the brand names. 

• Powerful names of consumer brands have exclusivity, this means that they possess strong command of 

customer loyalty. A sufficient number of companies require customers of these brands, to replace these 

products with not branded products and they refuse, even if substitutes are provided with somewhat 

lower prices. 
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• Companies that develop brands with strong consumer exclusivity, are isolated from the promotional 

strategies of competitors. Thus, it makes sense for a supplier to invest more, to create strong national or 

even global recognition and preference for the brand name. 

• Your brand defines the personality of your product and differentiates you from the competition. For 

some smaller firms, company name and trademarks may be the same. In particular, when you offer a 

service (quick dry cleaning) or have a limited line of products. 

• The brand concept (as in the real market and the virtual) is more than a simple logo or drawing, it 

symbolizes the identification and positioning in the reference market. Also, the brand can help 

managers select the market where their business will operate. 
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Abstract: The city is much more than a place to live. It is a reflection of a period, a society, a civilization. In its 

layers it contains history, tradition, cultural notions of a nation. By way of building and shaping and through 

functional scheme of the city, we can get a full picture of the lifestyle of its inhabitants. But as people shape 

their city, so the city shapes through spaces that it contains, the individuals who live in it. In this way is created a 

deep connection between man and the city. 
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Резиме: Градот претставува многу повеќе од место за живеење. Тој е одраз на едно време, едно 

општество, една цивилизација. Во неговите слоеви е впишана историјата, традицијата, културните 

поимања на еден народ. Преку начинот на градење и обликување, преку функционалната шема на градот 

може да се добие целосна слика за животните навики на неговите жители. Но, како што жителите го 

обликуваат својот град, така и тој преку видовите простори кои ги содржи се наметнува на индивидуите 

кои живеат во него. На овој начин се создава длабока врска помеѓу човекот и градот. 

Клучни зборови: архитектура, град, жител, морфологија 

 

1. ВОВЕД  

Уште од самите почетоци на човештвото е забележана потребата на човекот да твори од 

духовни или практични потреби. Исконската потреба на човекот за да се чувствува безбеден и да има 

свое катче или да ја покаже својата сила и моќ, различно за манифестира низ годините и кај различни 

народи, секој со свои белези и традиционални вредности. Архитектурата значи облагородување на 

просторот соодветно на потребите и белезите на одредена група луѓе како би се создала функционална 

и пријатна средина за битисување и дејствување.  

Според Луис Мамфорд градот претставува максимална концентрација на моќ и култура на еден 

народ. Тој вели дека светската историја всушност е историја на луѓето од градовите. Градот низ времето 

се развива паралелно со развитокот на човекот и како таков невозможно е оддели од човечките потреби, 

навики, традиции според кој е создаван. Просторот во кој живее една индивидуа е одраз на самата 

личност, како што градовите се одраз на општеството или цивилизацијата. На овој начин 

индивидуалецот се идентификува себе си со просторот во кој живее и секоја негова промена свесно или 

потсвесно се одразува на жителот.  

Градот со своите згради и објекти го надживува човекот и со тоа го пренсува минатото на 

идните генерации кои се раѓаат и растат на истиот простор. Тие се развиваат како личности во некакво 

одредено опкружување кое всушност го одразува поблиското или подалечното минато и контекстот. На 

овој начин тие се вклопуваат во дадената околина и ги прифаќаат нормите и вкусовите кои им се 

наметнати од морфологијата на градот. Истата таа морфологија останува во нивно наследство за тие да 

создадат нов слој и да ја дооформираат за следните генерации.  

 

2. КАКО ГРАДОТ ЈА ФОРМИРА КОЛЕКТИВНАТА МЕМОРИЈА И КАКО ТАА ГО ФОРМИРА 

ПРОСТОРОТ ВО ГРАДОТ 

Градот е значајна формација која се манифестира преку успехот на неговата внатрешна 

кохерентност, симбиоза и поврзаност, а за тоа мора да има некаков елемент на идентификација на 

жителите со градот во кој живеат. Така, тој за своите жители станува идентитет, предмет на сопствена 

идентификација и препознатливост во социјалната колективност. Тој е израз на колективна структура 

базирана на кооперација со заедницата и како таква има ефект од животно значење на општеството. 

Градот се развивал со векови и во него се верувало и се вложувало со генерации. Тој е резултат на 

константна трансформација, се развива од постојаното и моменталното и се прилагодува на условите и 

околностите како што тие се менуваат низ времето. Формите во градот имаат одредена универзалност и 
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солидарност што ги прави дел од колективната свест, преку кои градот ја одржува разноликоста и 

постојано пронаоѓа нови решенија.  

Алдо Роси во своето дело “Архитектурата во градот” вели дека душата на градот станува 

историја, обележје поврзано со градските ѕидини, одредувачка и истовремено одлучувачка одлика на 

меморијата. Во “La Memoire collective”, Халбвакс напишал:  

“Кога одредена група на луѓе ќе се смести во еден простор, таа го менува според својата 

замисла, но истовремено попушта и се прилагодува на материјалните услови кои и се 

спротиставуваат. Групата се затвора во границите кои самата ги создала. Сликата на средината, на 

цврстите односи кои таа група ги има, со нив добива важна улога во впечатокот кој групата го 

создава за себе.” 

Градот претставува колективна меморија на народот, а сеќавањето е врзано за одредени целини 

и места. Овој однос помеѓу местото и градот се формира преку архитектура, пејсаж и истовремено со 

настанување на нови дела старите стануваат дел од сеќавањето кое го преобразува постоечкиот простор 

во дело на заедницата. Такво единство меѓу минатото и иднината се наоѓа во самата идеја за град, а за да 

се создаде идејата таа мора да ја обликува реалноста, но и самата да се обликува во неа. 

Интервенција во пејсажот преку згради го прави човекот да присвои, обележи одредена 

територија за употреба на простор за живеење, која подоцна станува културен пејсаж кој специфично се 

поврзува со начинот на живот на неговите жители. Човечките интервенции во природата може да се 

разберат како печат на живот во пејсажот. Ова означување се однесува на сите аспекти, го обликува 

карактерот на пејсажот и околината, градот завзема специфична форма и типологија на објекти и го 

опишува начинот на живот преку форми преку кои ние можеме да ги прочитаме луѓето како работат и 

како коегзистираат. 

Животот брзо минува и може да се зачува само во сеќавањето, а изграденото го надминува 

човечкиот живот. Според изграденото, стилот на живот или на ера останува читлив кога луѓето кои го 

населиле повеќе не се тука. Објектите се медиум за меморијата на човечката култура. 

Ние ја интерпретираме перцепцијата која ја примаме од нашите сетила врз основа на животното 

искуството, кое ни дава начин да го декодираме она што го перцепираме и да го ставиме во поширок 

контекст. Ги споредуваме нашите перцепции со сеќавањата и на тој начин формираме сопствена слика 

за реалноста. Со споредба со минати искуства испитуваме што е исто или различно и ги разграничуваме 

поврзаностите меѓу искуствените аспекти, формални сличности или аналогна содржина. 

Перцепцијата на нашата околина е животен процес кој постојано се обновува и прилагодува на 

специфичните ситуации. Излегува од личната меморија, но завзема удел во колективната меморија на 

општествена околина. Тука може да се повикаме на Адолф Лос: “…со цел да го вклучиме остатокот од 

светот во нашето дело, мора прво да ѕирнеме во колективната свест. Само тогаш нашите амбиции би 

биле колективно забележани.“ 

При создавање се минува низ процес на постојано присетување. Сеќавањата се често величени 

или пристрасни, а меморијата никогаш не е идентична до оргиналот туку е аналогна. Се менува или се 

здружува со различни проекции на себе си создавајќи нова виртуална реалност. Во меморијата формата 

се развива понатаму, се освежува и се реинтерпретира, но низ меморијата се задржуваат комплексните 

врски со оригиналната форма. Таа покажува назад на оргиналот. Перцепцијата на архитектурата е силно 

под влијание на меморијата, се повикува на она што предходно се има случено и изградено. 

Формата носи значење кое ја покажува нејзината културолошка содржина и истото го изразува, 

настрана од информацијата за што се употребува, значењето на нејзините ефекти, социјалната употреба, 

социјално значење и уште многу други. Често содржината е повеќе значајна, едно значење скриено 

позади друго, нивната важност зависи од контекстот, па не можеме да сме целосно сигурни на 

оригиналниот извор за формата, но сепак доколку не постои ни недостасува неговото присуство. 

Кога зградите ќе успеат во создавањето врска помеѓу топографијата, урбаниот и културниот 

конткст низ нивната експресија и форма, тие стануваат интегрирани со постоечките значења. Ова е 

врежано во колективна свест и ја зголемува нивната читливост, ги прави помалку самоистакнувачки и 

самообјаснувачки. Ако го разбереме значењето на формата, може да ја користиме формата како 

комуникациска содржина се додека тоа е дел од колективниот систем на вредности.  

Естетиката се гледа како функција на колективната перцепција која може да се смени низ текот 

на времето во знависност од социјалните услови. Некои комбинации на бои кои пред неколку генерации 

биле невкусни, денес се добро прифатени и дел од колективните естетски разбирања. Предходно, 

комбинацијата била непозната и не можела да се вклопи во модната граматика. Промената на нашата 

идеа за мода ја зачестува оваа комбинација и ја интегрира во колективната свест, правејќи ја позната и 

возможна. 

 

3. КАКО ПРОМЕНАТА НА ОПШТЕСТВЕН КОНЦЕПТ ВЛИЈАЕ ВРЗ МОРФОЛОГИЈАТА НА 

ГРАДОТ 
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Градот е слика на општеството и неговите идеи и принципи. Сите промени во општеството се и 

промени и на градот и неговата архитектура. Но, како можеме да ги забележиме последиците од 

општествена промена или идеологија на морфологијата на архитектурата? Еден од типичните примери 

за промена е Октомвриската револуција од 1917 година во Русија, во која се менува системот од 

капиталистички во социјалистички. Во Русија не се менува само политичкиот систем со општествените 

промени туку почнува и целосно ново авангардно движење во архитектурата и уметноста – 

суперматизам и конструктивизам. Овие движења поткрепени од револуцијата и идејата “Храбар нов 

свет!” всушност буквално го градат новиот систем и формираат народни маси кои ги подржуваат новите 

идеи и се идентификуваат со нив. 

Морфологијата на градот најмногу ја прави станбеното домување, кое ни укажува на навиките 

кои луѓето ги имаат во даден период и за нивните идеи за социјализирање. Во Москава станбениот блок 

Наркомфин изграден во 1928 година, 10 години после Октомвриската револуција е метеријално 

пресликување на идеите и принципите за кои се бори револуцијата и според кои се идентификуваат 

револуционерите. Од тука можеме да речеме дека архитектурата е материјализација на општествените 

ситеми и нивните промени.   

Архитектите од постревлуционерна Русија преку архитектурата ја подржуваат револуцијата и во 

архитектурата гледаат начин да се решат проблемите кои се појавуваат после револуцијата т.е. да 

создадат нови простори кои би одговарале на овата идентификација на нивните жители. Зградите не се 

однесуваат пасивно на општествените промени, туку се активни инструменти за промена. Објектите се 

револуционарни и активно придонесуваат во револуцијата. 

Новите мисли и ставови придонесуваат до прифаќање на нови вредности, нови идеи и нова 

естетика који придонесуваат до создавање на нови уметнички и архитектонски концепти и нови 

поимање и функционирање во просторот. Всушност на овој начин се создава и историја. 

Конструктивизам (1915 – 1940) 

Конструктивизмот е уметничка и архитектонска мисла која потекнува од Русија, од почетокот на 

1919 година и е реакција на идеата за автономна уметност. Ова движење ја гледа уметноста како дел од 

општествените цели. Конструктивизмот се развива веднаш откако Болшевиците доаѓаат на власт по 

Октомвриската револуција во 1917 година и носи надежи и идеа кои ги прифаќаат напредните руски 

уметници кои ги подржуваат целите на револуцијата. Станува збор за целосно нов пристап кон 

создавање на дела, кој бара укинување на традиционалните уметнички грижи за композицијата и ги 

менува со конструкција.  

 “Уметникот со својата четка конструира нов симбол. Овој симбол не е препознатлива форма 

од било што завршено, предходно направено, веќе постоечко во светот – тоа симбол на нов свет, кој 

почнува да се гради и кој постои поради волјата на народот.”  

Е. Лисицки 

Конструктивизмот е апстрактен, геометриски, експериментален, неемоционален и целосно ја 

прифаќа модерноста. Се применуваат основните форми за кои се мисли дека имаат универзални 

значења, а не субјективни или индивидуални форми и се користат нови начини на изразување. 

Коструктивистите гледаат уметност на редот, кој го одбива минатото (редот во минатото кој кулминира 

со Првата светска војна) и кој води до свет со повеќе разбирање, единство и мир. Предметите се 

создадени не за да искажуваат убавина или ставот на уметникот или да го претставуваат светот, туку да 

ги покажат основите анализи на материјалите и формите на уметност, кои може да доведат до 

дизејнирање на функционални предмети. 

Конструктивизмот сака да го изрази искуството на модерниот живот, неговата динамика и 

новите преориентирани квалитети на просторот и времето, но исто така разива и нова форма на 

уметност која е соодветна за демократска и со модерни цели руска револуција. Конструкивистите се 

сметале себеси за конструктори на ново општество, културни работници кои работат заедно во пар со 

научниците во нивната потрага за решенија на модерните проблеми. Тие работеле на јавни фестивали и 

улични дизајни за постоктомвриско револуционерната Болшевичка влада. Поради тоа некои од 

конструктивистите се вклучени во болшевичката кампања за информирање на јавноста околу 1920 

година. 

Во 1921 година е усвоена нова економска политика од Советскиот Сојуз. Тогаш почнуваат и 

дијзајнирање на комерцијални, рекламни постери и плакати кои ги дизајнираат конструктивистите. 

Целата на дизајнот е да предизвика реакција и да делува емотивно. Се рекламираат продукти се 

наменети за широката маса и за работниците. Во ова конструктивистите покажуваат воља да се вмешаат 

во мода и во масовно производство кое се трудат да го балансираат со своите комунистички верувања. 

Супрематаизам  (1913 - ) 

Супрематизам е уметничко движење, фокусирано на основните геометриски форми (кругови, 

кавадрати, лини и правоаголници), обоени во неколку бои. Основано е од Казимир Маљевич во Русија, 
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околу 1913 година и е отворено со изложбата на Маљевич во Петерсбург во 1915 година. Маљевич го 

објаснува концептот на супрематизмот:  

“Под супрематизам јас разбирам го разбирам првенството на чистото чувство во 

креативната уметност. За супрематистот, визуелниот феномен на предметниот свет е безначаен, 

значајното нешто е чувството, како такво, надвор од опкружувањето кое го уназадува.” 

Овој стил се развива кога Русија е во револуција и претставува обид да се отфрли старото и да се 

создаде нешто ново. Во 1927 година Маљевич ја издаде книгата “Беспредметен свет”, која е едно од 

најважните теоретски документи за апстрактна уметност. Тој разви цела лепеза на форми како 

кавадрати, правоаголници, триаголници и кругови, често во интензивни и убави бои. Овие форми лебдат 

врз бела позадина и чувството на боја во просторот е од клучно значење. 

Овој развој на уметнички израз се појавува кога Русија е во револуција, идеите се преработуваат 

и стариот поредок се губи. Како што се усвојува новиот поредок, сталинизмот доаѓа на власт во 1924 

година и државата почнува да ја ограничува уметничката слобода. Од 1920 година руската авантгарда 

почна дирекно и остро да се критикува од власите, а во 1934 година доктрината на социјалистичкиот 

реализам стана официјална и се забрани сите различни уметнички изрази.  

Станбен блок Наркомфин 

Станбениот блок Наркомфин е изграден во Москва од архитектите Моисеј Гинзбург, Игнатиј 

Милинс и инженерот Сергеј Прокхоров. Блокот почнува да се гради во 1928 година, а е завршен во 1932 

година. Идеите применти во блокот се целосно во духот на револуцијата и конструктивизмот. Всушност 

овој објект ги запознава жителите со нова форма на живеење - колективно живеење кое е обид за 

утопија. Граден е заработниците на Народниот Комесаријат, во период кога конструктивизмот почнува 

да отпаѓа поради режимот на Сталин, кој наметнува поинакви вредности. Првично биле планирани 

четири објекти, но само две се завршени. Блокот е типичен пример за конструктистичка авантгардна 

архитектура и е едно од најубавите, најелегантните и најважните дела на руското модерно движење.  

Ова дело ги обединува социјалните, техничките и уметничките аспекти на конструктивизмот. 

Наркомфин е прв објект со петте принципи на модерната архитектура дефинирани од Корбизије. 

Неговото значење и денес се чувствува преку неговото препознавање во западните станбени блокови и 

во работата на Рем Колхас и Заха Хадид.  

Зградата е направена од армиран бетон, поставена во парк како ансамбл од три објекти: 

станбениот блок, објект со колективни содржини и мала перална. Долг блок со апартмани кои се 

подигнати на пилони, со кровна градина со социјални програми и е поврзан со затворен мост до помал, 

застаклен блок со колективни содржини. Широк пет-катен станбен објект поврзан на прво ниво преку 

покриено шеталиште/коридор со објект (со димензии 10х10 метри) на 4 нивоа со сервиска колективна 

програма како кујни, простории за храна, спортска сала, библиотека и простории за рекреација и одмор. 

Во Наркомфин има вкупно 54 станбени единици, кои немаа посебна кујна. Становите се еден 

вид форма на интервенција во секојдневниот живот на жителите на блокот. Со создавање на заеднички 

содржини како кујни, перални, градинка, библиотека, спортска сала како дел од блокот, станарите се 

охрабруваат да се социјализираат, а жените да излезат од нивната традиционална улога во 

феминистички начин на живот.  

Од друга страна, архитектите во 1920ите години морале да се соочат со општествената реалност 

на пренаселениот социјалистички град. Апартман планиран за една фамилија со повеќе од една соба, 

станувал повеќесемеен апартман. Становите можеле да го задржат статусот за едно-фамилијарни само 

ако се просторно мали и не може да сместат уште една фамилија. Секој стан кој се наоѓа на едно ниво 

можел да се прегради, па затоа авангардата дизејнирала модуларни единици кои се дуплекси, на две 

нивоа – спална на горното ниво и дневна соба и кујна на долното. На овој начин станот го задржувал 

потребниот простор и пространството, а не можел да се прегради за да се всели втора фамилија и со тоа 

да се намали стдардот на живеење. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Градот и неговите жители имаат посебна симбиотска врска. Генерации жители го формираат 

градот и неговита историја и го оставаат како сведок на нивното време и како сведок на минатото за 

новите генерации. Секоја интервенција во ткивото на градот останува забележана долг временски 

период и се одразува на идните жители. Секое општествено случување или поголема промена со себе 

потикнува лавина од промени во уметничкиот, естетскиот аспект на градот и во идеологијата на 

жителите. Бидејќи жителите на градот се и негови градители, архитекти, инженери, тие секоја промена 

ја вѕидуваат во градот како споменик на нивното време. 
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MAINTENANCE AND PRESERVATION OF THE LIVING ENVIRONMENT 
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Abstract:   The discussion in this paper focuses on the role and importance of ethics for human living, through 

reviewing and fortifying of ethical actions, consequences and perspectives in contemporary society. The basic 

hypothesis underlines the imperative of prohibitions and sanctions – including both legal and physical entities – 

and supports all efforts and results by which bioethics, as a modern and attractive discipline of ethics, realizes 

itself into theoretical and practical terms. The objective aims at education and raising of awareness about the 

importance of a healthy environment, while the tasks identify with the manner, contents and methods of ethical 

behavior to nature. Given concern to the growing threat of pollution – and the suitability of Bioethics as a 

response to the global crisis, the content of the research is fixed in that context, and represents an effort to 

further affirmation of this most important ethical discipline of present time.  

Key words: bioethics, environmentalism, biocentrism, ecocentric ethics, fabricated risk 

 

ЕТИКАТА И УЛОГАТА НА ЕТИЧКИТЕ СОДРЖИНИ ВО ПРОЦЕСОТ НА 

ОДРЖУВАЊЕ И ОЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
м-р Златко Поповски (докторанд) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија radomir108@gmail.com 
 

Резиме: Расправата во овој труд се фокусира врз улогата и значењето на етката за човековата живеачка, 

а преку преиспитување и утврдување на етичките дејствија, последици и перспектива во современото 

општество. Основната хипотеза го потцртува императивот на забрани и санкционирања – како спрема 

правни, таки и спрема физички лица – и ги поддржува сите напори и резултати со кои биоетиката, како 

современа и атрактивна дисциплина на етиката, се ефектуира и во теориска и во практична смисла. 

Целта претендира врз едукативно-образовно поткревање на свесноста за значењето на здравата животна 

средина, додека задачите се идентификуваат со начинот, содржините и методите на етичкото 

однесување спрема природата. Со оглед на растечката опасност од загадувањето и подобноста на 

Биоетиката, како одговор на светската криза, содржината на целото истражување е загатната во тој 

контекст и претставува напор за дополнителна афирмација на оваа, денес најзначајна етичка 

дисциплина.  

Клучни зборови: биоетика, енвиронментализам, биоцентризам, екоцентрична етика, фабрикуван ризик 

 

БИОЕТИКАТА И ОБИДОТ ЗА НЕЈЗИНОТО ДЕФИНИРАЊЕ – ВОВЕДНО 

Во услови на видлива светска криза и глобални загадувања од отпадни материјали, води или гасови, од 

разните видови на негрижа и лошо стопанисување, експерименти и несоодветни инвестиции, лошо 

екипирање или претерана експлоатација – што ѝ се нанесуваат на природата или, накусо кажано, 

соочувајќи се со „бруто“ активностите на човекот и девастациите во биосферата, во ова излагање се 

репрезентира, веројатно најактуелната етичка дисциплина – биоетиката. Токму паушалните и 

колоквијални приоди кон оваа наука, фактот што најголем дел од проектите не се транспарентни и се 

одвиваат „кабинетски“, несистематското и кампањско практикување на етиката – воопшто, 

претставуваат дополнителен мотив и причина повеќе за излагањето. Наспроти недостатоците во 

„балканската панорама“ – и во теориски и во практичен контекст, на етиката – ситуацијата во Р. 

Македонија беше мошне поволна и речиси исцело отворена за практикувањето на оваа наука. На 

катедрата по Етика и Естетика на Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје наставата ја изведуваа 

некои од најголемите етичари во бившата СФРЈ: хрватскиот професор Павао Вук-Павловиќ, потоа (и 

пред него, почнувајќи како асистент) професорот Вуко Павиќевиќ – подоцна професор на реномираниот 

универзитет во Белград. Значајно е што професорот Павао (во Македонија го викаа Павле) остави 

извонредни ученици кои успешно го наследија на катедрата по Етика и Естетика: професорот Георги 

Старделов и професорот Кирил Темков (професорот Радомир Виденовиќ кој беше од последните 

генерации студенти на Павловиќ – сега е професор по Етика во Ниш). Професорот Темков е еден од 

најзаслужните за многуте етички иницијативи во образованието и кај пошироката културна јавност, 

голем деец и неуморен застапник за етичкото образование, борец на сите етички фронтови. Творец е на 

бројни статии, трудови, учебници, креатор на многу програми и проекти – меѓу другото и на Етичкиот 

кодекс на УКИМ – и неговата активност е бележита ден-денес. Воопшто не е едноставно да се даде 

дефиниционен одговор на прашањето „Што е биоетика?“ – исто како што е тешко и дури проблематично 

да се субсумираат „во еден здив“ сите односи (внатре светот на живото), сите проблеми со кои се 

соочува човекот денес (во техно-научното, пост-доба), проблемите што се однесуваат на останатите 
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живи суштества, на природата воопшто, да се координираат и изложат сите стратегии кои ја допираат 

проблематиката на живото(т). Во насока на расчистување на проблематиката со поимот биоетика 

односно со нејзината дефинициска проблематизираност – начелно постојат две линии, две групи на 

дефиниции на биоетиката. Кај првата група постои тенденција на стеснување на поимот на биоетиката и 

тука авторите со биоетика ги именуваат проблемите поврзани со клиничката пракса, со биолошките, 

биомедицинските и фармацевтските истражувања и нивната примена, со проблеми кои непосредно се 

однесуваат на човечкиот живот и здравје. Додека оваа линија главно се идентификува во англо-

американскиот свет, втората група биоетичари ѝ припаѓаат, претежно, на евро-континенталната зона. 

Додека кај првата група постои синонимност на изразите „биоетика“ и „биомедицинска етика“, во 

втората група дефиниции е забележителен многу поширок опфат на содржини на релацијата – од 

клиничко-медицински до глобално-еколошки прашања. И покрај тоа што, со оглед на претходните 

забелешки, ниту една дефиниција не е претпоставена како официјална – сепак ќе биде посочена 

дефиницијата на Ворен Т. Рајч (Warren T. Reich) според која, биоетиката претставува „(…) систематско 

проучување на моралните димензии – вклучувајќи ги моралните погледи, одлуки, однесување и 

дејствување – во рамките на науките за животот (life science) и здравствената заштита, кои притоа се 

служат со различни етички методологии во интердисциплинарното окружение“ (Reich, 1995: XXI). 

Очигледно е дека, хоризонтот на содржини, кои се поставени во контекст на биоетиката, е многу 

поширок кај евро-континенталните автори и тука комуникацијата со философијата и философските 

содржини е далеку понагласена. Тука може да се цитира одредницата на „Биоетика“ на Отфриед Хоф 

која што тој лексиконски ја сумирал и претставил во својот Етички лексикон: „Биоетиката претставува 

(…) интердисциплинарно заснована наука за преживување која првенствено сака да изгради мостови 

помеѓу духовните и природните науки. Насочена против чисто инструменталниот однос кон природата, 

биоетиката се занимава со економските, општествените, политичките, како и културните претпоставки 

на човековиот однос кон природата. Проширена на подрачјето на биомедицинската етика таа ги 

разгледува моралните прашања на раѓањето, животот и смртта, специјално со оглед на новиот развој и 

можностите на биолошко-медицинското истражување и терапија. Таа ги истражува, меѓу останатото, 

моралната проблематика на абортусот, стерилизацијата и контролата на раѓање, генетичките 

манипулации, евтаназијата и експериментите врз луѓето (…), како и заштитата на животните“ (Höffe, 

1997:28). Покрај оваа дефиниција, занимливо е и, се чини мошне прифатливо дефинирањето на 

професорот Хрвоје Јуриќ кој за биоетиката вели дека е  „подрачје на средба и дијалог на различни науки 

и дејности“, како и дека претставува отворена низа од „пристапи и погледи на светот кои се собираат 

заради артикулирање, дискутирање и решавање на етичките прашања поврзани со животот, за животот 

во целина и во секој од деловите на таа целина“, а потоа и за „животот во сите негови облици, степени, 

фази и појавности“. Биоетиката, чие значење денес е потенцирано во светски рамки треба да најде свое 

соодветно место и во македонскиот едукативен систем и прогресивно да се практикува. Излагањето 

претставува скромен напор во таа насока. 

 

БИОЕТИЧКИОТ ХОРИЗОНТ НА ВРЕДНУВАЊЕ И ИНТРИНСИЧНАТА ВРЕДНОСТ НА 

ЖИВОТОТ 

На прашањето „Што е нашиот живот, мојот живот?“, Хозе Ортега-и-Гасет забележува дека: „(...) би 

било наивно и непримерно на ова прашање да се одговори со дефиниции (…) Самото мое тело не е 

ништо повеќе одошто поединечност од светот што ја наоѓам во себеси – поединечност која, заради 

многу причини ми е од исклучителна важност, но тоа не ѝ ја одзема улогата на само една од безбројните 

составки кои ги пронаоѓам во светот пред себе. Сѐ што ќе ми кажат за мојот телесен организам (…) се 

однесува на секундарните специфики кои го подразбираат фактот дека јас живеам и дека живеејќи пре-

сретнувам, гледам, анализирам, ги истражувам стварите на телото и стварите на душата. Доследно на 

тоа, одговорите од таков вид дури не ја ни допираат првобитната вистинитост/појава која сега се 

обидуваме да ја дефинираме…“ (Ortega y Gasset, 2004:230). Значи, како што забележува Ортега-и-Гасет: 

„Животот е она што сме и она што го чиниме; тоа е од сите работи онаа која што на секоја единка ѝ е 

најблиска“ (Ortega y Gasset, 2004:230). Зошто толку „обемност“ при толкувањето на една идеја?! 

Поентата на авторот на овој труд не се некаква патетика или емоционални изливи, туку, подготвително 

да ја нагласи врската помеѓу живото(т) и етиката?! Имено, тука е референтен и поимот биоцентрична 

етика, поим кој се однесува на сите теории во кои е востановено сфаќањето дека животот поседува 

интринсична вредност. Бидејќи моралноста тежнее кон разбирање на правата и одговорноста 

(одговорностите) кај луѓето, кон имплементација на човековата благосостојба и кон добар живот за 

човечките суштества (de Žarden, 2006: 212-213), еколошките проблеми, едноставно не се вклопуваат во 

фокусот на традиционалната моралност. Затоа, меѓу еколошките философи доаѓа до философска 

пресвртница чија што цел е на моралните прашања да им се претпостават поопшти вредносни прашања, 

па така, во рамките на една пошироко разбрана философска етика – и прашањата за добриот живот и 

човековиот напредок добиваат поопшта форма, односно доаѓа до релаксација на содржините и 
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пошироко толкување на вредностната проблематика. Бидејќи не се сите вредносни прашања, прашања за 

(потесно сфатена) морална вредност (исто така се признаваат и естетски, духовни, научни и културни 

вредности [Rolston, 1988])
173

– се случува проширување на перспективата: еколошките проблеми 

реперкуираат со мошне разновидни вредносни прашања при утврдувањето на нормите „како треба да се 

живее“, па со оглед на тоа и подоследно ја претставуваат етичката проблематика.  

Во оваа расправа се прифаќа евро-континенталното стојалиште, според кое биоетиката се подразбира 

како поопфатна и плуриперспективна, со поширок хоризнот од значења, повеќенасочно и 

мултиреферентно податлив. Инаку, не само што продолжува философската дебата за значењата и 

легитимноста на инструменталните, интринсичните и инхерентните вредности, туку, продолжува и 

расправата околу востановувањето на биоетиката како наука и местото и улогата на Ван Ренселар Потер 

(Van Rensselaer Potter) и Фриц Јар (Fritz Jahr)  во неа. Ван Ренселар Потер (1911–2001) е претставник на 

англо-американската школа и неговата основна цел – разрешување на вжештената актуелната 

проблематика на човештвото – гравитира околу премостување на јазот помеѓу науките, попрецизно, 

помеѓу биолошките науки и етиката, проблематика која треба да се разреши со помош на биоетиката. 

Тој во буквална смисла ги поврзува „мостот“ и „биоетиката“ со тоа што својата сопствена биоетичка 

позиција ја именува како „мостовна биоетика“ (bridge bioethics). И покрај тоа што неговиот поим на 

„биоетика“ се идентификува со медицинската пракса, биомедицинските истражувања и еколошките 

прашања – неговиот научен придонес е исклучително значаен, со тоа што рефлектира, во прв ред врз 

европската научно-етичка атмосфера. Неговите најзначајни дела ќе бидат евидентирани на крајот од 

текстот, во библиографијата. 

Фриц Јар (1895 – 1953) е вториот – поточно првиот – „кандидат“ по прашањето на втемелувањето на 

биоетиката како наука. За разлика од Потер, Јар има пошироко видување на поимот „биоетика“, а тоа се 

должи на широкиот фронт од влијанија и извори врз него, како на пример: пиетизмот, будизмот, 

философијата на Имануел Кант и Фридрих Шлаермахер, итн. За разлика од Потер, кој инсистира 

научниците да го унапредат сопственото знаење и образование во хуманистичките науки (сметајќи дека 

образованието е приоритет и со тоа „гарант“ за доброточинење), реалноста е поинаква и честопати ја 

демантира „вербата“ во таков вид гаранција. Исто така, школата на Потер „апстинира“ од многу клучни 

прашања: за смислата и целта/сврхата на трпењето, за границите на личноста, т.е. слободата, за 

прашањето на смртта, на животот, итн. Понатаму, за разлика од американската школа која претендира 

врз изедначување на биоетичките стојалишта и правните норми (посебно на биомедицинските, 

технолошките и еколопките содржини), евро-континенталната етика се залага за институционализација 

на многу поширок фронт. На прашањето за „почетокот на животот“ Фриц Јар смета дека животот не 

започнува со појавата на свеста и, следствено, неповредливоста на живтот на луѓето, животните и 

растенијата треба да се институционализира како вредност со самото присуство на животот 

(вклучувајќи ја тука и клетката, како најмала единица). 

Што е тоа интринсична вредност? За разлика од инхерентната вредност, „кога некој објект вреди по 

себе, а не едноставно по основа на своите употреби“ (Callicott, 1986) – интринсичната вредност значи 

дека се поседува некое на себе си својствено добро, односно „дека тоа што е добро за него не зависи од 

надворешните фактори“ (de Žarden, 2006: 216). Тоа значи дека не се вреднуваат инструментално сите 

нешта на кои им придаваме важност – „некои ствари ги вреднуваме затоа што во нив препознаваме 

извесна морална, духовна, симболичка, естетска или културна важност. Ги вреднуваме заради нив 

самите, заради она што тие значат, заради она што тие го симболизираат, заради она што тие се, а не 

заради она од колкава корист се“ (de Žarden, 2006: 216, Болд, З.П.). Алберт Швајцер (1875–1965) е еден 

од најголемите етичари на минатиот (20.) век и неговата верзија на биоетика – или попрецизно 

биоцентрична етика, се репрезентира преку принципот на Швајцер на „стравопочитувањето спрема 

животот“. Оваа идеја, му дошла на етичарот речиси како мистично откровение, додека со чамец се возел 

по некоја афричка река: „во еден миг, на зајдисонце, пробивајќи се со чамец низ крдото нилски коњи, во 

свеста ми светна непредвиден и невиден (недоживеан, л.з.) израз – стравопочит спрема животот“ 

(Schweitzer, 1998:130). Швајцер ги препознава и ги востановува најголемите вредности во етиката: 

вредноста на животот и вредноста на живото. Впрочем, за етика може да се зборува дури кога 

наполно ќе постанеме свесни за тие факти и ќе се исполниме со длабока почит спрема неа (најповеќе 

заради нив). Изворниот германски израз на Швајцер гласи: “Ehrfurcht vor dem Leben“ (Schweitzer, 

1998:130), при што Ehrfurcht – „подразбира чувство на длабока почит и зачуденост затоа што 

етимолошките корени на зборот Ehrfurcht сугерираат комбинирано чувство на почитување и страв“ (de 

Žarden, 2006: 219). Во интерес на профитот се проблематизира и прашањето за одговорност кон идните 

генерации, се тврди дека потрошувачкиот стил носи поголема одговорност за еколошките девастации 

од експлозивниот пораст на населението, се проблематизира ефектот на стаклена градина и друго. 
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 Според некои автори философското објаснување на вредностите, кои ги поддржува еколошката 

етика, највисоко се позиционирани во списите на Холмс Ролстон. 
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Така, според Бери Комонер (Barry Commoner) вината паѓа на потрошувачкиот стил – за разлика од, на 

пример Пол Ерлих (Paul Ehrlich) кој ја обвинува „демографската бомба“… Секако дека е пожелно да се 

знае кој проблем како партиципира во тековната, глобална, еколошка криза, меѓутоа најдобро е да се 

дејствува во таа насока, да се придуши загадувањето со разни методи и влијанието на етиката да се 

засили: медиумската кампања да не биде стихијна туку континуирана, да се пенетрира во процесите на 

едукација, од семејството – до училиштата и другите образовни институции, да се ефектуираат 

санкциите од индивидуално до колективно ниво. Влијанието на моќта, профитот, уништувањето на 

биосферата и другите параметри се исчитуваат преку економските параметри, воените потенцијали, 

политичките конфликти, наваму-натаму подржуваните и скапо поттикнувани и плаќани идеологии, 

вешто изманипулираните забави и забавувања или „инхибирања“ за масите (пред сѐ – преку 

економските образини на моќта), и друго. Разгледувано преку социјалениот контекст, покрај масовната 

(или наспроти неа) се јавува елитната култура. Тука повторно се доаѓа до морални содржини, односно 

етички импликации, само што сега тие, опоимени преку изразот на „културата“ уште повеќе се 

апстрахираат, рестартирајќи, од друга страна и една стара дебата во која учествувал уште Хегел. Се 

работи за моралитетот и обичајноста (како друг поим за културната традиција или барем за  нејзин 

аспект): за обичајноста Хегел вели дека е „allgemeine Handlungsweise“ на индивидуумот. Ниту грчкото 

ethos, ниту латинското mos или германското Sitte не претпоставуваат морал во смисла на внатрешен глас 

на совеста и на добрата волја (не означуваат морал во таа смисла – повеќе соодветствуваат во значење 

на обичај, престојувалиште, навика… Кај Кант е нешто поинаку – практичките принципи на неговата 

философија се идентификуваат со она значење на моралитетот, во кое е оневозможено стојалиштето за 

„обичајноста“. Така и Хегел, во излезната позиција на својата практична философија се завзема за 

изразот “die Sittlichkeit“ – што значи обичајност, додека Кантовото стојалиште го идентификува со 

поимот “die Moralität“ (што соодветствува со нашето значење на поимот „морал“). После овие 

забелешки во контекст на самото значење на поимите кои што се клучни за етиката, постанува јасно 

зошто некои автори ја проблематизират суштината на етиката, и, следствено, теориската концепција на 

биоетиката, како етичка дисциплина. 

 

„ФАБРИКУВАЊЕ РИЗИЦИ“  И  КОНЦЕНТРАЦИЈА НА МОЌТА, КАКО ОПАСНОСТИ 

 Состојбата многу тешко се следи во нејзината културна димензија, бидејќи секогаш нешто се 

изместува, рикошетира, ескалира... – исклучително брзо се случуваат промени и кај масовната и кај 

елитната култура. Обете толку бргу се менуваат, што хронолошки се кочи протокот на вредности (го 

нема она нужно, „минимум“ време) – и вредностите започнуваат да се менуваат, така што некои движат 

кон својата „нулта позиција“. Се создаваат ситуации  гибелни за моралот. На моралот му се наметнува 

позиција да ги следи потребите на моќта, моќта станува сѐ повеќе зависна од употребните вредности (и 

од измислувањето нови употреби) и, со оглед на условите што ги креира и наметнува глобализацијата, 

моќта на моралот опаѓа. Се изместува вреднувањето и дефектите што настануваат не може да бидат 

„изнивелирани“ од убиквитетот на информациите (дефектите од глобализацијата – се поинтензивни од 

нејзините придобивки). Како што забележува Ентони Гиденс: „Нашиот однос кон науката и кон 

технологијата денес е поинаков од оној (...) карактеристичен за претходните времиња. Во западното 

општество скоро два века науката функционира, речиси, како традиција. Научното знаење требаше да ја 

надмине традицијата, но (...) тоа стана традицијата. (...) не можеме просто да ги ‘прифаќаме‘ наодите кои 

ги произведуваат научниците (...) Секој денес суштински го препознава променливиот карактер на 

науката“ (Гиденс, 2003:29). Тоа доаѓа оттаму што научниците толку често не се согласуваат еден со 

друг, особено во ситуации на фабрикуван ризик. Да го земеме примерот на Гиденс: штом некој ќе 

одлучи што ќе јаде (дали ќе пие кафе со или без кофеин) тоа лице одлучува во контекст на – како што 

забележува Гиденс – конфликтни и променливи научни и технолошки информации. Во прилог на 

наведеново, да го истакнеме и примерот со црвеното вино: црвеното вино еднаш беше „проценето“ како 

штетно за здравјето, за подоцна научните истражувања да укажат дека „пиењето црвено вино во 

разумни дози заштитува од срцеви болести“ (Гиденс, 2003:29). За веднаш пак потоа, да се открие „дека 

кој било вид алкохол има ист ефект, но има заштитно дејство само за луѓе над 40 години“ (Гиденс, 

2003:29). Што сега да се земе како научно релевантно, валидно и применливо ?? Нема ли некои 

испитувања во иднината да докажат „нешто сосема спротивно“ на денешните научни сознајби??  

Често пати се соочуваме со поимот фабрикуван ризик. Што тоа значи? Најпрвин да истакнеме дека 

традиционалните култури немале концепт за ризик, ним ризикот едноставно не им бил потребен. 

Меѓутоа ризикот не е исто со хазардот или опасноста. Како што забележува Ентони Гиденс: „Ризикот 

се однесува на хазарди кои активно се одмеруваат од аспект на идните можности. (...) станува широко 

употребуван дури во општество кое е ориентирано кон иднината – кое иднината ја гледа токму како 

територија која треба да биде освоена или колонизирана“ (Гиденс, 2003:21). Многу ризици би требало да 

се намалуваат – приоритет имаат оние ризици кои го тангираат здравјето на луѓето. За жал, улогата на 

факторите кои можат да го постигнат тоа е контролирана од мал број на институции со голема моќ. 
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Забелешката на Гиденс дека „ова сеуште не е, барем засега, глобален поредок воден од колективна 

човечка волја. Наместо тоа, се пројавува на еден анархичен, непредвидлив начин, носен од мешавина од 

влијанија. Многумина од нас се чувствуваат како зграпчени од сили над кои немаме моќ“ (Гиденс, 

2003:18)?
174

, укажува на опасности. Секако дека назначените пробелми ќе рефлектираат и во сложената 

етичка матрица. Во контекст на испитувањето на само еден проблем/пример  – возможен е пресек 

(содејство) на повеќе етички гранки (Темков, 2005; Темков, 2004; Singer, 2004). Тоа кореспондира, пред 

сѐ, со позиционираноста и формално-суштинската исчинетост на разгледуваниот пример, како и со 

аналитичкиот одговор на неговата проблемска заснованост. Што се однесува пак до бројните етички 

теории, ќе биде забележано дека генерално (во контекст на ова излагање), постојат застапници на 

традиционалните етички теории: утилитаризмот, деонтологијата и природното право, како и застапници 

на Етиката на доблестите која повторно се актуелизира. Особено a pro po биоетиката, а во чии што 

рамки станува сѐ повеќе персистентна Етиката на заштита на живото(т). И додека етичката цел на 

традиционалистите се состои во артикулирање и одбрана на правилата или принципите кои би можеле 

да  раководат со нашето однесување – навраќањето на Етиката на доблеста, всушност го акцентира (и 

го претпочита во однос на правилата или принципите) моралниот карактер или доблеста.  

 

ЕТИКАТА ПРОТИВ ПРОФИЛОТ И ЕТИЧКИ ЛОШОТО ОДЛУЧУВАЊЕ, ЗАКЛУЧНО 

„Традиционалистите“ (етичките системи како што се утилитаризмот, деонтологијата и природното 

право) се всредоточуваат на човечките постапки и настојуваат да одбранат некое правило или принцип 

кон кое што се прибегнува за да се процени дали тие постапки се исправни или неисправни. „Етиката на 

доблестите практично философски ја толкува морално добрата особа, опишувајќи и бранејќи извесни 

карактерни белези на таа добра личност“ (de Žarden, 2006:222). Дека профитот секогаш оди (за жал) еден 

чекор пред Етиката (особено кога се во прашање ТНК и МК)
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 е факт на кој што мора да му се одговори 

во глобални рамки. Тука сосема соодветствува забелешката на Марк Сегоф, дека „за да биде 

задоволувачка, еколошката етика мора да им се посвети не само на оние вредности кои го одредуваат 

она што го сакаме (желбеноста), туку и на оние вредности кои ги одредува она што ние ‘сме‘“ (de 

Žarden, 2006:223). Значи, потребно е едно етичко взаемодејствие или интеракција/комплементарност 

помеѓу претходно наведените етички системи, за да се одговори на предизвиците од глобалниот свет. 

Има многу примери во кои институциите на моќта, приорирајќи го профитот го пренебрегнуваат 

имеративот на здравјето. При тоа, тие вклучуваат или исклучуваат и определени вредности 

(фабрикувајќи ги – или промислено заобиколувајќи ги). Таков е примерот со Летрилот (B17)
176

, 

абортусот, евтанзијата… кога се применуваат двојни стандарди, се пролонгира правната процедура (или 

брзо се менува), итн. Денес во светот е забележителен интензивирачки тренд на премин од природна на 

синтетичка (хемијска) храна, со повеќе од очигледна причина: ваквиот тренд е постулиран и поттикнат 

од картелскиот договор чии што потписници се – гигантскиот хемијски картел “IG Farben“ заедно со 

американските компании за производство на храна: “Borden“, “Carnation“, “General Mills“, 

“M. W. Keilogg“, “Nestle“, “Pet Milk“ (Griffin, 2010:455). Поентата е во тоа што, на пример, мегакартелот 

“IG Farben“ е или директен сопственик, или има достаточен финансиски интерес во хемиски компании 

кои произведуваат лекови, и хемиски супститути на храната, како што се: “Owl Drug“, “Park Davis and 

Co.“, “Bayer Co.“, “Whitehall Laboratories“, “Chef-Boy-Ar-De-Foods“, “Bristol Myers“ и “Squibb and 

Sons“ (Griffin, 2010: 250-251). Сличен пример е, кога прочуениот хемичар Лајнус Паулинг (Linus 

Pauling), гениј кој два пати ја добил Нобеловата награда, се обидел да обезбеди средства за истражување 

на можната употреба на витаминот Ц во лечењето на ракот (од Националниот институт за рак). Бил 

одбиен со зборовите: „Патот на витамински одговор на ракот не е од интерес за медицината“ 

(“The Review of the News“ [February 1, 1978], pp. 25.). Пренебрегната е сета етика заради „повисоките 

интереси“, што во превод значи – многу повеќе профит. Индикативни се зборовите на Едвард Грифин 

ккој вели: „Има многу повеќе луѓе кои заработуваат за живот од ракот, од оние што од него умираат.“ 

Особено е голем профитот што го реализираат индустриите за електронски апарати и медицинска 
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 За проблематиката на ризикот види: Урлих Бек. 
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 Транснационалните компании и Мултинационалните компании, чии што капитал и моќ се поголеми 

од дузина национални стопанства на „помалечките земји“ (особено кога станува збор за Земјите во 

развој).  
176

 Летрилот е хемиска супстанција која со хемиска деривација се добива од amigdalinot (бадемот). Се 

наоѓа во семенките од праските, кајсиите и бадемите. „Американското здружение за борба против 

ракот“, под притисок на „повисоките интереси“, ја ставило оваа супстанција на листата на непроверени 

лекови (и покрај екстраординарните резултати). Летрилот ја има докажано својата ефикасност: од 1973. 

година, 22 држави го легализирале како терапија за лечење од ракот. Особено се за пофалба тестирањата 

(и легализацијата) на летрилот во Мексико, со посебни заслуги на д-р Ernesto Contreras, кој што во 

Тихуана изведувал мошне успешна терапија при лечењето на заболените од рак. 
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опрема кои се користат во онкологијата.
177

 Ако се земе предвид и хемотерапијата (која исто така се 

користи во современата онкологија), тогаш бројот на гигантски компании (сега фармацевтски), енормно 

е поголем: „Хекст“ (од Германија), „Хофман Ларош“ (Швајцарија), „Бристол Мајерс“ (САД), „Апџон“ 

(Белика Британија), „Галксо“ (САД), „Роже Белон“ (Франција), „Фармиталија“ (Италија)... „Лили“ 

(САД), итн. Огромен профит – огромна моќ. Може ли, наоко „послабата“ етика да се спротивстави ?! 

Секако дека може! Во тој контекст се истакнува и забелешката на E. Haavi Morreim, според која, 

парафразирано, биоетиката се родила од скандалите кои ги следеле новите медицински истражувања!! 

Човечки е да се очекува дека човекот, кој секогаш успевал да се избори за својата иднина, тоа ќе го 

прави и натаму. Една од најзначајните мерки на биоетиката во борбата за очувување на биосферата 

секако е биоетичкиот императив, како што забележал Фриц Јар уште во 1927.: „биоетичкиот императив 

е водич на етички и културални уверувања и одговорности во науките за животот кон сите форми на 

животот“ и се темели врз историските и други примери дека „сочувствителноста е емпириски утврден 

феномен на човековата душа“ (како што Јар забележува во 1928. година). Значи, човекот има сили да ја 

координира својата заедничка живеачка и да ги надминува предизвиците на своето постоење. 
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 Најпрочуени производители на ваков вид на опрема (чии цени „по еден апарат“ изнесуваат милиони 

долари) се: „Вариан“ (САД – Велика Британија), „Сименс“ (Германија), „Нуклеотрон“ (Холандија) и 

„Џенерал електроник“ (САД) – податоци од 2000-та година.  
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Abstract: The subject sentenced to exile is abject; he is surplus to a place occupied by the desire for purity. 

When the definitions of language, ethnic and religious identity, and territory are becoming tools for political 

action, then a loop for of exile is created,  expulsion of "all fit" with the intention of building a clean place, i.e. 

most pure nation.  

The entity considered as an abject, has a dual role, simultaneously it is an aggressor and a victim. Aggressor in 

the view of nationalist politics, it is the one that can tarnish the pure identity, while at the same time a victim of 

such nationalist positions. The caution from religious and ethnic affiliation is actually unsuitable fear that they 

(the others) will have (any) communication with the clean subject and made them dirty. 

The subject caught in exile knows that his situation is result of insufficient power, or having less power than 

those that led him to a state of exile. The political discourse of power throws the subject into vagrants, being 

fully deaf of his identity qualifications or directly denying them. 

Key words: exile, identity, home, power, abject 
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Резиме: Субјектот осуден на егзил е абјектиран, тој е вишок во едно место зафатено од желбата за 

чистота. Кога дефинициите за јазик, етничка и верска идентификација, но и територија, ќе станат алатки 

за политички акции, тогаш се создава подлошка за егзил, протерување на сите „неподобни“ во намерата 

за градење на чисто место, односно најчесто чиста нација.  

Абјектираниот субјект има двојна улога, тој е агресор и жртва истовремено. Агресор според ставот на 

националистичката политика, тој е оној што може да го извалка чистиот идентитет, додека пак, во исто 

време е и жртва на таквите националистички ставови.  Зазорот од верската и етничката припадност на 

неподобните е всушност страв дека тие ќе стапат во (секаква) комуникација со чистото и ќе ги 

извалкаат.  

Субјектот попаднат во егзил знае дека неговата ситуација е резултат на недоволна моќ, односно имање 

помала моќност од оние што го довеле во состојба на егзил. Политичкиот дискурс на моќта го фрла 

субјектот наваму-натаму, целосно оглушувајќи се на неговите самодефинирани идентитетски 

квалификации, директно поривајќи ги. 

Клучни зборови: Егзил,  идентитет, дом, моќ, абјект  

 

1. ВОВЕД  

Основна карактеристика на секоја култура е имањето на сопствена филозофија за класификација на 

светот. Членовите на една култура оформуваат општествен и социјален поредок на база на заедничките 

системи на значења. Се претпоставува дека сите членови на една култура се согласуваат со системите на 

значење што таа ги продуцира, односно културата има механизми преку кои разнородните припадници 

се хомогенизираат. Но, неретко, субјектот под притисок или влијание на надворешни фактори е 

присилен да ја напушти територијата на својата матична култура. Оваа ситуација на (не)насилно 

прогонство од личниот простор се нарекува егзил.  

 

2. ЕГЗИЛОТ КАКО ТРОЈНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ 

Субјектот е брутално одделен од својата матична култура, односно местото каде што тој 

коегзистирал. Егзилот предизвикува тројно прекршување на идентитетот: 

• Прекршување на личниот идентитет. Субјектот е подложен на казни, понижување, поставен е 

пред барања за откажувања од својот јазик, вера, нација и/ли убедувања; 

• Прекршување на семејниот идентитет. Според Башлар, куќата е симбол на човечкиот 

микрокосмос, па секое нејзино напуштање (особено против своја волја) и/ли рушење, остава длабоки 

негативни траги врз субјектот; 

• Прекршување на колективниот идентитет. Симболите коишто важеле до вчера веќе не важат, а 

на нивно место се воведени нови, но не сосема одредени и дефинирани, па тоа го остава субјектот да 

плови во неодредено, нејасно средиште.  

Психичкиот идентитет на субјектот е засекогаш нарушен после тројното прекршување што го 

донесува присилната состојба на егзил. Одземањето на домот значи нагло прекинување на врските со 

mailto:marijanajanceska@gmail.com
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неговите блиски, замолкната комуникација. Субјектот во состојба на егзил е дезориентиран,  немајќи 

дом тој нема стартна позиција, ориентациона точка. Според Талевска (2013:32) „концептот за домот, 

подеднакво како и концептот за јазикот, би можел да се смета како духовна категорија, која секој 

поединечен субјект има основно право да ја интегрира во индивидуалниот идентитетен систем“.  

Субјектот  осуден  на егзил е абјектиран, тој е вишок во едно место зафатено од желбата за 

чистота. Кога дефинициите за јазик, етничка и верска идентификација, но и територија ќе станат алатки 

за политички акции, тогаш се создава подлошка за егзил, протерување на „сите неподобни“ во намерата 

за градење на чисто место, односно најчесто чиста нација. Талевска (2013:22) тврди дека „за да биде 

одржлива националистичката доминација, потенцирајќи го својот анален карактер, таа се стреми кон 

чистотијата, сфатена во најширока смисла на зборот, како национална чистота.  Националната чистота 

подразбира уедначеност на граѓаните, пред сè од аспект на етно-националниот идентитет“.   

Абјектираниот субјект има двојна улога, тој е агресор и жртва истовремено. Агресор според 

ставот на националистичката политика,  тој е оној што може да го извалка чистиот идентитет, додека 

пак, во исто време е и жртва на таквите националистички ставови. Зазорот од верската и етничката 

припадност на неподобните е всушност страв дека тие ќе стапат во (секаква) комуникација со чистите и 

ќе ги извалкаат. 

Објаснувајќи го своето заминување од Хрватска, Дубравка Угрешиќ во Култура на лагата 

(2011:125), вели: 

- „Па, тогаш, што е тоа што сте го излајале, а не требало да се излае? – ме прашува мојот 

водоинсталатер Јура.  

- Вистината, му велам. 

- Нам не ни треба вистината – ми вели Јура“. 

Угрешиќ забележува дека колективот упорно ѝ го намалува тонот кога зборува, па решава да 

замине некаде каде што ќе може да зборува слободно, да се искаже и самореализира без притисок дека 

мора да одбере традиционално подобни идентитетски решенија. Во Култура на лагата (2011: 114), даден 

е и краток осврт на нејзиниот разговор со службеничка во матичното одделение при полицијата, жена 

што не може да си поверува на ушите што слуша, односно тврди дека категоријата анационална не 

постои и дека авторката мора да признае што е.  

Понатаму, службеничката изненадено се прашува како може некој во услови на војна да биде 

неопределен. Појаснувањето на Угрешиќ дека не е неопределена во војната туку во однос на 

националната припадност, нема некој голем ефект врз службеничката. Зошто? Бидејќи ја поврзува 

националната припадност со улогата во војната. Начинот на којшто го сублимира своето очудување 

поради барањето некој да се смета за неопределен го извлекува на површина нејзиниот став дека 

националната определеност, сама по себе, е доволна за определување на многу други определености на 

субјектот, вклучително и ставот за (тогашната) војна.  

 

Угрешиќ не е обезгласена, напротив, во потполност го користи своето право на говор. Но, 

нејзиниот глас се губи во пасивноста на средината.  Егзилот на кој се решава доброволно е своевидна 

борба,  спротивставување на силите кои обезгласуваат. Угрешиќ бега од луѓето кои не слушаат, туку 

само зборуваат, бега од средината во која дијалогот е одамна заборавена алатка за комуникација.  

Но, понатаму во есеистичката книга, авторката наидува на стерилни и стереотипни очекувања 

базирани врз нејзината национална припадност (иако се самодекларира како анационална!) и од 

жителите во странство, од луѓето кои ги среќава ширум светот. Еден книжевен рецензент,  откако ја 

прочитал нејзината книга, дури и се запрашал: дали е тоа она што нам ни треба, алудирајќи на веќе 

оформената слика за Хрватска, но и фактот дека книгата на Угрешиќ не се вклопува во таа, веќе 

изградена претстава за нејзината татковина.  

Со други зборови, егзилот понекогаш делува како свежо јајце наутро, ги подмачкува гласните 

жици на субјектот и ги охрабрува да затреперат, но понекогаш и го мутира гласот на субјектот. 

Понекогаш тој е обезгласен, незапрашан за сопствената судбина. Неретко, во егзилот, барајќи сила, 

субјектот се свртува кон она на што може да се потпре, во што може да верува во време кога дури и 

сопствената сенка се гледа недоверливо. Угрешиќ (Култура на лагата, 2011:173-174), раскажува за 

егзиланти од веќе непостоечката Југославија, кои се собираат само за да играат ора од земјата која веќе 

ја нема. Тие ора се она што го носат во својата бочва, спомени од претходниот живот. Тие ора се она 

што го знаат и на што може да се потпрат во услови кога ништо друго од она што го знаат веќе не им е 

блиску или не постои.  

 

 

3. МЕМОРИЈАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЧУВУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ ВО УСЛОВИ НА 

ЕГЗИЛ 
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 Меморијата може да биде разгледувана како обид субјектот да го зачува идентитетот во услови 

на егзил. Во литературен контекст, меморијата можеме да ја разгледуваме на две рамништа: 1. Фигурите 

на меморија како споделено наследство помеѓу неколку мемориски практики – митот, фолклорот, 

историјата и книжевноста; 2. Фигурите на меморија како споделено наследство за припадниците на 

одредена интерлитерарна заедница (Ѓорѓиева Димова, 2014:21).  

  Асман (2005:44) појаснува дека „под фигури на меморијата ги разбираме културно 

обликуваните, општествено обврзувачките слики на сеќавање, а поимот фигура го преферираме во однос 

на поимот слика, бидејќи тој не се однесува само на иконичкото, туку и на наративното обликување“.  

 Играорките од есејот на Угрешиќ преку орото повторно се поврзуваат со својата татковина, тие 

ја супституизираат татковината со културни акти кои потсетуваат на неа, цврсто се држат за местата, 

предметите и традициите кои ги поврзуваат со неа. Фигурите на меморија во овој случај служат како 

препознатлив белег,  точка на спојување, преку нив се препознаваат припадниците на една култура.  

 За Доне од романот Црно семе на Ташко Георгиевски, светла точка се сеќавањата на Ангелина. 

Меморијата во овој случај служи како противтежа на реалноста, во сеќавањата се бара спас од 

секојдневието. Меморијата, способноста да се сети на посреќни денови му помага да остане свесен и 

прибран. Доне се справува со својата ситуација преку способноста да се сети. Тој постојано им вели на 

другите дека не може да потпише оти е коњ кога знае (се сеќава!помни!)  дека не е.  

 Расфрланите логори низ Егејско Море, парадоксално, ги соединуваат субјектите кои 

проговориле, кои го употребиле својот глас. Логорите освен што се место за казнување, претставуваат и 

место за превоспитување. Субјектот (Доне, Марко, Христо) треба да се откаже од својот идентитет 

(Македонец) и да го прифати наметнатиот (грчки, монархиски) со цел да биде „(о)слободен“.  

 Сепак, и во такви услови, субјектот има јасна слика за себеси, односно како што вели 

Георгиевска -  Јаковлева (2011:369) „ако на ’родното тло’ ликот имаше право на слободен збор (да 

потпише или не) и во односот со Другиот можеше, макар привремено, да најде потпорни точки каде 

неговиот идентитет ќе се стабилизира (Доне има знаење за тоа што тој е - Македонец, селанец и што не е 

- комунист), отаде границата идентитетот на бегалците не може да најде такви упоришта. Тие немаат 

право на избор, туку се контролирани и водени од некој непознат, невидлив центар на моќ кој одлучува 

во нивно име и говори во нивно име. Со тоа говорот на бегалците е строго контролиран и возможен само 

во сферата на приватното. Во јавноста нивниот говор не се слуша ниту се памети“. 

 Егзилот станува реалност кога субјектот наместо да се прашува кој сум си го поставува 

прашањето кај сум. Чувствувајќи дека „не се на своето“, субјектите во егзил се намалуваат, уште 

посилно ја бранат својата матична култура, онаа од која биле насила оттргнати.  

Културната меморија не е статична, напротив, станува збор за многу динамична категорија. Угрешиќ 

(2011: 264) погодува директно во сржта кога вели дека „политичката борба е борба за територијата на 

колективно помнење“  бидејќи оној што го владее нашето сеќавање на вчера го владее и нашето 

однесување денес. Колективното помнење може да се креира, рекреира, брише и воскреснува во 

зависност од желбите на субјектите кои владеат со него.  

Помнењето е знаење, свест за нешто што се случило. Фуко ги изедначува термините за знаење и моќ, 

поставувајќи двонасочна врска меѓу нив. Според Фуко (1982:90) „моќта е во директна зависност со 

производството на знаење, што се однесува на конструирање и создавање на визии кои, во даден 

момент, добиваат статус на вистини“. 

Особено е важно како функционира културната меморија кога субјектот поминува низ транзиција, или 

поминал низ траума за каква може да се смета принудниот егзил. За него меморијата [сеќавањата] се 

испреплетени со емоциите, односно болката, така што сеќавањата се директно под креативна опсада на 

емоциите, трагите коишто траумата ги оставила врз субјектот.  

Шелева (2005:50) вели дека “самиот идентитет е всушност последица на моќта: артикулацијата на 

себноста, но и на самото востоличување на белегот (другоста), исто како и исцртувањето на границата и 

разграничувањето од другите е показател (или доказ) на моќта“. Субјектот попаднат во егзил знае дека 

неговата ситуација е резултат на недоволна моќ, односно имање помала моќност од оние што го довеле 

во состојба на егзил. Политичкиот дискурс на моќта го фрла субјектот наваму-натаму, целосно 

оглушувајќи се на неговите самодефинирани идентитетски квалификации, директно поривајќи ги. 

 

 

 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Рехабилитацијата од состојбата на егзил не е ни малку лесна и безболна за субјектот.  Одделен од 

местата и луѓето кои имале значајно место во неговата мапа на симболи, тој е препуштен сам на себе. 

Без глас, без група и без моќ, субјектот неретко се згрутчува до степен на претопување со околината, 
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губејќи го својот интегритет. Меморијата во тој случај се појавува како моќна противтежа на егзилот, 

потсетувајќи го дека сѐ уште постои.  
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Abstract: In this presentation we discuss Plato's stance on the issue of relations existing between man and ideas, 

i.e. the dialectics - as a form of human efforts to come closer to true knowledge. Thematically, it coincides with 

problematization of the polemics Parmenides vs Socrates (into the dialogue "Parmenides"), and the goal is to 

point out the possibility of criticism to Plato's philosophical position, as well as the one of Socrates. The 

methodological apparatus relies on current philosophical and scientific methods, with special emphasis on 

the dialectical method. Plato's dialogue "Parmenides" has a multiple importance – not only because of the 

complexity (in the first line of the Introduction) or because it is told through the medium of so-called "dual 

recollection", but also because of the content and the very form of presentation, and represents a challenge when 

the interpretation of knowledge should be performed, as it’s important determinant. 

Key words: Plato, Parmenides, Socrates, megiston mathema, idea 

 

ЗА СУШТИНАТА/ЗНАЧЕЊЕТО НА ИДЕЈАТА КАКО КОНСТИТУТИВНА 

ЕДИНИЦА НА ЗНАЕЊЕТО, ИЗРАЗЕНИ ВО ДИЈАЛОГОТ ПОМЕЃУ 

ПАРМЕНИД И СОКРАТ 
м-р Златко Поповски (докторанд) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија radomir108@gmail.com 
 

Резиме: Во ова излагање се расправа за Платоновото стојалиште по прашањето на релациите помеѓу 

постоечкото, човекот и идеите, односно, за дјалектиката – како облик на човековите напори да му се 

приближи на вистинското знаење. Тематски, излагањето се совпаѓа со едно проблематизирање на 

полемиката Парменид vs Сократ (во дијалогот Парменид), а целта е да се укаже на можноста за критика 

– како на Платоновата, така и на Сократовата философска позиција. Методолошката апаратура се 

потпира на важечките философско-научни методи, со тоа што посебно се акцентира дијалектичкиот 

метод. Платонивиот дијалог „Парменид“ е повеќекратно значаен – не само поради комплексноста (во 

прв ред на Воведот) или пак затоа што е раскажан во медиум на т.н. „двојно сеќавање“, туку и поради 

содржината и самата форма на излагање, и претставува предизвик кога треба да се толкува 

интерпретацијата на знаењето, како негова битна одредница. 

Клучни зборови: Платон, Парменид, Сократ, megiston mathema, идеја 

 

ЗА ФИЛОСОФСКОТО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ПАРМЕНИД, ВОВЕДНО 

Платоновиот Парменид (Parmenidēs) е еден од водечките дострели на старогрчката мисла, философско 

ремек-дело и веројатно го претставува самиот врв на светската мисла по прашањето на дијалектиката
178

 

(грч. dialektikē, глаг. dialégomai, dialégesthai; лат. dialectica). Во ова излагање се расправа за некои 

аспекти на Платоновата интерпретација на феноменот на Идејата
179

 (грч. idéa, eidos) претставени во 

дијалогот Парменид. И токму на своите излагања за идејата – во Парменид – Платон им обезбедува 

простор во своите претходни дела, меѓу кои е и ремек-делото Држава (Politeía), каде што всушност се 

конституира програмот и просторот за натамошните разгледби на дијалектиката на овој мислител. 

Врвното философско мајсторство на Платон во Држава е овековечено преку еклатантниот пример со 

„пештерата“. Во споредбата со пештерата всушност Платон го прикажува патот на човечката душа 

кон светот на идеите, како и можностите за нејзино повторно враќање. Душата добива значење само 

откако ќе се врзе за светот на идеите, и обратно, на идејата, за да се конституира ѝ треба душа. Платон 

напоменува дека патот на душата кон највисокото познание е мошне тежок и макотрпен, па затоа треба 
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 Поимот дијалектика означува вештна на расправа по основ на изнаоѓање спротивности; значи и 

разговарање; го подразбира сфаќањето за сеопшт развој преку спротивностите, како начин на 

философирање во потполност е присутно уште во Хераклитовата философија. И покрај тоа што Хегел, 

во својата Логика ги превзема и толкува сите ставови од Хераклит, сепак ќе го назначи Платона како 

основоположник на дијалектичкиот процес на мислење.  
179

 Поимот идеја претставува слика, облик, изглед, гледање, а според Платон претставува – преку умот 

сфатено исходиште, пример на сите суштества. Во Платоновата философија Идејата на Доброто е 

највиша идеја, таа идеја е „од онаа страна“ на суштествата (epékein) и од неа зависат сите идеи и сите 

облици на човечката живеачка/живот. 
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да се изведува постепено. Платон ја споредува Идејата на Доброто со Сонцето – и практично тие го 

означуваат крајот на искачувањето до кој може да досегне душата. Практично, уште во Држава 

(Politeía) тој си отвара широк епистемолошко-етички фронт, на кој што, преку ликот на Сократ ги 

операционализира трите прочуени споредби: за (или на) Сонцето, Пештерата и Линијата (или 

хоризонтот). Расправата всушност е за Сократовото проблематизирање на можноста на постојано 

човечко опстојување во светот на сетилна про-менливост, зафаќајќи се, во прв ред и со проблемот на 

највишото Добро. Така, со овие споредби се заокружува проблематиката на апоретички дијалози, со тоа 

што се актуелизира и проблемот на опстој (и начинот на опстој) – воопшто, на идеите – како и 

проблемноста на егзистенцијата на идеите во човековата душа. Ако се земе предвид опширноста и 

загадочноста кои го следат речиси секое истражување на Платон, евидентни се потешкотии и при 

интерпретациите во дијалогот Парменид. Со оглед на ваквата ситуација, може да се каже дека Парменид 

– како дводелен дијалог, со заплеткана и тешка материја, си „обезбедил“ и некои митски белези. 

Гласините и сомнежот што го следат ова дело, покренуваат кај теоретичарите дури и недоверба во 

неговата автентичност (Ueberweg, Friedrich.  Grundriss der Geschichte der Philosophie I.  Die Philosophie 

des Altertums.  Berlin: Karl Praechter, 1909, стр. 135-145). Сепак, кај најголемиот дел од нив го оставил 

впечатокот на таинственост и мистериозност. Во тој контекст W. Bröcker за делото ќе каже дека е 

„најголемата тајна на Платоновската литература“ (Bröcker, 1964:387-390.), додека K. Schilling го смета за 

едно од „најтаинствените творби во повеста на философијата“. Од иста позиција B. Liebrucks за 

Парменид ќе каже дека е „единственото уметничко дело на философијата“ (Schilling, 1948: 215.). За 

разлика од нив, за некои автори ќе биде интересна друга точка врз која ќе ја постават својата критика – 

додека за Гадамер (Gadammer, 1964:6-7) во Парменид ќе има нешто комично, па тој ќе каже дека може 

да се чита како „комедија оставајќи го читателот во недоумица“ по прашањето на вистинската смисла, за 

H. Leisegang дијалогот во потполност ќе претставува „конфузија од погрешни зклучоци и меѓусебно 

испреплетени мисловни грешки“. Постои цел корпус од иследувања, толкувања и мислења посветени на 

Платоновиот дијалог Парменид и сосема е логично што оваа расправа ќе подвлече, држејќи до 

принципот на селекција, само дел од нив. Меѓутоа и во оној дел што ќе биде евидентиран, значајно е да 

се подвлечат различните правци на интерпретација – со оглед на нивната философско-етичка, 

епистемолошка, логичка или друга диферентност. Така, постојт логичко-аналитички и 

неоплатонистички интерпретации, потоа идеалистички интерпретации, идејно-критички 

интерпретации, а едни од најзначајните се интерпретациите на т.н. Тибингенска школа (Tübingen), чии 

интерпретатори го толкуваат Платон од позиција на неговата усмено-предавачка дејност
180

. Важно е тоа 

што решенијата на проблематиката застапена во првиот дел, се лоцирани надвор од него – додека 

проблематиката на вториот дел како собе изградена и затворена целина, ги носи во себе и одговорите на 

покренатите прашања, за што говори и авторитетот во ова научно поле Eduard Zeller (Zeller, 1969:164).  

 

ПРОФИЛОТ НА ПЛАТОНОВИОТ ПАРМЕНИД – ПОЗИЦИЈА, ОДРЕДНИЦИ, ЗНАЧЕЊА 
Самиот дијалог е текст кој има особено значење и како содржина и формално, а сложеноста е воочлива 

уште од самиот почеток. Изворот на прикажувањето е Питодор додека, во прво лице раскажува Кефал. 

Или, со други зборови, дијалогот го раскажува Кефал, кој што го слушнал од Антифон, а овој пак – од 

Питодор. Во дијалогот, Платон воведува повеќе ликови: Кефал, Адимант и Глаукон, Антифон, Сократ, 

Зенон и Парменид, Питодор… а раскажувањето се одвива во „медиум на двојно сеќавање“. Дијалогот 

претставува специфично промислена и практикувана јазична форма на излагање на философски 

содржини, мислења и учења, каде што клучната операционализација се постигнува преку потврдна, 

односно одречна дијалошка форма: „да“ и „не“. Мислењето во прашањата ги динамизира мислите и ги 

актуелизира на непрекинато сомневање, додека прашањето му ја претпоставува на мислењето 

суштината на нештата и стварите, поттикнувајќи го на соочување/воочување со поими, ситуации, идеи, 

решенија, итн. Мошне интересни и податливи за обработка – во првиот дел од Парменид – се идеите и 

проблематиката поврзана со светот на идеите, а во таа смисла и меѓусебниот однос помеѓу светот на 

сетилноста и светот на идеите. Вториот дел на дијалогот е дијалектички профилиран и, следствено, 

тој е поподатлив за природата на дијалектиката и дијалектичкото и анализата на односот едно – 

мноштво, или hén – pollá. Карактеристична за ова позно дело на Платон ќе биде понагласената 

рефлексија, која се развива на сметка на намалената заинтересираност за уметничко обликување на 

содржината. Исто така, зема замав логичкото операционализирање или попрецизно, се работи за 

логичкиот пристап и операционализирање со идеите – под името дијалектика. Понатаму, додека се 

развива дијалектиката на идеите, спласнува – иако не исчезнува – нивното онтолошко позиционирање. 
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 Најистакнати претставници на Тибингенската школа се H. J. Krämer, K. Oehler и K. Gaiser, а едно од 

најзначајните дела е делото на H. J. Krämer: “Arete bei Platon und Aristoteles. 

Zum Wesen und Zur Geschichte der platonischen Ontologie“.  



172 
 

Исто така и за Парменид – впрочем, како и за останатите списи од последната, четврта фаза
181

 на 

Платоновиот философски развој – е карактеристично инхибирање на метафизичката аспектуираност, 

додека, од друга страна, се развиваат математиката и астрологијата (интересот за математичките 

науки оди во паралела со практикување на логичката пракса; тоа се одвива во атмосфера на 

питагорајските влијанија). Се чувствува философска надградба во последната фаза на Платон, а 

нејзините рефлексии се чувствуваат и во дијалогот Парменид: Платоновото позиционирање на 

надсетилниот свет – како доминантен по однос на сетилниот – формално е присутно и во Парменид, 

меѓутоа – општо земено – неговите согледби се позрели, а неговите ставови поодмерени; попушта 

востановениот етички апсолутизам и се релаксира преку усогласувања со реалноста и прилагодувања 

спрема историските конкретности. И покрај тоа што дијалогот се појавува во еленската поезија 

прилично рано, сепак, во времето кога се појавува не е познат и како книжевен род. Дијалогот
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 бил 

практикуван во многу широки рамки и од многу автори – како на пример Федон од Елида (нему Платон 

му обезбедил бесмртност, преку својот дијалог Федон), или Есхин од Сефет… Многу тешко може со 

сигурност да се процени колку им должи Платон на своите претходници, меѓутоа недвосмислено може 

да се каже дека неговиот удел во востановувањето на дијалогот како самостоен род –е импозантен. 

Дијалогот Парменид може да се означи и како вовед во новата етапа на философирање, во Платоновата 

доцнежна философија, исто како што може да се забележи дека тука тој ги ревидира и своите претходни 

ставови – или дури ги критикува. Оваа забелешка може да се воочи и од зборовите на R. Schaeffler: „Она 

што во Парменид се развива од анализата на битието на Едното, се преслекува во често повторуваната 

реченица од Софист: Идеите, една со друга си имаат заедница“ (Schaeffler, 1963).  

Во согласност со Палтоновата самокритика, во дијалогот се појавува и младиот Сократ, а тоа што тој е 

„во доба во кое сеуште може да учи“ – има алузии на Платоновата сопствена философска позиција. Тука 

уште може да се забележи дека акцентот не е толку врз конфликтот со Елејците, колку што тука 

Платон ја претпоставува сопствената интерпретација на идејата на Едното
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 (to hén) и неговите релации 

со другите (како мноштво). Во контекст на таа идеја Платон ги поставува Парменид и Зенон во 

дијалогот, земајќи ја Парменидовата теза за непостоење на мноштвото и движењето, како своја 

излезна позиција. 

Методолошки, Платон во Парменид импозантно ги практикува оние логички методи што водат кон 

вистинското познание, па така, методот со кој ги гради своите философски сфаќања, преку 

синтетизирање на историските супстанции и заокружувањето системи е дијалектиката
184

. При 

расветлувањето на позиционираноста и значењето на идејата во дијалогот, уште на самиот почеток, во 

разговорот помеѓу Сократ и Зенон, присутна е експозицијата на прашањето за суштоста (битието) на 

идејата. Уводниот разговор помеѓу Сократ и Зенон е посебно сложен, всушност како и целиот дијалог. 

Тука Зенон ја изложува содржината на својот запис кој настанал пред многу години, уште додека бил 

млад. Записот претставува прилог во одбрана на тезата на Парменид (128c 5-7) и интересно е што Зенон 

(во тој период) бил миленик на Парменид (127b 6). Од првокласно значење е расветлувањето – на кого 

се однесува дијалогот Парменид. Мислењето дека тој дијалог всушност е расправа за Зеноновиот метод 

– а не директна расправа со философијата на Парменид, е општо важечко. И Плато и Аристотел во 

своето оценување на Зенон го приближуваат Зенон до софистите. Аритотеловата полемика ја 

квалификува Зеноновата теорија како „непостојана“ (Мeтафизика 1001b 13-14). Платоновото разбирање 

на дијалектиката е мошне автентично и отфрла секакво друго инакво толкување – како „антилогика“ 

(antilogikē). Со поимот antilogikē téhnē се обележува секоја аргументација која не постапуа  дијалектички 

во смисла на Платон, односно која не е во согласност со методата diáresis kať eìdē. Попрецизно, 

дијалектиката во Платонска смисла е метод кој што е операбилен исклучително во подрачјето на eìdē. 

                                                           
181

 Според авторитетите за Платон, неговите списи – оние кои се сметани за автентични – може да се 

поделат на четири корпуси, следствено на фазите на неговиот философски развој. Дијалогот 

„Парменид“, заедно со списите: „Теетет“, „Софист“, „Државник“, „Филеб“, „Тимај“, „Критија“ 

(недовршен текст), „Закони“ и „Додаток на законите“, припаѓа на оваа, четврта група во која спаѓаат 

позните или доцните и најпозните (најдоцните) списи на овој мислител.  
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 За „дијалог“ види ја еклатантната историја на дијалогот на R. Hirzel: “Der Dialog. Ein literarhistorischer 

Versuch”, а потоа и K. Fries:  “Der Philosophische. Dialog von Hiob bis Platon”. 
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 Треба да се обрне внимание на профилот на идејата во она Парменидово Едно (hén), она Едно кое 

што го обединува мноштвото поединечни и произлегува од тоа обединување. Всушност идејата е лик, 

изглед, вид, суштоста во која се обединува единството на мноштвото од поединечни.   
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 Начелно, дијалектиката има две задачи, прво, со индуктивна метода да ги изнајде одредените поими, 

и, второ, преку поимна делба да ги одреди логичките односи помеѓу нив. Како посредна цел на 

дијалектиката се појавува логичкото уредување на поимните системи, според односите на приреденост и 

подреденост. Види: Милош Ђурић: „Историја Хеленске Књижевности”, Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства Србије, 1972, стр. 541. 
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Платоновиот Зенон е опишан мошне прифатливо (како модел на толкување во Парменид) уште во 

Држава: „Колку е сјајна моќта на вештината на противење (hē dýnamis tēs antilogikē téhnē), Глауконе, 

викнав јас. А зошто? Затоа што мнозина не сакајќи упаѓаат во неа и тогаш веруваат дека не се препираат 

туку дека водат научна расправа (allá dialégesthai, diá tó mé dýnasthai kať eìdē), а неа они не можат да ја 

толкуваат и да ја протолкуваат, како што ние велиме, во нејзините основни поими, а не и како научно 

средство на расправање“. (Politeia, 454a 109). Овој цитат прикажува како секоја дијалектика која не 

постапува според методот diáresis kať eìdē – не е дијалектика во смисла на Платон, односно тоа во 

цитатот е поставено со поимот antilogikē téhnē. Со оглед дека, општо земено, Зенон важел за пронаоѓач 

на дијалектиката, а со оглед дека и Аристотел дијалектиката ѝ ја подредува на doxa во спротивност од 

философијата која ја спознава вистината (Аристотел: Втора аналитика, 65a 35-37) – Платон и 

Аристотеловата дијалектика би ја означил како antilogikē téhnē… А бидејќи Платон својата сопствена 

критика ја врзува со Зенон, го доведува во прашање и своето претходно толкување (своите ставови до 

Парменид). Поради неможноста на зададениот простор опфатно да се профилира целиот дијалог, ќе 

бидат евидентирани само некои клучни одредници и тези. Така на пример, може да се разгледува 

односот помеѓу идејата и поединечното, односно да се разгледува проблемот на учество (métheksis) на 

идеите во стварите. Значи, идејата може да соучествува како цела во поединечното, но и да соучествува 

со дел во поединечното.При тоа може да постојат недостатоци во ставовите, а може да постои и уште 

една опција – најчесто нарекувана trítos ánthrōpos. Идејата може да биде обзнаена како мисла на душата, 

како парадигма, може да присуствува како eidos во поединечното (со дел или исцело), итн.  

 

ФОРМАЛНО-СОДРЖИНСКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ЗАКЛУЧНО 

Според некои теоретичари, проблематиката врз која се темели Парменид пронашла свои исчитувања и 

репрезентација на полето на физиката како наука, на пример, во теориските претпоставки на Werner 

Heisenberg, C. F. von Weizsäcker и други. За Weizsäcker, со-поставувајќи го со Платон, забележуваат дека 

„ги пренесува познанијата од физиката (на комплементарноста) на философијата – или обратно: тој ја 

пронаоѓа темелната структура на ‘комплементарноста‘ во философијата, како што е случај во 

Платоновиот Парменид“ (S. Grossner.  “Die Zeit“ бр.16 [17. IV. 1970], стр. 6). Секако дека постојат и 

негатиивни предзнаци – во контекст на науката – за времето кога е создаден Парменид. Дијалогот 

Парменид, на пример, е граден во атмосфера кога во науките сеуште не било востановено емпириското 

поединечно проучување (кое, како нова метода го воведува Аристотел) а следствено уште не се 

практикувала ниту систематската обработка. И покрај овие дадени одредници при толкувањето на 

науката и научната методологија од тоа време, некои автори операционализираат (или поточно, 

манипулираат) со дијалогот Парменид исцело, поставувајќи го „како труд“ во рамките на извесна 

систематика – K. Hilderbrandt тврди дека во Парменид веќе се зацртува она што подоцна ќе дојде до 

израз во Софист, Филеб (Hilderbrandt, 1933. 315-316), итн. Интерпретатите на Платон, како што е 

забележано претходно, се диференцираат според философската позиција, како исходиштна. Во таа 

смисла, за логичко-аналитичките интерпретации, W. Leinfellner ќе каже: „во вториот дел, со помош на 

логиката на релации и релацијата дел – целина, Платон се обидува да ги изведе возможните 

структурални нацрти на светот“ (Leinfellner, 1966:80). Што се однесува до неоплатонистичките 

интерпретати на Платон – тие се бројни (а меѓу нив особено е важен Прокло), а идеалистички 

акцентираните интерпретати – за кои Парменид ќе претставува „вистински вовед“ и „корисен 

прирачник“ – исто така се значајни и тие „комуницираат“ со Платон и после околу дваесет и пет 

столетија. Постои и група на интерпретати која е позната под името „идејно-критички“, а водечкото 

место меѓу нив му припаѓа на Ј. Stenzel. Во Тибингенскта школа се наоѓаат значајни претставници кои 

го интерпретираат Платон по основа на неговата усмено-предавачка дејност, а најистакнати 

претставници на оваа школа се H. J. Krämer, K. Oehler и K. Gaiser. Во дијалогот Парменид првиот дел се 

назначува како вежба, додека со вториот дел се развива почетокот на дијалектиката. На запрашаноста 

што рефлектира од „променливото, кое сега е, па сепак не е“, Платон дава одговор во кој го нагласува 

значењето на идеите, на нивното проникнување, на динамиката, на развојот… Иследувањето на битие 

на Едното и битие-Мноштво се одвива на полето на укинување на алтернативните спротивности и 

укажува на исклучителната подвижност и динамика на идеите на хоризонтот на дијалектиката. 

Интересно е што многу векови по Платон, слична философска позиција по прашањето на „алтернативни 

можности за спротивставеностите“, ќе изгради и Мартин Хајдегер. Понатаму, продолжувајќи со Платон, 

ќе се забележи увидот дека идеите се егзистентни само во односот една наспроти друга, една низ 

другите и една со другите, а нивната констатација ја овозможува видот и видливоста – тие му 

овозможуваа на умот да ги набљудува и осознава идеите. Сета своја подвижност идеите ја 

манифестираат не само меѓу себе, туку и спрема човекот. Полето на дијалектиката е поле во кое се 

очитува сета манифестантност, динамика и значење на идеите, а суштеството – како делливо во 

повеќекратниот сјај на едните идеи низ другите (и кое ѝ овозможува на doxa окружение од божественото 
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знаење), овозможува блискост помеѓу божественото знаење (суштината на знаењето) и човековото 

окружение.  
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Abstract: Technology has made a great change in teaching and learning foreign languages. This includes the 

change of the traditional classroom–based methods and the promotion of learning styles. Students nowadays 

learn and search information on other forms that current technology offers. Modern teachers are aware that 

learners are exposed to ICTs and that e-learning environment is a current trend that provides out-of-class 

English teaching and learning. The learners can read, discuss or open debates in online activities. The goal of 

this study was to test ICTs impact in the context of learners’ autonomy. It was tested among high school 

students in Mitrovica and proved that the implementation of innovative approaches via ICTs are learner-

centered, very motivating approaches, that impel learner’s independence, promote ‘self’, such as self-

directedness, becoming  decision makers and collaborative, expressing their abilities wishes, desires to 

communicate in a foreign language. ICT is considered as a supporting and helpful tool that provides access to 

different learning sources, allowing the learners to learn independently and improve reading, and interaction. 

The results of the study reveal that e-learning is an ideal model for individual learning experience combined 

with communication. 

Keywords: e-learning, reading, autonomy, communication, learner-centered 

 

1. Introduction 

Foreign language teaching (FLT) is based on the modern development of society and all contemporary teaching 

flows impose general education, as an imperative in the sense of rationally exploiting both traditional and 

modern teaching resources. FLT which is considered as ‘the’ pillar of our social system tries to find new 

teaching approaches and methods. Strategic planning on FLT and its traditional and innovative approaches and 

methods are directed towards the understanding of teaching and learning. They include greater savings of time, 

more learner autonomy and better learning efficiency, as the main factors. However, this commitment is 

achieved by following FLT scheme, that are accomplished with: the FLT  development and application of 

teaching efficiency, the application of standards for learner’s autonomy, providing comfort learning at available 

non-threatening places, determining and developing innovative approaches for the transfer of knowledge in FLT 

independently, then informing the teachers, practitioners and learners that investment for learner’s autonomy 

and learner’s efficiency is superior, as well as conducting researches in the field of FLT concerning e-learning, 

their analysis that lead to the setting of strategic  planning in the field of FLT and the  assistance  in the 

application of all e-learning characteristics   efficiency. 

We have witnessed that the role of students in the teaching / learning process is vogue: the student is not an 

abstract entity. Teachers deal with a great number of students who differ from each other. This implies that 

general educative system that consists of teaching sources, teaching environment, teacher’s attitudes, students’ 

attitudes to learn FL, as well as students’ autonomy, is frequently changed, adopted and modified, developed 

and applied in that way that it would fit  to the modern FL system in general. In addition, the facilities which 

have previously been used in teaching are related with new facilities, such as the Internet, indicating that 

teaching system is adapted and enriched according to the learners’ learning needs and learners’ learning styles. 

As the total usage of the Internet is high, e-learning provides the learners and teachers with opportunities that 

have many advantages in FLT, such as:  

 it avoids boredom by encouraging the use of the Internet  foreign language(FL)  sources 

 it offers the teachers a greater possibility of monitoring learners’ learning  

 it offers the learners a greater possibility to regulate the learning overload  

 learning may be changed according to the learners’ needs  

 possibility for the interpretation of different web pages.   

 introduces a greater degree of learners’ autonomy  

 reading/teaching/learning sources can be located  

 it offers opportunities  for the intercommunication 

 combined methods are involved for  better language output,  

 gives sufficient degree of  language transformation and improvement 

Although there is  a  considerable  number  of  advantages  in e-learning approach, there is a number of factors 

which limit e-learning application in the FLT and learning system. One of the most important restricted factors 

is its application and its usage in public schools with a great number of learners in class.  

This kind of learning needs a considerably larger initial investment in comparison with the traditional teaching 

systems, beside the fact that the total teaching/learning project is huge. Therefore, the interpretation of e-

learning success needs necessary analysis of a larger number of possible teaching/learning techniques and their 

modifications, in order to pick out the optimal method. 
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E-learning procedure can be shared by different fundamentals: teaching/learning sources, teachers-practitioners 

and learners, according to the number of students, their learning background and their learning styles and 

according to the way the teachers and learners connect the system of FLL with its communication. 

An important reading element in the present e-learning is the correct choice of material to be read. The choice of 

articles depends mainly of the learners’ requirements for learning FL, the quality/skill they prefer, the reliability 

of the web page. It is evident that the current study focuses  on the other point of view when the learner is only 

suggested  what – how to do and he/she  takes the responsibility for his/her further intellectual language 

development. 

E-learning does not mean to let the learner handle his/her learning, rather   to help them    learn to learn. Its aim  

is to acquire knowledge  and make the student competent in learning, become their own  teachers/practitioners; 

widen their knowledge and ideas, be able to set their own learning goals, be able to use means that suit their own  

learning styles,  be able to assess their own learning, be able to manage timing while learning. 

 

2. Literature review 

Warcshauer (1996) points out that computer serve as a vehicle for delivering instructional material to the 

student. He, in fact, distinguishes three phases of Computer Assisted Language Learning (CALL). The first 

phase is when the computer serves only as a vehicle for delivering learning materials to the learner and he calls 

it behaviouristic; the second phase is when the computer is used for skill practice to stimulate discussion, 

writing or critical thinking and he calls it communicative, and in the third phase there is an introduction of two 

important innovations, multimedia and the internet and he calls it integrative. 

The study regards learner groups who are  accustomed  to  traditional  teaching  methods  only,  such  as  

grammar translation method and audio visual method, which are mostly teacher dependant. It introduces Web 

1.0, e-learning design. The design of the study was inspired by a variety of studies that link modern teaching and 

learning, focusing on the main features that promote learning such as learners’ autonomy, one of the main 

factors in FLT. As modern teaching is concerned with MI, the study is based on Gardner (2004, 2006) multiple 

intelligences. MI knowledge facilitates learning. FL develops by being aware of the learners’ MI and adopting 

teaching according to their learning needs. 

According to Warschauer, M., & Healey, D. (1998), the benefits of adding a computer component to language 

instruction are many, and include  

(1) Multimodal practice with feedback 

(2) Individualization in a large class111 

(3) Pair and small group work on projects, either collaboratively or competitively 

(4) The fun factor 

(5) Variety in the resources available and learning styles used 

(6) Exploratory learning with large amounts of language data 

(7) Real-life skill-building in computer use 

 

While Horton (2000)   points out that "E-learning is part of the biggest change in the way our species conducts 

training since the invention of the chalkboard or perhaps the alphabet. The development of computers and 

electronic communications has removed barriers of space and time. We can obtain and deliver knowledge 

anytime anywhere". This means that e-learning will only facilitate language learning in more sophisticated way, 

making the learners more motivated and challenged to learn. Rubin &Thomson (1982) in Xhaferi & Xhaferi 

(2008: 31, 32) have offered some features that certify e-learning activities and guide learners to better learning:  

1. Good language learners find their own way and take charge of their language. They determine 

the methods that are best for them as individual learners. They learn   from others and 

experiment with different methods. 

2. Good language learners organize their study of the language and they organize information 

about the language they study. 

3. Good language learners are creative. They understand that language is creative. They 

experiment   with the language and play with grammar, words and sounds. 

4. Good language learners make their own opportunities for practicing the language inside and 

outside of the classroom. 

5. Good language learners learn to live with uncertainty by focusing on the meaning of what they 

can understand, by not getting flustered, and by continuing to talk or listen without necessarily 

understanding every word. 

6. Good language learners use mnemonics and other memory strategies to recall what they are 

learning. 

7. Good language learners make errors work for them not against them. 

8. Good language learners use linguistics knowledge, including knowledge of their first language 

in learning a second language. 
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9. Good language learners use contextual clues to aid comprehension of the language. They 

maximize use of all potential contexts around the language attended to for enhancing 

comprehension. 

 

3. Research methodology 

The issues of the study are connected to FL learning trying to determine both the learners’ and the teachers’ 

perceptions of e-learning approach. The study was carried out at a private language school in Prishtina.  

Learners’ questionnaires and teachers’ interviews are used as instruments of this research while the aim of the 

present study is to answer the following research questions: 

1)  Do students use the Internet for learning purposes? 

2)  What are the students’ opinions about reading the on the Internet?  

       3.1 Participants 

Thirty-five intermediate learners participated in the study. They were from three different learning groups, 

taught by different English teachers in the private language school. There was a random selection of learning 

groups, consisting of males and females from Prishtina and their age ranging from 15-16.  Three   English   

teachers   working    in     this   private   language   school also   participated in the project. First, the students 

were kindly asked to read online news for two weeks. They were free to choose any topic they liked. They were 

asked to read the topic, write new words (if needed), and communicate the news to the group.  Two weeks later, 

they were asked to fill in the questionnaires in order to find out if they liked the activity presented in the study, 

and if it would benefit   in FLL.  

Three teachers were asked to monitor the group and facilitate them if needed. In the end, they were asked to fill 

in the questionnaire too, about the students’ involvement   e-learning activity. 

3.2 Instruments 

The instruments used in the study are: learners’ questionnaire and teachers’ questionnaire.  

The learners’ questionnaire included twenty questions. It aimed to find out learners’ attitudes towards foreign 

language learning (FLL) and the Internet usage. After the participants were explained what was the 

questionnaire for, thirty-five questionnaires were distributed among them. The participants had to tick the claims 

from strongly agree to strongly disagree.  

Teachers’ questionnaire included fifteen questions and aimed to find out (from the teachers’ point of view) 

which are the advantages and/or disadvantages in online news reading/learning. There were three English 

teachers included.  

   3.3 Results 

   The results are drawn from thirty–five intermediate English level students and their three English teachers, 

who volunteered to participate in this project. Number of students who SA=Strongly Agree; A=Agree; 

N=Neutral; D=Disagree; SD=Strongly Disagree, are shown in each   box and explained   below: 

 

Learner's questionnaire SD D N A SA 

1.    I  use the Internet for learning purposes   13 4 18   

2.    I use smart phones/computers for news reading  2 9 3 20 1 

3.    I read English web pages       14 21 

4.    My social web pages are in English   1   2 32 

5.    I read carefully English quotes that are shared by my friends 1 1 3 29 1 

6.    I have learnt new English words by using the Internet   1   6 28 

7.    I never read newspapers 2 22   11   

8.    Reading the News online proves to be effective  3 8   22 2 

9.    Online reading is more fun than hardcopies (newspapers)   8 1 17 9 

10. I try to focus on the content and benefit from that reading   1   12 22 

11. E-learning makes me more autonomous   7  3 24  1 

12. I think it is appropriate with pre intermediate level   2 5 28   

13. This approach, e-learning promotes communication   7 5 21 2 

14. I can collaborate with my friends after presentation   2 6 26 1 

15. E-learning helps me improve my reading   2 1 32   

16. E-learning helps me improve my vocabulary       24 11 

17. E-learning helps me improve my writing 2 13 5 12 3 
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18. E-learning helps me improve my speaking   1   2 32 

19. E-learning helps me become more language competent user.   3   21 11 

20. E –learning is comprehensible for all.   11 3 21   

 

Table 1:  Results for learners’ questions 1-20 

From the results presented in Figure 1 we can see that item 1 “I use the Internet for learning purposes” shows 

that the students are divided into two groups, while item 6 “I have learnt new English words by using the 

Internet” shows that 97 percent of the participants agree and/or strongly agree with the statement. This only 

verifies that teenagers unconsciously learn out of the Internet.  The same results are with item 10” I try to focus 

on the content and benefit from that reading”, again confirming the impel for the Internet/e-learning. 

Few of the most sticking answers are presented in percentage in Figures 1, 6 and 11.  

91% of the students strongly agree in Item 4 ”My social web pages are in English”, and there is a high 

percentage of agreement in Item 11, as shown in figure 2.  

 
Figure 1: Item 4                                             Figure 2: Item 11        
 

It can be seen that  reading, vocabulary, speaking, language competence  are highly chosen by participants  as 

agree or strongly agree, while item 17 “E-learning helps me improve my writing”, has the same percentage of 

agreement and disagreement. Regarding learners’ autonomy, item 11 “E-learning makes me more autonomous”, 

nearly 70 percent of the participants agree while 20% still disagree with the statement. 97% of the students have 

positive attitudes towards the Internet and language learning.  

 
Figure 3: Item 6 

 

On the other side, the responses gathered from the teachers’ questionnaire are as follow: 

Teachers’ questionnaire SD D N A SA 

1.    E- learning  needs adaptation to be used effectively       2 1 

2.    The learners find e-learning-reading  motivating    1 1 1   

3.    The learners have become more autonomous in language usage   1   2   

4.    E-learning promotes communicative learning   1   2   

5.    E-learning , News reading is fun      1 2   

6.    News reading challenges  the learners to search appropriate topic       3   

0% 3% 0% 
6% 

91% 

SD D N A SA

 My social web pages are in 
English 

0% 

20% 
9% 

69% 

3% 

SD D N A SA

E-learning makes me more 
autonomous 

0% 3% 0% 

17% 

80% 

SD D N A SA

 I have learnt new English words by 
using the Internet 
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7.    This activity promotes the eclectic approach       3   

8.    The learners are more focused in reading than in communication   2   1   

9.    The learners are more focused in communication than reading     1 2   

10.  The learners are encouraged to start questions after the presentations       3   

11.  The learners are encouraged to interact in class       3   

12.  E-learning makes me feel less responsible for FLT    1   2   

13.   I  fear that e-learning will replace  my teaching   1   2   

14.   Grammar cannot be learned inductively   3       

15.   E- learning cannot have success as hardcopy learning   2   1   

 

Table 2: Results for teachers’ questions 1-15 

From the teachers’ point of view, item 3 in Figure 2,  “The learners have become more autonomous in language 

usage”, two of the teachers agree, while one disagrees with the statement, however, the three of them agree with 

item 1:“ e-learning needs adaptation to be used effectively”. All teachers agree with item 11” The learners are 

encouraged to interact in class”. They consider this enlightening interaction model as the most important skill 

wanted nowadays. 

Surprisingly, the results have shown a fear that e-learning might replace teachers’ direct teaching. It is shown in 

item 13 “I fear that e-learning will replace my teaching”. One out of three teachers disagrees. While item 12 “E-

learning makes me feel less responsible for FLT”, again shows that teachers consider e-learning as an important 

and a powerful FLT tool making them less active in teaching. 

In general, the results of both questionnaires show that intermediate students and English teachers are eager to 

use technology, e-learning while learning a FL. Their aim is interaction and its improvement. E-learning 

activities include different activities that help and encourage students to read online journals and communicate 

to other learners, become more independent and more competent language user. 

 

 

          4. Conclusion and Recommendation 

The present study has shown that so far e-learning has not been denied, but is fully grasped by the learners. The 

language acquisition via e-learning has been improved.  The Web 1.0 activity presented as e-learning activity is 

not just about learning and labeling new words, but it involves communicative aspect and learners’ autonomy as 

the most wanted skills nowadays in FLL. The advantage of this activity is that most learners have obtained 

unaltered interest in News reading during the whole period of the study.  

The learners that were involved have shown that a variety of articles read in the Internet can help the learners in 

new language/English. They consciously and/or unconsciously focus on the main language structures. The 

dynamics e-learning and of kinds of activities provide a wide range of topics where learners are free to chose; 

allow learners effortless  language learning and  let the learners become more motivated to learn. This 

spontaneous form of language learning has proved to be a success in e-learning Web 1.0, despite some 

limitations that seldom appeared, such as: it is not a convenient activity for low level language learners and few 

learners have shown thoughtlessness in discussion session.  

Finally, this paper should make it clear that it is not proposing that all FLT system should apply technology 

only. It only recommends and makes clear the need to entangle different teaching/learning activities and 

promote variety of online activities as a model for future FLT, as they provide adaptive, non-linear, autonomous 

and collaborative learning system. However, to what extent can these online activities be used in the most 

motivating  and effective way in helping students’ foreign language learning have not yet been found due to the 

limited length of time. Therefore, further investigation is recommended in the future. 
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Abstract: The knowledge (Western European), characterized as (neocolonial, physical, identity) stigmatization, 

is becoming a serious segment in the creation and the promotion of the forgotten centered ergo - existence 

of  the individual (Balkan) identity. The direct transplantation of the Western European knowledge on the 

Balkans, allows the Balkans  to become an object  by subject. Namely, the Western culture and academy, 

go  much further than the bare axiomatic of  the misrepresentation. They are important factors in the creation of 

the individual (Balkan) identity. The motivation for this work is the exploration of the transcription and the 

interpretation of the transplanted and  the implanted Western European knowledge in the creation of  the 

individual (Balkan) identity, in a particular geographic area (Western Europe / R. Germany), through the prism 

of the dramatic text М.М.Е.Кој прв почна by the author Dejan Dukovski. Applying the postcolonial reading in 

the analysis of the play М.М.Е. Кој прв почна, this work prefigures an alternative (re)thinking of the relation 

between the knowledge, the education, the life experience and the Other / Otherness.The main hypothesis is that 

the Western European knowledge, conceived as grooming, physical entry, alienation, castration and domination, 

through the transplantation and the imagination, primarily represents a tool for the construction of the individual 

(Balkan) identity and at the same time a medium for а gaining  power over the others. The main purpose of the 

research is to explore the role and the function of the transplanted and the implanted knowledge in the 

construction of the individual Balkan identity and in the changing of its content and meaning. Key words: 

knowledge, identity, play М.М.Е. Кој прв почна, postcolonial criticism, the Other / Otherness 

 

ЗНАЕЊЕТО - МЕЃУ АКАДЕМСКИОТ ФАКТ И ГОРЕШНАТА РЕАЛНОСТ        

(ПОСТКОЛОНИЈАЛНО ЧИТАЊЕ НА ДРАМАТА М.М.Е. КОЈ ПРВ ПОЧНА ОД 

ДЕЈАН ДУКОВСКИ                                                                                                                                       
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Апстракт: Знаењето(западноевропското), како своевидно(неоколонијално, телесно, идентитетско) 

жигосување, станува сериозен сегмент во креирањето и афирмирањето на подзаборавеното сепство на 

индивидуалниот (балкански)идентитет. Директната трансплантација на западноевропското знаење на 

Балканот, овозможува Балканот од субјект да стане објект. Имено, западната култура и академија, одат 

многу подалеку од голата аксиоматика на погрешното претставување. Тие се важни фактори при 

конструирањето на индивидуалниот (балкански)идентитет. Мотив за изработка на трудот е да се 

истражи транскрипцијата и интерпретацијата на имплантираното западноевропско знаење, при 

конструирањето на индивидуалниот(балкански) идентитет, во конкретен географски простор(Западна 

Европа/Р. Германија), преку призмата на драмскиот текст М.М.Е. Кој прв почна, од авторот Дејан 

Дуковски. Применувајќи го постколонијалниот прочит при анализата на драмата М.М.Е. Кој прв почна, 

овој текст предочува едно алтернативно промислување на односот помеѓу знаењето, едукацијата, 

животното искуство и Другиот/Другоста. Главна хипотеза е дека западноевропското знаење сфатено 

како заведување, телесно впишување, алиенација, кастрација и доминација, преку трансплантирањето и 

имагинирањето, првенствено претставува алатка за конструирање на индивидуалниот(балкански) 

идентитет, а истовремено и медиум за стекнување надмоќ над Другиот. Целта на истражувањето е да се 

истражи улогата и функцијата на трансплантираното и инплантираното знаење во конструирањето на 

индивидуалниот балканскиот идентитетот и менувањето на неговата содржина и значење. 

Клучни зборови: знаење, идентитет, драма М.М.Е. кој прв почна, постколонијална критика, 

Другиот/Другоста 

 

                                                        

1.ТЕОРИСКИ АСПЕКТИ НА КАТЕГОРИЈАТА ДРУГ/ДРУГОСТ 

     Научно истражувачката дејност претставува извор на знаење, кое(како стратешки ресурс/алатка) под 

притисок на идеолошката моќ, може да интервенира во атрибутите на индивидуалниот идентитет, 

односно да влијае врз конструирањето на идентитетот(на поединецот). Идентитетот не е нешто дадено, 

mailto:b_rajcinova@yahoo.com
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фиксно и непроменливо, туку е нешто што активно се гради, менува и трансформира. Имено, ниту еден 

идентитет не може да се јави како чиста презентност или објективност, туку секој идентитет е 

контингентен и нестабилен. Или како што вели Хол(Hall): „Идентитетот подлежи на постојана 

трансформација, тој е предмет на континуирана игра на историјата, културата и моќта..“(Hall, 1990:225), 

кој го негува принципот на хибридизацијата. Ако, идентитетот подразбира свесно чувство за себеси, 

субјективитетот ги опфаќа несвесните и потсвесните димензии на индивидуалноста. Ова дозволува да се 

каже дека сликата за Другиот може да первертира, оти „идентитетот не е детерминација, туку вокација, 

но пред и над сè – провокација“(Доменак, цититан според Бановиќ-Макровска, 2007: 95). 

     Имагологијата како ’наука за сликите’, се дефинира како „една од најстарите компаративистички 

дисциплини, која ги проучува книжевните слики на Другиот“(Ќулафкова, 2007: 199). Имено, 

имагологијата како научна дисциплина, за свој аналитички предмет на проучување ги има сликите, 

претставите, предрасудите, клишеата, стереотипите и мислењата за Другиот, без разлика дали како 

Друг/Други, се определуваат останатите народи и култури или пак сето она што не сме ние. 

Францускиот компаративист Даниел-Анри Пажо, во своите размисли за имагинирањето на Другиот, 

прави дистинкција помеѓу четири основни суштински ставови во однос на Другоста, четири можни 

релации наспрема туѓата култура: „манија(позитивно набљудување и вреднување на туѓото до степен на 

потценување на сопственото), фобија(подреденост/презир на туѓото во однос на изворната култура), 

филија(дијалошко – критички однос помеѓу културите како помеѓу еднакви) и обединување на 

разнородните култури во едно единство во смисла пан-единство(при што дијалогот помеѓу културите се 

укинува во функција на повисоката целост)“(2002:43). Очигледно е дека помеѓу овие ставови, 

единствено филијата претставува вистински критички дијалог и потполна двострана размена, базирана 

врз заемно познавање и признавање, рамноправен однос меѓу Нас и Другите. Категоријата Друг/Другост 

се дефинира во споредба/во спротивност со она што се верува(ло) дека е апсолутна доблест и вредност 

на доминантниот свет. Другоста започнува од погледот, со воочување на разликата на Другото, кое буди 

чувство за различност, и подразбира изделување, обележување/жигосување, стигматизација на 

Другиот/различниот/поинаквиот од нас. 

     Постколонијалната критика, „сведочи за постоењето на нерамноправни и различно нивелирани 

енергии на културната презентација, инволвирани во борбата за воспоставување на општествени или на 

политички авторитети во модерниот светски поредок“(Баба, 2004: 314). Таа инсистира на средба со 

Другоста, тежнее кон толеранција и поткрепа на различието, се спротиставува на колонијалното 

обезличување, и како парадигма најнепосредно се надоврзува на традиционалната имагологија. 

Постколонијалниот дискурс „формира сопствена критичка ревизија на закостените поими и односи, 

какви што се културната разлика, социјалниот идентитет и политичката дискриминација. На тој начин 

дискурсот сака да ги осветли антагонистичките и амбивалентните мигови во рационализацијата каква 

што ја спроведува модернитетот“(Баба, 2004: 314). Дискурсот на постколонијалната критика одбива да 

размислува од позиција на моќ, но затоа пак потврдува дека не постои ништо надвор од текстовите, дека 

(нашата) идентификацијата не зависи само од туѓите, туку и од автореференцијалните дискурси, кои ги 

отвораат прашањата за имаголошките стереотипи. 

     Концепциите на Едвард Саид, Цветан Тодоров, Хоми Баба, Гајатри Спивак, ја заговараат идејата за 

воспоставување на еден реципрочен, двонасочен и флуктуантен(динамичен) однос кон Другоста, 

одразен во поимот интеркултура. Имено, реалноста во која денес живееме претставува огромна 

количина на енергија, која преку поврзување на различни култури, религии, јазици, традиции се 

зголемува и се претвора во она што Глориа Анзалдуа го нарече интеркултура. Термин, кој никако не е 

(политички) синоним за мултиетничност и мултикултура, туку арена во која се здружиле сите сили за 

ослободувачки поетики и дејствија.  

     Аналитичко проследување и илустрација на овие теоретски ставови ќе се побараат во драмскиот 

текст на македонскиот драматург Дејан Дуковски, М.М.Е. Кој прв почна, поконкретно во еден избран 

фрагмент од драмата - третиот круг „Вера“. 

2. “ВЕРА“ – ТРЕТИОТ КРУГ ВО ДРАМАТА  М.М.Е. КОЈ ПРВ ПОЧНА                                                                    

     ( Волјата за моќ: Др. Фалус наспроти волјата за знаење: Младиот/Студентот) 

     Драмата М.М.Е. Кој прв почна, е драма во три круга. Првиот круг е именуван како „Смисла“, вториот 

„Радост“, а третиот круг „Вера“ и е предмет на наш интерес. Применувајќи ја постколонијалната 

критика, во анализата на избраниот фрагмент, третиот круг „Вера“ од драмата, текстот предочува едно 

алтернативно промислување на односот помеѓу знаењето, едукацијата, животното искуство и 

Другиот/Другоста. Фрагментот Вера, како наратив индикативен за претставувањето на и соочувањето со 

некои рецентни сфаќања/поимања на знаењето како заведување, телесно впишување, алиенација, 

кастрација, доминација, претставува провокација за потрага по некои алтернативи на 

фалогоцентричниот систем на образование, знаење и подука. Во фрагментот, меѓу другото, се 

актуализира иинтеркултурната средба помеѓу Истокот и Западот, односно помеѓу Младиот(Македонец) 

и Др. Фалус(Германец), а воедно актуелизирана /претставена е и надмоќта на едната култура во однос на 
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другата и на една критички интонирана имаголошка и автоимаголошка проекција. Дуковски, користејќи 

ја интеркултурната средба помеѓу Истокот/Балканот и Западот/Европа(која пак реферира на еротска 

иронија, на митот за потрага по идентитетот), во овој фрагмент, си допушта да промовира еден нов 

начин за стекнување и акумулирање на знаење, притоа вклучувајќи ги и стратегиите на моќта, чии што 

идеополитички конотации воопшто не треба да се занемаруваат. Оттука, текстов ќе расправа во две 

насоки: едната ќе говори за дискурсот на „асиметричниот Друг“ – балканскиот инфериорен објект, а 

другата – за дискурсот на колонизаторот, кој е супериорниот туѓинец – Западноевропскиот субјект. 

     Дејствието се случува во еден специфичен хронотоп, германската крчма „Црно прасе“(во Витемберг, 

Р. Германија,), а главни ликови, кои учествуваат во овој фрагмент се: Др. Фалус, лик, со многу 

индикативно име, кое подоцна се разоткрива како ефективна, парономастичка и интертекстуална 

референца кон Фауст(главниот лик од истоимената поема на Гете), ексцентричен, блазиран, еминентен и 

компетентен научник, декадентен учител и перверзен заводник/силувач од Германија, кој го 

симболизира „потајниот, колонизаторски учинок на западното знаење“(Шелева, 2003: 227), и Младиот, 

анонимен дојденец и балкански студент, обземен од својата „волја за знаење и дошколување“, како и од 

базичниот мит за потрага по идентитетот, жртва на познатата балканска априорна поводливост по 

западните културни модели на сопствената фантазматска слика за Европа, како ветена земја. Имено, 

според типологијата на Пажо, перспективата на Македонецот би била манија(туѓото се претпочита пред 

своето), а перспективата на Германецот, фобија(туѓото му е подредено на своето).  

     Двата лика се. претставници на определени и заокружени системи на поимања и вредности, 

претставници на определени идентитетски улоги: Др. Фалус е оној, кој со својата компетентност, 

обученост, искуство – ја има улогата на Учител(от); додека Другиот – Младиот, се наоѓа во улогата на 

аспирант, кој треба да мине низ иницијациски ритуал(којшто, неминовно, вклучува и извесен степен на 

телесна болка, обележаност и жртва). Но, Др. Фалус, не се наоѓа само во улога на учител, туку и во улога 

на Заводник, а според теоретичарите, заведувањето не е цел самото за себе, туку пред сè е медиум за 

стекнување надмоќ над Другиот. „Релацијата кон Другиот, најчесто се доживува како релација на 

мистерија, оти Другиот не е само алтер его, тој е она што ние не сме“(Левинас, 1997: 66), она што 

можеби, воопшто не сакаме да бидеме. Затоа на Др. Фалус, Дуковски му ја препишува следнава 

констатација: „...Секоја идеја треба да се уништи...Различните да се осакатат. Тој што не мисли како 

тебе. Убиј го. Тој што мисли. Убиј го...“(М.М.Е.) Оттука, Др. Фалус и Младиот/студентот, како 

претставници на определени(и индикативни) културни и имаголошки референци, поседуваат 

повеќекратни, вкрстени, напоредни идентитети и, според Шелева(2011: 45), може да се исцрта следнава 

„шема“: 

 Др. Фалус Младиот 

Сексуален идентитет и 

ориентација 

Хомосексуалец, травестит Хетеросексуалец 

Национален идентитет Германец Македонец 

Културен идентитет Европеец Балканец 

Интертекстуален идентитет Др. Фауст Лик од Bildungs-roman 

Епистемолошки идентитет Учител(волја за моќ) Студент(волја за знаење) 

 

3.  ДР. ФАЛУС, КАКО ФИГУРА НА ТРАНСФЕРОТ НА ЗНАЕЊЕТО 

     Според постоечките имаголошки стандарди, Европа е позитивна референтна група, кон која Младиот 

го насочува своето аспиративно Јас, прилагодено на пропишаните(трансферирани и имплантирани) 

европски модели на знаење, подучување и очекување. Процесот на подучување е многу сличен на 

процесот на трансфер(пренос, предавање) и на превод(адаптација) на одреден корпус знаења, а пак, сите 

тие, воедно се проследени со еден однос, кој е инкорпориран и во основниот психоаналитички чин – 

трансферот. Но, се поставува прашањето: дали посакуваниот трансфер на знаењето е воопшто 

возможен? Дали е тој реципрочен или пак асиметричен? Дали е втемелен на авторитарност или 

демократичност, или пак зад сето тоа се крие уште нешто? Имено, се крие хомотопија: симболичен 

простор, за создавање и конструирање на идентитети, кој оперира со присутни, длабоко дејствувачки, 

културни предрасуди. Во оваа драма такви хомотопии се Балканот, од едната и Европа од другата стана. 

Тие го произведуваат фундаменталниот структурален расцеп помеѓу Нас(Западно-европјаните, 

домаќините, компетентните) и Нив(Југоисточно-европјаните, дојденците, неупатените). Опстојувањето 

на овој интеркултурен јаз, на Западно-европските субјекти,  им го овозможува и чува ексклузивното 

право да го прогласат, потврдат, чуваат, препишуваат -   не само знаењето по себе, туку и 

моќта(манипулирањето, репресијата, влијанието, владеењето со другите), односно определена политика 

на знаење. Тоа пак, од друга страна значи дека тие се привилигирани соодветно на своите сопствени и 

егоистични интереси – да ги раководат, насочуваат или уредуваат идните развојни процеси во т.н. 

второстепени, второкласни балкански субјекти.  
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     Потврда за ова е репликата , во која Др. Фалус, си допушта на крајно брутален начин,  да го 

трансферира и имплантира врз балканскиот субјект својот ’европски модел на знаење’. „Ти треба знаење 

– прашува тој – Ти треба добар учител... Сега ќе ти каже нешто учителот... Знаење? Гледај како влегува 

знаење во тебе?!“(М.М.Е.). Ова е само еден од екстремно метафоричните примери на вулгарно 

наметнување на ’европски модел на знаење’, кој кај балканскиот субјект треба да создаде криза на 

идентитетот, сомнеж, или чувство на недостојност и непожелност. Моделот постои за да ја поттикне 

желбата за напуштање на стекнатиот и прифаќање на туѓиот идентитет – желба која го претвора 

балканскиот субјект во објект на туѓата доминација. 

     Во рамките на Источно – Западниот дискурс, Др. Фалус го претставува европскиот, колонијален, 

додека Младиот, балканскиот пост – колонијален субјект, кој не успева да се издигне над прашањето за 

легитимација на сопственото знаење и склон е да ја присвои туѓата дисфалификација како сопствена, 

претворајќи ја во реалност наметнатата другост. Тоа е можеби една од причините поради која дискурсот 

на ликовите во овој фрагмент преминува во дискурс на насилство. Потврда за ова е размислувањето на 

Др. Фалус, кој вели: „Балканот е затвор…Етничка тензија. Граѓанска војна. Братоубиствена 

војна...Немир и страст... Ако имаш рана, сипи си сам врело олово на неа. Ако не, јас ќе ти сипам. Немој 

никого да жалиш. Ако ти падне жал за некого, уништиго...“(М.М.Е.). Неговиот дискурс на насилство го 

претвора драмскиот фрагмент во вербално платно за проекција на балканските историски фрустации, 

оти од перспектива на европскиот, балканскиот субјект во фрагментот е виден како ’социус без 

писменост’, без културна комплексност, асиметричен Друг, субалтерен субјект(Спивак, 2003), без 

автентичен дискурс, без идентитет, кој е принуден да го прифати трансплантираниот европски дискурс, 

како замена за својот, кој пак Европа го доживува како слика на нешто примитивно и нагонско.     

     Најпечатлив исказ на Др. Фалус е исказот, кој гласи: „Јас го сакам, сето она што го знам“ (М.М.Е.), и 

е потврда дека тој е необичен учител, оној кој пред сè ја игра улогата на заводник, а една од важните 

особини на заведувањето, според Жак Бодријар е субверзијата на моќта и авторитетот на системите. Др. 

Фалус се потсмева со традиционалниот поим и слика на знаењето – тој автоиронично се декларира како 

комплексна курва, а својата наука ја именува како „куромантија“. Традиционалниот тип на знаење е 

кумулативен, консументски, квантитативно насочен – најчесто немоќен да постигне задоволителен 

учинок врз субјектот. Затоа, Др. Фалус секогаш испаѓа незадоволен, разочаран, празен. Додека пак 

Младиот, секогаш бидува уловен, заробен, неуспешен, (ментално)силуван, жигосан, а неговото 

величествено знаење постојано недостасува и не завршува. Настојува да стекне свест дека конечно мора 

да го зацврсти своето разнишано сепство и во тој порив да ја бара својата нова сила – сила која нема да 

допушта асимилација, порив – кој подготвен да го проблематизира јавното (европско) мнение за 

балканскиот идентитет, го претвора во екстатичен субјект, незадоволен со стекнатиот идентитет – за 

него проблематичен, оти е лажен, а за остатокот на светот вистинит, оти е рамен на претставата што 

Европа ја создала за него. Затоа, наспроти моќите на уништувачкиот егоцентризам на истото, секогаш 

постои искуството на Другиот, искуството на балканскиот субјект кој во процесот на осознавање како 

разлика, не се доживува веќе како спротивен, туку како конститутивен принцип во создавањето на 

европската култура, знаење и идентитет. 

 ЗАКЛУЧОК 

     Намерната и креативната злоупотреба на стекнатото „европско знаење“, односно „злоупотреба“ како 

модалитет на отпор, е еден од начините за да се надминат трансплантираните придобивки на западната 

култура и знаење, и да се унапреди балканскиот дух. Бановиќ-Марковска вели дека: „единствено 

катахрезата, како модалитет на отпор може да го надмине трансплантираниот карактер на европското 

знаење“(2007: 115),  додека пак според Шелева: „треба да се свртиме кон поинаков вид знаење, не само 

кон постојното анамнетистичко, репродуктивно, туку и кон екстатичното, креативното само-спознавање. 

Можеби, наместо за знаење треба да говориме за алтернативата на личната мудрост?“(2011: 51-52). 

Имено, нашата длабока предодреденост е да копнееме по академското знаењето, како фатална 

стратегија, како заканувачка сила и искуство, наспроти горешната реалност на ’европскиот модел на 

знаење’. Земајќи го предвид академскиот факт дека никогаш дефинитивно не сме научени, академското 

знаење е осудено да не ја достигне својата вистинска цел, да остане пловечко, флуидно, номадско, а 

способно да ја извршува својата хетеротопична функција, во состојба е да се деконструира дури и 

самото себеси. Можеби токму тоа е и една од причините на неговата примамливост. 

 

БИБЛИОГРАФИЈА 

1. Бановиќ-Марковска, Ангелина. Групен портрет. Магор. Скопје, 2007. 

2. Дерида, Жак. Другиот правец. Темплум. Скопје, 2001. 

3. Дуковски, Дејан. ММЕ кој прв почна или Голема брзина на стоење(Параноја). Културен живот, 

Скопје, 1997. 

4. Левинас, Емануел. Вријеме и друго. Октоих. Подгорица, 1997.  

5. Панзова, Виолета. Науката како занает. Филозофски факултет, Скопје, 2003. 



185 
 

6. Пажо, Анри Даниел. Општа и компаративна книжевност. Македонска книга, Скопје, 2002. 

7. Саид, Едвард. Ориентализам. Магор. Скопје, 2003. 

8. Тодоров, Цветан. Одродениот човек. Тера Магика. Скопје, 2001. 

9. Тодорова, Марија. Замислувајќи го Балканот. Магор. Скопје, 2002. 

10. Чакраворти Спивак, Гајатри. Постколонијална критика. Темплум, Скопје, 2003. 

11.  Џордан& Ведон.  Културна политика. Темплум. Скопје. 1999. 

12. Шијаковиќ, Богољуб. Критика балканистичког дискурса: прилог феноменологија „другости“ 

Балкана. Јасен. Никшиќ, 2001. 

13. Шелева, Елизабета. Културолошки есеи. Магор. Скопје, 2011. 

14. Baba. Smestanje kulture. Beogradski krug. Beograd, 2004. 

15. Dzenkins, Ricard. „Mitovi o pluralizmu“ in : Etnicitet u novomkljucu: argument iispitivanja. Beograd, 2001.      
16. Hall, Stuart. „Kome treba identitet“, U. D. Duda (ур.), Politika teorije. Disput. Zagreb, 2006.  

 

  



186 
 

KREIRANJE SILABUSA PREDMETA „ENGLESKI ZA POSEBNE NAMENE“ 
Dubravka Vlahović 

Asistent, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad 

Doktorand, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 
 

1. UVOD    

Planiranje, osmišljavanje i konačno kreiranje kursa stranog jezika često za predavača predstavlja proces 

pun izazova, a kada je u pitanju kreiranje silabusa stranog jezika struke (ili „jezika za posebne namene“), sam 

postupak kreiranja efektivnog kursa koji će obuhvatiti specifične jezičke potrebe učenika još je zahtevniji. Ovaj 

rad baviće se pitanjem kompleksnosti kreiranja odgovarajućeg kursa jednog od najzastupljenijih jezika struke 

današnjice, Engleskog jezika za posebne namene (eng. English for Specific Purposes – ESP).  

Sa velikom ekspanzijom nauke, tehnologije i poslovanja u prvim godinama nakon Drugog svetskog 

rata, i sa izraženom neophodnošću za međunarodnim jezikom za potrebe komunikacije stručnjaka iz različitih 

naučnih sfera, engleski jezik za posebne namene razvijao se neverovatnom brzinom, postavši tako jedna od 

najbitnijih grana nastavne prakse engleskog jezika. Engleski za turizam i ugostiteljstvo, engleski za medicinske 

namene, poslovni engleski, pravni engleski, engleski za akademske potrebe i mnoge druge vrste engleskog za 

posebne namene nameću specijalan pristup u kreiranju samog silabusa predmeta. Hačinson i Voters (Hutchinson 

& Waters, 1987) smatraju da je glavna razlika u organizovanju i osmišljavanju kursa engleskog za posebne 

namene i kursa opšteg engleskog jezika u samoj svesti o potrebi učenika. Naime, učenik kome je namenjen 

engleski za posebne namene je budući (ili već aktuelni) stručnjak u svojoj oblasti (na primer: pravnik ili student 

prava) kome je potreban ovaj nastavni predmet (primer: pravni engleski) kako bi usavršio engleski jezik u svojoj 

struci. Obzirom da učenik ima jasno definisanu potrebu za ovakvim predmetom, danas se smatra da je engleski 

za posebne namene poseban pristup učenju engleskog jezika koji se čvrsto bazira na potrebama učenika (ibid.), 

a vešt predavač će pri kreiranju kursa uspeti da silabus prilagodi potrebama učenika, ali i potencijalnim 

postignućima očekivanim za određeni nivo znanja i uzrast učenika.  

Kreiranje i organizovanje zahtevnog nastavnog predmeta kao što je Engleski za posebne namene nije 

lak posao, obzirom da je ovaj proces glavna odgovornost predavača koji je, sa jedne strane, stručnjak za 

engleski jezik, ali sa druge strane često nedovoljno vešt u poznavanju same struke (primer: medicina, 

elektronika, pravo). Ipak, uz pomoć stručnjaka i učenika, uz istraživanja i informisanost, uspešno sprovođenje 

nastave je itekako moguće. Uspešno sprovođenje nastave svakako ne znači da je svaki predavač apsolutno 

sposoban i da kreira kurs jezika struke koji se u mnogome razlikuje od kursa opšteg engleskog jezika za 

određeni uzrast i nivo znanja. Kako bi se lakše izborio sa preprekama i brže došao do konstruktivnog rešenja, 

predavač bi trebalo pri kreiranju kursa da postavi nekoliko pitanja, kao što su: od čega bi trebalo početi? Kako 

odabrati odgovarajuće nastavne materijale? Šta se može preduzeti u vezi sa nedovoljnom motivacijom učenika? 

(Sysoyev, 2000) Dadli-Evans i Sent Džon (Dudley-Evans & St. John, 1998) takođe predlažu pitanja pri 

kreiranju kursa: da li bi trebalo ocenjivati učeničke performanse? Treba li pri kreiranju kursa uzimati u obzir 

trenutne ili predstojeće potrebe učenika? Treba li predavač da preuzme ulogu nekoga ko širi znanje i sprovodi 

aktivnosti, ili bi pak trebalo da preuzme ulogu moderatora aktivnosti koje su rezultat učenikovih želja i potreba? 

Poglavlja koja slede pozabaviće se glavnim koracima u osmišljavanju silabusa predmeta Engleski za posebne 

namene, kao što su utvrđivanje ciljeva kursa, pristup u nastavi, odabir nastavnog materijala i ocena samog 

kreiranog kursa. 

                                                                                                               

2. ZNAČAJ UTVRĐIVANJA CILJEVA ANALIZOM POTREBA U PROCESU KREIRANJA 

SILABUSA 

Sadržaj bilo kog segmenta predmeta „Engleski za posebne namene“ trebalo bi da bude određen 

sveobuhvatnom analizom potreba učenika (eng. needs analysis), koja bi ujedno bila prvi i presudni korak za 

predavača koji teži da kreira sadržaj predmeta koji će maksimalno koristiti njegovim učenicima (Wright, 2001). 

Od izuzetnog je značaja utvrditi „ciljnu situaciju“, tj. uslove u kojima će učenici primenjivati jezik za posebne 

namene, a ti uslovi, naravno, variraju u zavisnosti od profesije učenika. Upravo proces utvrđivanja potreba 

učenika Hačinson i Voters (1987) nazvali su analizom potreba i do danas se ovaj korak smatra jednim od 

najbitnijih pri osmišljavanju silabusa Engleskog za posebne namene.  

Vidovson (Widdowson, 1981) razlikuje dve vrste učenikovih potreba: potrebe orjentisane na cilj i 

potrebe orjentisane na proces učenja. Prva vrsta potreba odnosi se na potrebe učenika po završetku kursa 

Engleskog za posebne namene, dok se druga navedena vrsta potreba odnosi na učenikove potrebe po pitanju 

savladavanja jezika struke. Upravo ova podela ukazuje na značaj prepoznavanja učenikovog trenutnog nivoa 

jezika, kao i ciljne situacije u kojima će se od učenika tražiti da se koristi jezikom struke, na primer, na budućem 

ili sadašnjem radnom mestu. 

Analiza potreba predavaču pruža uvid u neophodan sadržaj i formu kursa, i daje odgovore na četiri 

ključna pitanja pre samog kreiranja silabusa: KO – ko će pohađati kurs, iz koje struke su učenici (pravnici, 

medicinari, menadžeri...), ZAŠTO – zašto im je potreban Engleski za posebne namene, GDE – da li će se 
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nastava odvijati u učionici ili na radnom mestu kandidata, i KADA – trajanje i učestalost kursa. Neki od glavnih 

ciljeva predmeta su: razvijanje veština slušanja i govora, kako bi se učenicima omogućilo da mogu direktno 

komunicirati sa kolegama drugih nacionalnosti, potrošačima, posetiocima, itd., zatim razvijanje veština čitanja 

kod učenika, kako bi mogli da razumeju literaturu u vezi sa njihovom profesijom, i na kraju – razvijanje veština 

pisanja, kako bi učenici usavršili pisanje poslovnih pisama, ugovora, ponuda, reklama, itd. (Nitu, 2002). 

Osim analiziranja potreba, predavač bi trebalo da utvrdi i nedostatke i želje učenika. Naime, pre 

kreiranja silabusa predmeta, neophodno je utvrditi postojeći nivo znanja učenika, kako bi se poradilo na planu 

onoga što tek treba da nauče. Ova analiza se uglavnom utvrđuje putem testa na prvom susretu sa učenicima. Od 

izuzetnog je značaja i utvrditi šta učenik želi i očekuje od predmeta, kako bi se kreirao kurs koji bi podsticao 

motivaciju učenika, a analiza učenikovih želja vrši se putem upitnika i diskusije sa učenicima. Predavač treba 

biti spreman na neslaganje u rezultatima učenikovih potreba i želja, i njegov je zadatak da osmisli nastavni plan 

koji će pomiriti oba aspekta i učiniti nastavu Engleskog za posebne namene ujedno i zanimljivom i korisnom. 

 

3. PROBLEM NASTAVNIH MATERIJALA PRI OSMIŠLJAVANJU SILABUSA PREDMETA    

Veliki deo planiranja silabusa predmeta predstavlja odabir nastavnih materijala koji će biti korišćeni u 

nastavi. Kroz pravi izbor udžbenika i dodatnih materijala ogledaju se i cilj predmeta i pristup nastavi i potreba 

učenika. Pri osmišljavanju kursa predavač uglavnom pred sobom ima tri opcije kada su u pitanju nastavni 

materijali: ocenjivanje materijala (proces selekcije iz već postojećih materijala), razvijanje materijala (proces 

pisanja novih nastavnih materijala u nedostatku odgovarajućih) i prilagođavanje materijala (proces selekcije i 

izmene postojećih materijala). Izbor između ove tri opcije zavisi od rezultata dobijenih nakon analize potreba 

učenika, od dostupnosti materijala odgovarajućih za određenu vrstu Engleskog za posebne namene, ali i od 

iskustva predavača u poduhvatima kao što je pisanje novih nastavnih materijala. 

Obzirom da je pisanje novih materijala preporučljivo isključivo stručnjacima u određenoj oblasti ili 

predavačima sa dugim iskustvom u nastavi, najbolji korak za predavača koji planira kurs za određenu grupu 

učenika bio bi ocenjivanje materijala, jer omogućava selekciju materijala i kombinovanje po meri potreba 

učenika. Međutim, ovo nije lak ni brz proces, obzirom da se vrši prikupljanje materijala, provera, analiza, 

poređenje, itd. Pri odlučivanju, kao kriterijumi mogu poslužiti pitanja kao što su: kome su namenjeni materijali, 

šta pokriva njihov sadržaj, koji je cilj pregledanih materijala, metodologija, vrste vežbanja, tehnike i principi u 

nastavi predloženi vrstama vežbanja, cena nastavnih materijala, itd. (Hutchinson & Waters, 1987). Vrlo često se 

nailazi na problem sa dostupnim materijalima, koji su napisani za nivo znanja koji nije odgovarajući za grupu 

kojoj se predaje, ili ne pokrivaju dovoljno aspekata struke, ili pokrivaju previše, te je gradivo preobimno, tako 

da predavač mora biti dovoljno stručan da prepozna da li udžbenik u dovoljnoj meri zadovoljava potrebe 

engleskog jezika, potrebe stručnih sadržaja i da li odgovara pristupu u nastavi koji je predavač odabrao da bude 

najadekvatniji. 

 

4. ODABIR PRISTUPA U NASTAVI JEZIKA ZA POSEBNE NAMENE 

Dok se analize ciljne situacije odnose na samu upotrebu jezika za posebne namene, drugi aspekt 

analiza koji ne treba zapostaviti u procesu kreiranja kursa Engleskog za posebne namene je učenje jezika. Kako 

bi trebalo pristupiti nastavi, na koji način bi bilo najbolje za učenike da se organizuju predavanja ovog 

specifičnog predmeta?  

Po mišljenju mnogih autora (Anderson (1993), Dudley-Evans (1998), Nitu (2002), itd.) komunikativni 

pristup nastavi je, kao savremeni pristup, u potpunosti prikladan za nastavu Engleskog za posebne namene. 

Učenicima koji pohađaju ovaj predmet glavni je prioritet efektivna komunikacija u datoj situaciji, stoga bi i 

pristup učenju trebalo da omogući komunikativnu kompetentnost u korišćenju jezika za posebne namene. 

Komunikativni pristup nastavi je kompleksna, ali i dobro organizovana teorija, sa puno raspoloživih principa i 

metoda primene. Međutim, nisu svi principi komunikativnog pristupa prikladni za nastavu Engleskog za 

posebne namene, a predavač je taj koji mora da odabere principe koji odgovaraju njegovim planovima nastave i 

očekivanjima učenika. Neki od odgovarajućih su: princip da se ciljni jezik ne smatra predmetom proučavanja, 

već sredstvom komunikacije tokom kursa; od učenika se ne očekuje da uče o jeziku, već da ga uče kroz 

upotrebu; predavač bi trebalo da učenike upozna sa autentičnim jezikom, u istoj formi u kojoj se zaista koristi u 

komunikaciji; predavač bi trebalo da napravi plan situacija i aktivnosti koje bi izazvale komunikaciju (Nitu, 

2002).  

Naravno, primena komunikativnog pristupa u nastavi Engleskog za posebne namene ne nameće 

primenu isključivo ovog pristupa. Praksa u nastavi Engleskog za posebne namene pokazala je da je 

komunikativni pristup danas prevaziđen i da nastava ove vrste zahteva principe i tehnike savremenog doba koje 

će ispratiti potrebe učenika dvadeset prvog veka. Najbolji pristup nastavi predmeta ove vrste bio bi eklektičan 

pristup tj. pristup koji kombinuje i objedinjuje ideje i principe iz nekoliko različitih nastavnih metoda. 

 

5. OCENJIVANJE NOVOKREIRANOG KURSA ENGLESKOG ZA POSEBNE NAMENE   
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Poslednji, ali ne i najmanje bitan korak u kreiranju silabusa predmeta Engleski za posebne namene je 

svakako ocenjivanje novokreiranog kursa. Ovaj korak od izuzetnog je značaja jer pruža priliku predavačima da 

kroz procenu sopstvenog rada poboljšaju ili usavrše delotvornost samog predmeta.  

Postoje dva načina da se ocenjivanje sprovede: implicitno i eksplicitno (Sysoyev, 2000). Implicitno 

ocenjivanje sprovodi se tokom semestra, dok nastava traje i dok učenici, njihovo učešće, motivacija i ocene daju 

povratnu informaciju predavaču o procesu učenja. Eksplicitno ocenjivanje, sa druge strane, može se sprovesti na 

samom kraju kursa ili uopšteno nakon što su učenici iskusili nastavu osmišljenu od strane predavača. Uz pomoć 

različitih upitnika, anketa, razgovora, predavač može ispitati stav učenika po pitanju predmeta, nastavnih 

metoda, uloge predavača, aktivnosti, nastavnih materijala, pristupa i tako dalje (ibid.).  

Ocenjivanje sopstvenog novokreiranog silabusa predmeta je hrabar korak za jednog predavača. On 

mora postupiti profesionalno i biti spreman na dobre komentare, ali i na kritike učenika, kako bi usavršio 

tehniku kreiranja jednog ovako zahtevnog kursa kakav je Engleski za posebne namene. 

 

6. ZAKLJUČAK                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kao što se vidi iz analize literature, kreiranje silabusa Engleskog za posebne namene nije mehanički 

proces prikupljanja podataka. U nastavi su i sami predavači izloženi konstantnom učenju, i njihova viđenja, 

metodičko znanje i nastavni koncepti se kroz profesionalno iskustvo konstantno menjanju. Kako se vremena 

menjaju, tako se menjaju i potrebe i ciljevi predmeta, i predavač se svake godine suočava sa različitim 

učenicima, iz različitih poslovnih sfera, sa potpuno novim potrebama. Predavač je taj koji mora imati „sluha“ za 

promene, ali i dovoljno iskustva i strpljenja u kreiranju nastavnog plana predmeta kao što je Engleski za 

posebne namene.  

Vrlo često se predavači jezika struke suočavaju sa kritikama po pitanju nedovoljnog poznavanja pozadine 

(buduće) profesije učenika, a pritom i nastavnih materijala, stručne terminologije ili primene u praksi (Abbot 

(1978), Anthony (2007)).  Kao potencijalno rešenje u problemima kreiranja nastavnog plana predmeta i nastave 

uopšteno, neki autori (Swales (1980), Early (1981)) predlažu saradnju predavača sa stručnjakom iz date oblasti 

(primer: pravni engleski jezik, saradnja nastavnika engleskog jezika sa advokatom). Drugi, pak, predlažu da 

predavač bude iskren po pitanju svoje stručnosti i da pokaže spremnost da uči od svojih učenika, koji su često 

stručniji po pitanju materije nego sam predavač, kome je stručnost strani jezik (Anthony, 2007). Na ovaj način, 

uz pomoć konsultacija sa učenicima, predavač će lakše koncipirati pravac i ciljeve nastavnog plana predmeta, a 

sama saradnja sa učenicima omogućiće dodatnu motivaciju učenika i uticaće na pozitivniju atmosferu u 

učionici.                                                                                                                                                                                                                                                            
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Abstract:The article will treat loan words as  lexical unit. The work will present  that, Noli as a great stylist, has 

enriched the lexicon with loan words which reflect the culture and folklore of  the Albanian language.  

The article will also emphasise that Noli is a skilled-translator in selecting and in borrowing words,  exhibiting  

a beautiful creation. Noli creates  the idea that not only does  the beauty of a narration have much to do with the 

existing used language and  lexicon but it has  also to do with the loan words borrowed  by the translator inorder 

to conceive better the events and situations.The work will also present that loan words will enrich the 

information with something new, full of colour, which will make it very attractve. 

The method used is juxtaposing  and  comparing . 

 Key words: equivalence, lexicon, loan words,  origine, speech.  
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Abstract: Artikulli do të trajtojë huazimet si njësi leksikore. Punimi do të tregojë se Noli si stilist i madh na ka 

pasuruar fjalorin me huazime dhe fjale te huaja  të cilat pasqyrojnë kulturën dhe folklorin e gjuhës shqipe. 

Artikulli do të theksojë gjithashtu se Noli është përkthyes-mjeshtër në zgjedhjen e në huazimin e fjalëve, duke 

paraqitur një krijim të  bukur. Noli të  krijon idenë se bukuria e një rrëfimi nuk ka të bëjë aq me gjuhën dhe me 

leksikun e përdorur ekzistues por edhe me huazimet e përdorura nga përkthyesi, për të  konceptuar sa më mirë 

ngjarjet dhe situatat. Punimi do të shpjegojë  gjithashtu se  huazimet i shtojnë informacionit diçka të re plot 

ngjyrime dhe e bëjnë atë shumë  tërheqës. 

Është zbatuar metoda përqasëse-krahasuese. 

 
Hyrje 

Objekti i këtij studimi është  puna me shumë cilësi e  shkrimtarit –përkthyes shqiptar Fan Noli në përdorimin e 

huazimeve  duke na dhënë funksionet e tyre në gjuhën shqipe. Studimi është përqëndruar në tragjedinë e 

Makbethit të shkruar nga Shekspiri, të përkthyer me aq mjeshtri nga Fan Noli. Punimi ka për qëllim të shprehë 

dhe të analizojë fjalët e huazuara. Gjatë punimit jemi përpjekur të paraqesim përse ndodhi fenomeni i huazimit.  

Në punimin tonë ne kemi marrë fjalët nga origjinali i veprës së Makbethit ‘Macbeth of Shakespeare
185

’ duke 

përqasur versionin e Makbethit në gjuhën shqipe të përkthyer nga Fan Noli
186

. Fan Noli përdor shumë shprehje 

të cilat janë shumë të gjalla, tërheqëse dhe të huazuara. Artikulli do të trajtojë kryesisht problemin e huazimeve. 

Metoda e përdorur është  përqasëse- krahasuese. 

Një nga burimet e shprehësisë në letërsinë artistike është krijimi i fjalëve të reja nga huazimet, ose krijimi i 

neologjizmave të cilat janë vështruar si teorikisht në aspektin gjuhësor, ashtu dhe në kuadrin e letërsisë artistike. 

Një trajtim teorik-gjuhësor i huazimeve gjindet në tekstin “Leksikologjia e gjuhës shqipe
187

”si dhe ne tekstin 

stilistika e gjuhes shqipe dhe pragmatika
188

  i cili jep të dhëna për neologjinë dhe huazimet në gjuhën shqipe, për 

veçoritë e tyre ndërtimore e kuptimore. Ato dallohen nga funksioni i tyre stilistikor, në vepra të ndryshme letrare 

– artistike. Ndërsa Ardian Vehbiu në artikullin “Fjalët e huaja, neologjizmat dhe ligjërimi”
189

 trajton vetëm 

neologjizmat që kanë zëvëndësuar fjalët e huaja në gjuhën shqipe. 
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Në  shtresën e huazuar të leksikut  paraqesin interes stilistik huazimet që nuk i kanë ekuivalentet në gjuhën 

shqipe. Për këtë arsye huazimet  shpjegojnë shpesh, efektin evokues si dhe funksionet stilistike që ato 

prodhojnë.  Ndaj themi se  fjalët e huaja janë elemente të spikatura e që bien menjëherë në sy në thëniet e 

hartuara në gjuhën amtare. Gjatë historisë marrëdhëniet e një populli me popujt e tjerë kanë sjellë edhe ndikime 

në gjuhë. Kjo duket më drejtpërdrejtë  në sistemin leksikor. Gjuha shqipe, për të cilën nëse themi se është gjuhë 

indoeuropiane, nuk duhet kuptuar që gjithë pasuria e saj leksikore është trashëgimi e fondit të vjetër 

indoeuropian. 

Huazimi leksikor ndodh në rrethana historike e gjuhësore të caktuara, edhe kur në një gjuhë ka emërtim për të 

njëjtën realie apo për të njëjtin koncept. 

 Këto njësi i japin ligjërimit një bukuri e një forcë të re, i shtojnë rrëfimit diçka krejt vetiake. Fjala e huazuar e 

përdorur prej tij tingëllon si fjalë e mirëfilltë shqipe, sepse përshtatja e fjalës së huazuar bëhet duke iu nënshtruar 

rregullave gramatikore-stilistikore të  gjuhës shqipe. 

Në fushën e fjalëkrijimit, Noli vepron si njohës dhe lëvrues i talentuar i gjuhës. Ai i krijon fjalët, në shumicën e 

rasteve, sipas modeleve të njohura të gjuhës shqipe. Fjalëkrijimet nga huazimet e Nolit janë kryesisht, njësi një 

fjalëshe si p.sh.fjalët favorit, yrt etj.Kështu, në gjuhen shqipe, krahas një fjale, janë pranuar fjalë të huaja të cilat 

janë bërë si fjalë me shtresim burimor vetiak. Këto fjalë e paraqesin në mënyrë shumë interesante e të  veçantë 

konceptimin e botës, dhe vizionin për të, duke na krijuar fjalë aq të bukura e të kuptimta. Por Noli  jep dhe një 

model tjetër: krijimin me një gjuhë të pasur, me leksik të gjerë në numër e në shumëllojshmëri fjalësh të 

huazuara. Por fjalët e huaja mund të kenë pësuar edhe ndryshime në formë e në përmbajtje.  Gjuha jonë i ka 

marrë fjalët e huaja dhe i ka përpunuar ashtu si fjalët e veta. 

“Huazimi më i hershëm i fjalëve nga frëngjishtja në shqipe i përket kryesisht fundit të shekullit XIX e fillimit të 

shekulli XX. Fjalët nga frëngjishtja, përgjithësisht, bëjnë pjesë në leksikun profesional e terminologjik dhe mjaft 

prej tyre kanë karakter ndërkombëtar”.
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Është dëshmuar gjithashtu se edhe shqipja ka ndikuar mbi greqishten: në greqishten e re gjenden rreth 70 fjalë të 

burimit shqip
191

. 

Huazimet dhe fjalët e huaja krijojnë një mjedis nacional tjetër, real që lidhen me një vend e me një popull tjetër. 

“Huazimet përdoren shpesh për ngjyrime leksikore, për qëllime stilistikore, për të karakterizuar personazhet etj.  

në ligjerimin shqip përfshihen edhe fjalë të tëra nga gjuhët e huaja”.
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Këto fjalë të reja të transferuara mbajnë vetëm një kuptim nga kombësia e huaj. Ato janë fjalë kuptimet e të 

cilave varen nga konteksti. Më vonë në se ato përdoren shpesh, ato mund të ndryshojnë  kuptimin ose zhvillojn 

kuptime të  tjera. Të tilla janë fjalë të  importuara për të treguar cilësi të personazheve, të veprimeve apo 

emocioneve që ato mbartin. Tek Makbethi  Noli sjell me shumicë huazime. Një pjesë e fjalëve të vjetëruara janë 

të huaja që i janë përshtatur gjuhës shqipe në ndërtimin e tyre. Sasia e bollshme e përdorimit të fjalëve të huaja 

flet  jo vetëm për kulturën e gjerë gjuhësore të shkrimtarit që është dhe përkthyes por edhe për punën e tij 

serioze me leksikun,  për atë që fjalët e vjetëruara luajnë një rol shumë të rëndesishëm në letërsinë artistike. 

Mendojmë se ka të bëje studimi dhe jeta e tij jashtë Shqipërisë që kanë ndikuar në përdorimin e shumtë të këtij 

leksiku.Duke të rikujtuar një kohë tjetër sic është  periudha në të cilën Shekspiri shkroi tragjedinë e Makbethit, 

huazimet e përdorura nga Noli  e paraqesin atë me koloritin e nevojshëm e me pamje të vërtetë.Këto huazime  

mund të  jenë të prejardhura nga gjuha latine, franceze, gjermane, italiane etj. duke i shtuar prapashtesa të cilat i 

përshtaten gjuhës shqipe. 

Fjalët e huazuara kanë funksione të  ndryshme. 

Fjalë të huazuara në funksion të emrit  

 

Fjalët e reja që huazohen  nga gjuhët e huaja i nënshtrohen sistemit fonetik e gramatikor të gjuhës në të cilën 

futet fjala e huazuar, d.m.th. shkruhen e shqiptohen sipas vlerës fonike të alfabetit të saj, dhe përshtaten sipas 

rregullave  gramatikore. Kështu huazimet e poshtëshënuara janë në funksionin e emrit por ka raste që i njëjti 

huazim të përdoret dhe në funksione të tjera. 

Your favours nor your hate.= favor lyp favor,(F.N.M.SH.f.21) For where there is advantage to be givn, Both 

more and less have given him the   

             revolt,=   rasje të favortë,(F.N.M.SH.f.145) funksioni në këtë fjalë del si mbiemer. 

                                                           
190

 Internet Kumtesë e lexuar nga Shefkije Islamaj në Seminarin XXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë 

dhe Kulturën shqiptare. 

191
 Internet Kumtesë e lexuar nga Shefkije Islamaj në Seminarin XXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë 

dhe Kulturën shqiptare. 

192
 Xhevat Lloshi, “njohuri per stilistiken e gjuhes shqipe” Tirane 1987, f.35 



192 
 

Fjala e huazuar është favor.  Në se do të studjojmë origjinën e fjalës favor, në vitin 1300 do të thoshte  tërheqje, 

bukuri, sharm.  Në  Frëngjishten ne 14c. favor do të thotë të trajtosh.
193

 fjala  merr edhe një kuptim tjetër, që do 

të thotë aprovim. Ndërsa në frëngjishten moderne paraqitet  ‘faveur’,  me rrenjën nga latinishtja ‘ favorem’ që 

në rasën emerore është  ‘favor’, dëshirë e mirë. Më pas është  rregjistruar në gjuhën angleze që padyshim e ka 

origjinën nga Latinishtja. Ne mendojmë se Noli këtu është influencuar nga anglishtja me origjinë Latine. 

               Like valour's minion carved out his passage =       

                Si favorit i  perëndis’ së luftës (F.N.M.f.14) =me kuptimin  i preferuari.Tek Noli  favorit do të thotë 

një person apo një gjë e konsideruar me një preference të vecantë. Favorit në vitin 1580 e gjejmë në frëngjishten 

e mesjetës që e ka origjinën edhe  nga Italishtja  favorito, si dhe  nga   Latinishtja favorem me sensin 

mbështetje. Kjo do të thotë  një person që ka një influence dominuese superior, është rregjistruar në funksionin e 

emrit në vitin 1590s. Si mbiemer është  hasur nga viti 1711. Në përdorimin  figurativ përdoret në vitin 1788. si 

psh: Studenti  im i preferuar. Në Latinisht ishte fautor, në frëngjishten e vjetër  ‘fauteur,’  Në anglishten e 

mesjetes dhe në fillim të shekullit 18.  Eshte fautour   

            than=Than (F.N.M.Sh.f.19) = titull i huazuar. Është fjalë me origjinë angleze(14c.), 
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         perseverance,  =preserveranc’(F.N.M.Sh.f.120)    Është fjalë e huazuar nga frengjishtja.  

perseverance në mes të shekullit 14. perseverance  do të  thotë  qëndrueshmëri në shekullin e 12. Po ashtu dhe 

në frëngjishten moderne latinisht do të  thotë qëndrueshmëri,
195

 

        That seems to speak things strange.= Na sjell habere (F.Noli Makbethif.64) lajme, është turqizme. 

         The palace. A room in the palace =një odë në pallatF.NoliMakbethi F.16).  

Do të  thotë një dhomë në pallat. Është  me origjinë turke. Shqiptarët e Maqedonisë e përdorin dhe sot në 

kontekstin Oda e tregtisë. Ndërsa ne themi Dhoma e tregtisë. 

         Balm of hurt minds, =ballsamn’ e shpirtit vrar’(F.N.M.f.51).  

balm = balsam është hasur si emër në fillim të shekullit XIII me kuptimin substance aromatike nga rrëshirë ose 

vajra aromatike, në frëngjishten e vjetër basme, në frëngjishten moderne baume, në latinisht balsamum, në 

Gjermanishten e vjetër Balsamon.”sot Balsam” në Hebranishte Basam erza. Në vitet 1175-1225; në anglishten 

e mesjetës është rregjistruar basme, =erze.  basme, bal(s) me
196

,. Noli e ka përdorur fjalën të huazuar nga 

latinishtja dhe ia përshtat mjaft mirë gjuhës shqipe. 

     These faces= faca  

në vitin 1300,  është përdorur me  kuptim: Fytyra humane, pamja e fytyrës, imazhi, shëmbylltyra. E përdorur në 

frëngjishten e vjetër me kuptimin pamja, në shekullin e 12  "  gjithashtu është përdorur dhe në Italisht faccia, me 

preardhje nga  Latinshtja facies "pamje  

           Not in the legions = në taboret (F.N.M.f.118).  

tabor është emër me sensin  një daulle e vogël që i ngjason një tambourine.Vjen  nga frëngjishtja e vjetër e 

përdorur në shekullin e 13.  Në frëngjishten e vjetër; “tabour, tabur " do të thotë  daulle, zhurmë,  ndoshta vjen 

dhe nga persishtja që në shekullin 11c. është  rregjistruar   tabir "drum," dome thënë  daulle. Për sa i takon 

evulimit  të  kuptimit të  mëtejshëm të fjalës  është i pasigurtë. Për herë të  parë është rregjistruar në vitet 1250-

1300; si emër në Anglishten e mesjetes dhe n  frengjishten e vjetër tab (o) ur; Në anglishten e mesjetes është 

rregjistruar  tabouren, si derivat i emrit të frëngjishtes së vjetër taborer, si derivat tab (o) ur.Ne mendojmë dhe 

është shumë e kjartë se Noli duhet të jetë influencuar nga anglishtja. 

suspicion of the deed.= Suspekte (F.N.M.Sh.f.66) për komplotin e pabesë.  

Suspect  është rregjistruar në fillim të shekullit 14 me kuptimin të dyshosh për veprime të gabuara, të jesh nën 

dyshim. Në latinisht Suspectus me sensing e konsideruar me dyshim,  të shohësh në mënyrë të fshehtë. 

Në vitet 1250-1300; në  latinisht ishte fjala suspectāre, ekuivalent to su- su-+ spectāre, e cila do të thotë të 

dyshosh. Nga mesi i shekullit 14 në frëngjishten e vjetër është përdorur të mosbesosh të dyshosh. Në mes të 

shekullit 15c. shohim të rregjistruar suspected,  nga  suspect (mbiemer.) nga frëngjishtja e mesjetes suspect. Kur 

është e shoqëruar me emër del në funksionin e mbiemrit. "a suspected person," 1590s, njeri i dyshimtë. Një 

bashkim i tillë shihet në gjuhën Angleze nga ku mendojmë se Noli është influencuar së tepërmi. 

     Compell'd these skipping kerns to trust their heels, =  I dham armikut dermën (F.N.M.Sh.f.14) goditjen. 

Dermën është me origjinë turke.  

        what purgative drug, = recin’ e purgatif (F.N.M.Sh.f.143)  

Fjala purgatif është ndeshur nga fundi i shekullit 14 nga frëngjishtja e vjetër purgative, si dhe  nga latinishtja 

purgativus, nga  purgat, dhe past participle i latinishtes  purgare.  Në funksionin e emrit ka hyrë në fillim të 

shekullit 15
197

. Sot ekziston në fjalor por ashtu sic është shkruar në gjuhën angleze.  
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Uzurpatori bloody-scepter'd, = uzurpatori. (F.N.M.Sh.f.121). Në se do të studjojmë etimologjinë e fjalës 

themi se  uzurpatori vjen nga anglishtja e mesjetes dhe latinishtja dhe është rregjistruar për herë të parë  në vitet 

1350..-1400. Në latinisht ūsūrpātiōn- rrënja e fjalës ūsūrpātiō, 

ekuivalent me ūsūrpāt (us), (past participle of ūsūrpāre to usurp ) + -iōn- -ion që do të thotë marrja e fronit në 

mënyre illegale ose  pushtim illegal
198

. 

Gjatë studimit dhe analizës së fjalëve të  mësipërme ne dalim në përfundim se leksikun e Shekspirit, Noli i ka 

shqipëruar duke iu përshtatur rregullave të  gjuhës shqipe duke na dhënë të njëjtin emocion që është shprehur në 

origjinal. Funksioni i tyre në gjuhën shqipe është emër por gjatë përdorimit fjala ka marrë dhe kuptime të tjera si 

mbiemër, etj.  

 

Huazime në funksion të foljeve  

 

Huazimet e poshtëshënuar janë të drejtpërdrejta d.m.th. të marra drejtpërdrejt nga gjuha e huaj. Funksioni i tyre 

është foljor sepse tregojnë një veprim,  

              My noble partner, You greet with present grace and great prediction= 

              Tim shok bujar këtu e  salutoni me hir të shpejtm’ e profeti të madhe
 
(f.21) 

 Salutoni është  e përdorur me sensin përshëndeteni. Salute= është me origjinë latine kuptimi primar i së cilës 

do të thotë puthje. Më vonë kaloi me kuptimin përshëndetje.
199

 

That very frankly he confess'd his treasons, = Konfesoi të gjitha tradhësitë  frankërisht (f.28). Të dyja këto 

fjalë konfesoi dhe frankërisht janë me origjinë Latine.  Noli i ka shqipëruar duke ia përshtatur  gjuhës shqipe, me 

ane të mbaresave. -oi si dhe prapashtesën -isht të cilat nga confes
200

 = ka marrë shpiptimin dhe ka përshtatur 

foljen konfesoi që do të thotë pranoi. Është rregjistruar për herë të parë në vitet 1300-1350; është përdorur në 

anglishten e mesjetës ‘confessen’, në Frëngjishten e vjetër confesser, në Latinishten e mesjetes confessāre 

pranoj, flas, tregoj, them
201

. 

Kjo është e huazuar por i është përshtatur prapashtesa  -risht që është karakteristike në veprat e Nolit. 

              Malice domestic, foreign levy, nothing, Can touch him further.= 

Origjina e invajz, dhe historiku i saj është hasur në mes të shekullit 15 nga Frëngjishtja e vjetër invasin do të 

thotë sulm në latinisht invasion në rasën emërore ‘invasio’ përsëri me kuptimin sulm. Rrënja e participit në 

latinisht ‘invadere’ eci, shkoj. Si emër akti  pushtimit me forca të armatosura, ndërhyrje, si dhe përhapje e 

sëmundjes etj. Noli është influencuar nga gjuha Angleze në përdorimin e kësaj fjale.Duke analizuar fjalët e 

mësipërme ne kuptojmë shumë qartë se Noli është përdorues shumë i mirë i përshtatjes së huazimeve në 

gjuhën shqipe duke iu nënshtruar rregullave gramatikore të saj. Huazimet janë më tepër me origjinë 

latine, angleze dhe franceze. Noli  ka ditur të bëjë  përshtatjen e fjalëve të shprehura nga Shekspiri me 

një cilësi dhe kolorit të lartë. 

Huazimet të përdorura në funksion të mbiemrit 

Ndodhin huazime të drejtpërdrejta d.m.th. të marra drejtpërdrejt nga gjuha e huaj.  

    monstrous = monstruoze((F.N.M.Sh.f.95) monstrous në mes të shekullit  15c., në  frengjisht  “monstrueux,” 

nga latinishtja “monstruosus " me kuptimin: i cuditshëm, i panatyrshëm, monstruoze, i përbindshëm, i 

shëmtuar
202

. Po ashtu në vitet 1350-1400;  në anglishten e mesjetës dhe latinisht mōnstrōsus, me kuptimin e 

trmerrëshme, gjigande.  

patience, = pietet (F.N.M.Sh.f.120) huazim me sensin durim. Është rregjistruar në vitet 1175…1225 në 

anglishten e mesjetes   pacience ndërsa në frëngjishten e vjetër dhe ne  latinisht përdorej patientia. Kuptimi në 

të gjitha rastet është të durosh.  patient = kuptim tjetër është të vuash, apo një person i sëmurë nën trajtimin 

mjekësor. Nga fundi i shekullit 14 paraqitet në frëngjishten e vjetër dhe në latinisht  patientem”
203

 me sensing të 

durosh.    

Most sacrilegious murder =  Sakriligje (F.N.M.Sh. f.58) Është gjendur  për herë të parë në vitet 1275-1325;  nga 

anglishtja e mesjetes, frëngjishtja e vjetër dhe latinishtja, sacrilegium, ekuivalente me sacri forma e kombinuar 

me sacrum që do të thotë vend i shenjtë, dhe leg(ere) që do të thotë vjedh
204

,  

Analiza e fjalëve të mësipërme na bën të dalim në përfundim se përshtatja e huazimeve në gjuhën shqipe nga 

Noli është bërë sipas rregullave të gjuhës shqipe dhe si i tillë është jashtëzakonisht i arrirë. Fjalët e Shekspirit 

tingëllojnë shumë bukur në shqipërimin e huazimeve të Nolit. 
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4 Huazime në funksion të ndajfoljeve 

Huazimet i kemi marrë drejtpërdrejt nga latinishtja; apo gjuhe te tjera. . 

Frankërisht nga frank
205

. Frank është rregjistruar si mbiemër  në shekullin e 12, në latinishtisht  francus që 

do të thotë i lirë si emër njeri i lirë, frank. Nga frëngjishtja e vjetër  përdorej me kuptimin i lirë, liberal, bujar. 

Në  frëngjishten e vjetër vërejmë një tjetër kuptim  franc i lirë dhe jo servil, i sinqertë, bujar, i hapur, i hijshëm 

me vlerë. Në shekullin e 3 ka qenë një fis Duhet të theksohet se Frank  përdoret si emër  spanjoll, gjerman 

Franko. Origjina e emrit etnik është e paqartë. 

Ndërsa tek frankërisht Noli është influencuar nga gjuha angleze, ka marrë rrënjën frank e cila është folje dhe 

mbiemër në anglisht dhe ia ka përshtatur gjuhës shqipe duke e përdorur si ndajfolje të prejardhur nga mbiemri 

me prapashtësen –risht.Ne mendojme se pershtatja e fjalëve të huazuara nga Noli është shumë i arrirë dhe të 

duket sikur këto fjalë janë me origjinë nga gjuha shqipe  

Si përfundim punimi paraqet se Noli është  stilist i madh që na ka pasuruar fjalorin me huazime dhe fjalë të 

huaja  të cilat pasqyrojnë kulturën dhe folklorin e gjuhës shqipe. Ai i ka përshtatur huazimet të  marra direkt nga 

Shekspiri në një cilësi tepër të lartë. Eshtë pikërisht kjo arësyeja që veprat e Shekspirit tingëllojnë aq bukur dhe 

lexohen me shumë dëshirë nga lexuesit shqiptarë. Këto huazime janë sipas burimit latin, grek, anglez, frances, 

turk madje dhe arab. Ai diti t’i përshtatë shumë mirë huazimet duke i përdorur ato në funksionin e emrave, 

foljeve, mbiemrave dhe ndajfoljeve duke na krijuar në këtë mënyrë një mjedis me leksik shumë të pasur.Punimi 

rezulton se funksionet stilistike të huazimeve të përdorura nga Noli  kanë ngjyrime të huaja, dhe përdoren për të 

karakterizuar personazhe apo për të shprehur nocione  në mënyrë që të realizojnë  në ligjërim njësi me ngjyrime 

emocionale e shprehëse. Punimi ynë do të vazhdojë të  pasurohet duke bërë kërkime në gjetjen e huazimeve të 

tjera të përdorura nga Noli. 
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Abstract: This research paper is going to elaborate the live stream contribution of Dr Ferit Murad, his origin 

and contribution to Medical Sciences. On a June of 2012, the researcher of this study met the Nobel Prize 

Winner after the occasion of awarding an honorary degree "Doctor Honoris Causa" from the State University of 

Tetova. The meeting in person was an outstanding opportunity to reaffirm the doubts and pressumtions, existing 

long time in researcher’s opinion. His intelligence, hardworking and devotion to science proved the results.  

While conducting research work, he came up with a brilliant idea by demonstrating that nitroglycerine and 

related elements which release nitric oxide into a human body, have the effect of relaxing smooth muscles by 

lifting intracellular cyclic GMP. The research methods being used throughout this paper are; the method of 

interview, narrative method, qualitative and quantitative method. 

Key words; catecholamine, Nobel, science, dihloroisoproterenol, adrenergic 

Rezyme : Ky studim do të përpunojë kontributin jetësor të Dr Ferid Murati për origjinën dhe kontributin e tij në 

fushën e shkencave mjekësore. Në një qershor të vitit 2012, studiuesi i këtij studimi u takua me fituesin i 

Çmimit Nobel pas rastit të dhënies së një titulli nderi "Doctor Honoris Causa" nga Universiteti Shtetëror i 

Tetovës. Takimi sy më sy   ishte një mundësi e jashtëzakonshme për të tjerur dyshimet ekzistuese, të pranishme 

kohë të gjatë në opinionin e hulumtuesit. Inteligjenca, puna dhe përkushtimi ndaj shkencës ofroi rezultate. Gjatë 

kryerjes së punës kërkimore, Feridi doli me një ide të shkëlqyer duke demonstruar arritjen se nitroglicërina dhe 

elementë të ndërlidhura që lirojnë oksid nitrik në trupin e njeriut,  do të kishin efekt relaksues te muskujt e butë 

duke ngritur PMP-në ciklike intracellulare. Metodat e hulumtimit të përdorura në këtë punim janë; metoda e 

intervistës, metoda përshkruese, cilësore dhe metoda sasiore. 

Fjalët kyçe; catecholamina, Nobel, shkenca, dihloroisoproterenol, adrenergik 

1. HYRJE 

Nobelisti i shkencave mjeksore Dr. Ferid Murati është biri i Xhabir Muratit, emër jo i pakëzimit por verzion i 

dytë i emrit të babait të Feridit, i cili u ndryshua gjat qendrimit të tij në Amerikë që më vonë do të njihej 

ndërkombëtarisht. Ndërsa sipas Halil Zendelit, një nga  bashkëfshatarët dhe kushëritë e Feridit në veprën e tij 

“Nobelisti Ferid Murati krenarija jonë”, na jepet një përshkrim i hollësishëm i historikut të familjes së 

nobelistit dhe në të njëjtën kohë na ofrohet mundësija të konstatojmë se i j‘ati i Feridit quhej Murat Ejupi, dhe se 

i gjyshi i Feridit quhej Xhabir. Sipas gjitha gjasave Ejup Murati kombinon emrin e tij me atë të j‘atit të vet nga 

mallëngjimi për të.  

Në datë një qershori të vitit 2012, hulumtuesi shkencor i këtij punimi u takua me Nobelistin pas rastit të pranimit 

të çmimit “Doctor Onoris Kausa” nga Universiteti shtetëror i Tetovës. Në këtë takimin të fundit, 

jetëpërshkruesja synoi në qartësimin e disa kureshtjeve të cilat pasuan me  nje sërë pyetjesh. dhe njëra nga to e 

veçuar ishte. Cila ishte arsyeja që babait t’uaj i ishte ndruar emri dhe mbiemri? Përgjigja e tij vijoi. “Megjithëse 

në atë kohë babait t’im në rrethana të ndryshme i ishte ndëruar disa herë emri dhe së fundi ai vendosi të quhej 

Xhabir Murati.” 

Shqiptarët nga rethi i fshatit të bukur malor “Llakavicë” që graviton në pjesën jugore  të komunës së Gostivarit, 

një qytet me disa mira banorë, shtrihet afër kufirit të Shqipërisë dhe administrohet nga Republika e Maqedonisë. 

Epoka kur Xhabiri (Murati) kaloi fëmirinë në këto vise ku jeta ishte e vështirë duke filluar nga sëmundjet e 

nryshme dhe varfëria e skajshme, rëndonin jetën e qytetarëve të kësaj ane. Nëna e tij quhej Vahide e ardhur 

Lakavicë nga fshati Toplicë. Babai i nobelistit  në vitin 1905 në moshë të re mbeti jetim pa nënë së bashku me  

motrat, Sejmën, Nafijen (e cila vdes në lule të rinisë ) dhe Ademin. Më vonë babai i tij martohet dhe lind djemt 

Gafurin dhe Ajetin. Ai, në moshën 13 vjecare si femiu më i madh i familjes ngarkohej me shum detyrime. Në 

vitin 1906, një vit pas vdekjes së ëmës, Xhabiri (Murati) u martua me Hiden nga Padalishti dhe lind një djalë i 

quajtur Neshat (i cili lind djalin Nesimin dhe vet vdes në mënyrë misterioze në burgun e Gostivarit dhe fati nuk 

e perkedheli për t’u takuar me të j’atin e vet) .
206

 Gjat jetës së tij kreu gjithsejt një vit shkolle( në gjuhën turke).  

Zgjuarsija e tij nuk kufizohej vetëm me artin e bariut por ai gjer në fund të jetës së tij, mësoi të fliste 7 gjuhë të 

huaja. Në rini kishte bredhur në metropole të shteteve të ndryshme si ajo e Stambollit, Bukureshtit, Parisit dhe 

Vienës për të shitur sheqerka , bërë punë ëmbëltoresh, dhe punë të ndryshme në fabrika të cilat ishin shum 

lodhëse dhe jo fitim prurëse. Ambicjet rinore dhe informatat për tokën e premtuar Xhabirin dhe disa të rrinjë të 

tjerë të takuar në Austri, e bindën për të sfiduar veten në avantura të rreja. Në vitin 1913, merr rrugën e gjatë për 

në Amerikë duke lënë pas babanë, gruan, fëmijën, motrat, vllezërit, shokët, miqtë, vëndlindjen e bukur dhe 
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përqafon me trishtim ndjenën e pikëllimit i vetëdijshëm se gjith këta njerëz të të shpirtit nuk do t’i shihte përsëri. 

Ai qëndroi dhe punoj pune  të rënda në disa qytete si Cleveland, Detroid dhe Chikago. Xhabiri nga natyra ishte 

shum i shoqëruar, i pashëm, avanturist dhe pasion i kishte veturat. Në vitin 1935 në moshën 39 vjeçare vendosi 

të martohet me 17 vjeçaren, Henrietta Josephine Bowman. Sipas Feridit “Fëmiria e varfur e të dy prindërve të 

mi dhe edukimi i tyre i pakët ndikoi shum në mua dhe dy vllezërit e mi si dhe në zgjedhjet tona të karierës. Njëri 

vëlla kreu stomatologjinë dhe tjetri profesor i antropologjisë me titull doktori.” 
207

 

 

2. PERSONALITETI DHE VEPRIMTARIA E NOBELISTIT TE SHKENCAVE MJEKËSORE  

Feridi ishte nxënës i zellshëm me mësime më i miri në shkollë, me pak mund ai arinte rezultate të shkëlqyera. 

Padyshim, rezultati i fëmive intelegjent kishte të bënte me një gërshetim gjenesh të shëndosha. Feridi thot; “I ati 

im më kishte mësuar ca shkathtësi biznesi dhe të regulloj ca  pajisje të cilat vazhdimisht prisheshin nën këtë 

ndërtesë të vjetër. Ai kishte një mbamendje të shkëlqyer. Gjithherë rregullonte gjërat që prishëhsin  mbante 

mend fort mirë si i çmontonte objektet në mënyrë që t’i  regullonte ata dhe ti kthente ata në vendin e duhur pa 

prishur radhitjen e tyre, përdeisa unë si i ri qëndroja pranë dhe ja dorëzoja veglat”.
208

 Ndërsa vet Feridi kishte 

ushtruar një lloj loje se si të mbante mënt porositë e 28 myshterive dhe të llogariste të hollat para se të vinte në 

arkë. Feridi mban mënt mirë që për vendosjen e zgjedhjes së profesionit të tij të mjekut, i ishte këshilluar nga 

shum arsimtarë të lëmive të ndryshme që ishin të pranishëm shpesh në restoranin e tyre si, Jack Taylor mësuesi i 

spanjollishtes dhe historisë, LaDonna Thue Elson e artit, Bernard Quebeck i musikes, Jesse Allen e matematikës 

dhe traineri Peter Kovachic
209

.  

Në moshën 21 vjeçare kur më  përmbylli vitin e fundit të studimeve, gjat kohës së një shëtitjeje pranverore në 

Fort Laurdedale të Florides, u njftua me një vajzë e quajtur Carol Ann Leopold. Me me te u martua në të njëjtin 

vit të diplomimimit 1958 dhe lindi 5 fëmi
210

. Gjat kohës së studimeve në programin e fakultetit të kimisë në 

universitetin e Dy Pauw-së ai rra në sy të profesorëve, kolegëve dhe miqëve të tij për prirjet e tij exploruese, 

veçanarisht mentorit të tij Forst Fuller nga lënda e biologjisë, ku arriti shpjegime shkencore me përpunimin e 

temës si peshqit arijnë të bëjnë tretjen e kalciumit pa gjëndrat paratiroide.  

 

3. STUDIMI QË SOLLI ÇCMIMIN NOBEL 

Në studimet e ardhëshme Feridi do të kishte mentor, Earl Sutherland, Jr. nga departamenti i farmakologjisë dhe 

Theodore  Rall, një profesor i ri asistent dhe bashkëpunëtor nga Sutherland-i të cilët një vit para se të arinte në 

këtë program, ata kishin zbuluar qarkoren AMP si “lajmëtar (përçues) (sinjalizues) i dytë” i epinefrinit dhe 

efektin ndërmjetësues të glukagonit në glykogenelosë në përbërje të mëlçisë. 

“Kërkimi im kishte për qëllim të dëshmojë se efekti i kateholaminës në ciklin AMP si lajmëtar (përçues) i dytë, 

ishte shkaktare i efektit përçues nëpërmjet receptorit beta adrenergic. Alquist-i kishte raportuar më parë se 

efektet adrenergic-ke mund të klasifikohen si alfa ose beta mvarësisht nga potenca relative e disa 

kateholamineve. Receptori i ri dhe i vetëm beta adrenergic antagonist, dihloroizoprotenerol, pat qenë përshkruar 

dhe do të bëhej një antagonist i dobishëm në punën tonë. Ne zbuluam se efektet kateholamine në aktivizimin e 

ciklazës së adenilil-it në të dyja pregatitjet e zemrës dhe mëlçisë ishin, vërtet, shkas i efekteve beta adrenergic-e 

dhe agjentëve tjerë të treguara nga potencat relative të l-izoproterenol, l-epinefrine dhe l-norepinefrine-ës me 

pengim nga dihloroisoproterenol-i dhe rënie të blokuesve alfa, ku agonist-ët do të ken efekte. Unë gjithashtu 

zbulova se acetilholine-i dhe agjentët tjerë holinergic pengojnë preparatet adenilil ciclase, përshkrimi i parë i 

hormoneve, që pengojnë formacionin AMP ciklic. Pastaj unë fillova të interesohem për agjentët që mund ta 

bllokojnë efektin ciklik të AMP-it në fosforilaze kinaz dhe aktivizim fosforilazes. Kjo kërkon ca përshkrime të 

gjata dhe njohje të një numri të analogeve ciklik të AMP-it dhe nucleotideve duke përfshirë ciklin e  GMP, 

ciklin  IMP, ciklin  CMP etj. Shumica e këtyre dhe analoget e tyre ishin të sintetizuara nga Theo Pasternak, një 

profesor nga Gjeneva i cili bashkëpunonte të shtunave dhe të djelave me Sutherland dhe Rall. Kjo punë më pas 

ndikoi në dëshirën time të punoj me ciklin GMP si qe e kam përshkruar në ligjeratën time të Nobelit. Më vonë 

unë punova në kiminë organike të bëj ca nukleotide.”
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 Feridi me ekipin shkencor aritën të përcaktojnë se shumica e hormoneve duke përfshirë; catecholaminët, 

cholinergicët, ACTH, vasopressin dhe të tjera mund të ritnin ose zvoglonin aktivitetin e adenylyl cyclase-s dhe 

formacionin ciklic AMP. Paraprakisht qëndrimet e kësaj qendre hulumtuese ishin se receptorët the adenylyl 

cyclase ishin makromolekula të vetme. Ndërsa hipotezat e Feridit ishin në kundërshtim me këto konstatime. 

Feriti studioi gjithçka që ishte përpunuar dei në atë kohë. Ai studioi në veçanti tezën e dy nobelistëve të vitit 

1994 Alfred G. Gilman dhe Martin Rodbell që kishin bërë zbulimin e G-proteineve dhe roli i këtyre proteineve 

dhe sinjalin transduksional në qeliza.
212

 

Feridi bënte punë praktike në të gjitha repartet shëndetësore si, pedriatri, kirurgji, ortopedi, OB-GYN, neorologji 

etj, pasiqë universiteti në kurikulin e saj kishte paraparë dhe implementonte rotacion.. Ai zgjodhi spitalin e 

përgjithshëm të Massachusetts-it, periudhë e cila i solli përvojë dhe kënaqësi të veçantë. Aty qëndroi prej vitit 

1967-1970 dhe u takua me shkenctar të zgjedhur botërorë, profesorë dhe personel klinikash. Ekipi punues në 

praktikë përbëhej nga mendje të ndritura që kishin angazhimet e tyre të veçanta si Tony Gotto, Tom Smith, Alex 

Leaf, Jim Willerson, Ed Scolnik,  Dan Federman, Roman DeSanctis, Frank Austen, Sam Thier, Ken Shine, 

Mike Brown dhe Joe Goldstein. Gjith këta njerëz lanë mbresa të vçanta dhe ndikuan në bindjet e tij të 

ardhëshme. Gjat kohës së punës prktike ai shfrytëzoi rastin që kohën e lirë e kalonte në biblioteka duke lexuar 

abstraktet e punimeve shkencore të shkenctarëve të federatës mjeksore FASEB me qëllim që të gjente njohurinë 

se ku qëndronte enigma në përçuesin e dytë dhe sinjalin vendor. “Unë hartova një fletore që përmbante një 

numër “eksperimentesh të qarta” që duheshin kryer. Kur më pas shkova në NIH si bashkëpunëtor klinik në 

institutin e zemrës, unë isha në gjendje të bëj shum nga eksperimentet e planifikuara në laboratorin e Martha 

Vaughan-it”
213

 Martha dhe bashkëshorti i saj i ndjerë, Jack Orloff, kishin kontribut të veçantë në lëmi të 

mjeksisë e posaçërisht Martha kishte bindje të kundërta me ato të Sotherlandit dhe Rallit sa i përket një numri të 

qarqeve të regullimit hormonal dhe qarkut ciklik të AMP-së. Kjo mentore gjithashtu pati ndikim të madh në 

karierën e Feritit në të ardhmen etij. 

Emri i Dr Murati çdo ditë e më tepër ndriçonte dhe bëhej më i njohur në analet e mjeksis. Pas qëndrimit tri 

vjeçarnë në qëndrën e sipër përmëndur, ai pranoi ftesë nga Universiteti i Virxhinisë për të themeluar një 

departament të ri klinik të farmakologjisë, ku do të emërtohet si profesor i asocuar në medicinë dhe 

farmakologji. Feriti u punësua në Universitetin e Virxhinisë në moshën 33 vjeçare në 1 shtator të vitit 1970 dhe 

në këtë institucion për 11 vite rradhazi dha kontributin tij të gjithmbarshëm.. Në vitin 1971 atij j’u orfua posti i 

direktorit të qëndrës hulumtuese klinike të këtij universiteti dhe në vitin 1973 atij ju ofrua edhe vendi i drjetorit 

të qëndës hulumtuese farmakologjike. Tetëdhjet e dy studentë dhe kolegë që kanë bashkëpunuar dhe janë 

mbikqyrur në punën e tyre nga Nobelisti Ferid Murati, aritën suksese të dukshme në karierat e tyre.  

Në korrik të vitit 1981 me që e kishte vështirë të ndahej nga kolegët e Universitetit të Virxhinisë përsëri vendosi 

të ndrojë qëndrën e tij punuese dhe u emërtua shef i mjeksisë në spitalin e Veteranëve të Palo Alto-s, një nga 

spitalet e përbashkëta të Standford-it. “ Kam vazhduar të kem një laborator shumë të frytshme me dy grante të 

NIH-it, disa fonde të jashtme për miqtë dhe për rreth 20 shkencëtarë që punojnë me mua në oksidin nitrik dhe 

ciklikun GMP”.
214

 Sipas Feridit, duket se puna në këtë laborator ishte mjaft e suksesshme. Zbulimet e barnave të 

rejadhe efikase, që shëronin sëmundje të ndryshme i sollën laboratorit famë të konsiderueshme. Kërkesat për 

barna dhe liçenca, prej kompanive të ndryshme ishin të shumta. Kështuqë për një periudhë katër vjeçare Feridi 

mbikqyrte rreth 1500 shkenctarë. Zhvilloi ciklin e post doktoraturës që nuk egzistonte në Abbott dhe aty  u 

regjistuan 35 kandidatë si dhe laboratori i shte i pasur për 3.5 milion dollarë për një vit akademik. Megjith këto 

të arriturra të shumta, përsëri nuk mungonin kritikat që përçanin trekëndëshin që përbëhej nga staffi i lartë 

menaxhues, staffi i marketingut dhe shkenctarët. Intereset e biznisit ishin më të forta se ato shkencore, kështuqë 

Feridi i pakënaqur qe i detyruar të lëshojë Abbott-in dhe ju përgjigj ftesës për t’u bërë president i një kompanie 

bioteknike e quajtur, Molecular Geriatrics Corporation. Fatëkeqsisht kjo kompani dështoi për mungesë të 

fondeve të hollash edhe pas gjitha përpjekjeve nëpër botë për të gjetur investitorë. 

Ndër gjita shtigjet e jetës, puna me studentë ishte njëra ndër të cilat kurrë nuk ja mbyllte vehtes. Në vitin 1997 ai 

pranoi funkcionin e kryetarit të një departamenti të rri të parë të kombinuar shkencor për biologji integrative, 

farmakologji dhe fiziologji. Njëkohësisht themeloi edhe një drejtim të rri të farmakologjisë klinike që do të jet 

një kombinim i dy reparteve si ai i biologjisë integrative, farmakologjisë dhe fiziologjisë dhe asaj të mjeksis. 

Feridi planifikonte gjithashtu të themelonte edhe laborator për hulumtime si dhe të inkuadrohej në procesin e 

mësimdhënies. Megjithatë ai ishte i interesuar edhe për materializimin e zbulimeve shkencore, pasi kishte fituar 

aftësi biznesi dhe kjo do ti joshte dëshirat e puntorëve shkencor, administrativ si dhe studentëve. 

Hulumtimet e tij me të cilat fitoi çmimin Nobel janë përqëndruar në lëmi të Fiziologjisë dhe Mjeksisënë dhe 

kryesisht për ndikimin e Oksidit Nitrik në trupin e njeriut dhe efektet e saj kuruese. Kaluan plot 100 vite pas 
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zbulimit të këtij gazi për të kuptuar saktësisht efektin e tij në trupin e njeriut. Gjat një periudhe 22 vjeçare deri 

në vitin e zbulimit ishin bërë njëzet mijë studime por pa kupuar rezultatet. Ndërsa Feridi po ashtu kaloi vite të 

tëra eksperimentesh mbi këtë temë së bashku me bashkëpunëtorët e tij, Louis Ignarro dhe Robert Furchgott të 

cilët aritën në konstatimin se ky bashkëdyzim kimik kishte efekt shërues në marje me doza të caktuara si, 

zgjërimi i enëve të gjakut, që arijej nëpërmjet efektit përçues të saj në qeliza dhe ndihma në shkatrimin e 

qelizave kancerogjene. Të tre bashkë fituan çmimin prestigjioz, Nobel në 8 dhjetor të vitit 1998. 

Acidi Nitrik është gaz që nuk ka elektron të ndarë dhe ka veti të rregullojë një numër të pa kufizuar procesesh 

biologjike. “Në shum instanca oksidi nitrik bën ndërmjetsimin  e efekteve biologjike duke e aktivizuar guanylyl 

cyclase dhe duke ritur sintezën ciklike të GMP-së prej GTP-së. Sidoqoft, lista e efekteve të acidit nirtik që janë 

të pamvaruna nga cikli GMP po ritet në masë të madhe. Për shembull acidi nitrik mund të bashkëveprojë dhe të 

ndryshojë metalet si që është hekuri grupet thiol, radikalet tjera të lira, oksigjeni, anioni superoksid, acidet 

yndyrore të fortadhe molekula tjera.”
215

 

Feridi fill pas fitimit të çmimit u emërtua drejtor i institutit te medicinës molekulare, u angazhua në 

Universitetin e Virginia-as, Universitetin e Standford-it, laboratoret e Abbott-it. Ai mori iniciativë për të 

udhëhequr një kampanjëpër të mbledhur 200 milion dollarë ku do ti shrytëzonte për ndërtimin e një qendre 

hulumtuese me hapësirë prej 230.000 këmbë katrorëdhe pjesën tjetër të hollave për rekrutimin e 40 shkollarëve, 

trainerëve të tyre dhe shkenctarëve. Shteti i Texas-it ua mundësoi realizimin e plan-projekteve kah mesi i vitit 

2006. Gjat 7 viteve të fundit Dr Murati mban ligjerat dhe viziton rreth 40 shtete në botë. Udhëton rreth 150.000 

mijë mila në vit.  Në takimet e tij më të rëndësishme me burra shteti përmend takimin me Rexhep Mejdanin, Ish 

presidentin e Shqipërisë, të ndjerin Presidentin Boris Trakovski nga R. Maqedonisë, me të ndjerin Liderin 

Palestin Yasser Arafatin, Kryeministrin Izraelit Netanyahu, Prerierin Ëen Jiabao të Kinës, Ish Presidentin 

Klinton dhe Bush, Laureatë të gjinive të ndryshme shkencore, shum senator, kongresmen, guvernator, 

kryebashkiak, kryetar partish, biznismen e shum e shum autoritete. Dr Ferit Murati është përfshirë në listën e 

shkenctarëve amerikan nga autori i mirënjohur Charles W. Carey, JR. në veprën e tij voluminoze prej 419 

faqesh e quajtur “Facts on File Library of American History-American Biographies- American Scientists”
216

 

4. PËRFUNDIM 

Prof. Dr. Feridi është dekoruar me një numër të madh titujsh, shpërblimesh dhe postesh. Është drejtor Emeritus i 

Fondacionit Brown të medicinës molekulare për parandalimin e sëmundjeve njerzore, Drejtor i qendrës IMM 

për sinjalizimin e qelizave. Punoi si biokimist në Houston në Universitetin e Teksasit, në qendrën shkencore 

shëndetsore.Mban postin e profesorit në fakultetin e biokimisë dhe biologjisë molekulare pranë Universitetit të 

George Washington-it. Është bashkë-president dhe këshilltar bordi të konferences vjetore ndërkombëtare për 

zbulimin e barnave dhe terapisë mbajtur në UAE. Ai ka themeluar ose bashkëthemeluar pes kompani 

bioteknologjike dhe kryesisht puna e tij është bazuar në sinjalizimin e qelizave dhe sistemin transdukcional të 

sinjaleve.Ferid Murati fitoi shum çmime prestigjioze.Është anëtarë nderi i shum organizatave si: Antar i 

Akademisë Kombëtare të Shkencave, anëtar i Akademisë Amerikane të Arteve dhe Shkencave. Pof. Dr. Feridi, 

gjithashtu shërben në Bordin e drejtorëve ose Bordeve Shkencor Këshillëdhënëse të një numri të 

kompanive publike dhe private dhe fondacioneve të ndryshme të universiteteteve.
217

 

 “Kontaket e tij dhe lidhjet me shqiptarët shënuan një pikë kulminante me 21 Mars 2009 - kur 

ai pranojë zyrtarisht titullin e kryetarit të nderit të Shoqatës Mjekësore Shqiptare Amerikane. Ceremonia e 

organizuar nga kjo organizatë ishte dhe mjaft emocionuese. Ajo u mbajt të shtunën në mbrëmje në nje nga 

ambientet e hotelit "Four seasons", në qytetin e Houston-it në Teksas. Në emër të  Shoqatës Mjekësore 

Shqiptaro-Amerikane, presidentija e saj Dr. Lindita Çoku i dorezojë zyrtarisht nobelistit me origjinë shqiptare 

Dr. Ferid Muratit titullin "Kryetar Nderi" në praninë edhe të bashkë-kryetarit të shoqatës Dr. Sulejman Çelaj dhe 

bashkëshortes së Dr. Muratit, zonjës Carol Ann Leopold.” 

 

Rishtas qytetarët e Tetovës patën nderin të ken për vizitë Nobelistin me origjinë shqiptare, Prof. Dr. Ferid 

Muratin, i cili ditën e shtunë 11 qershor të vitit 2011 ishte i pranishëm në pallatin e Kulturës në Tetovë ku u 

mbajt manifestimi me ç’rast komuna e Tetovës nderoi me titullin “Qytetar Nderi i Tetovës” Prof. Dr. Ferid 

Muratin. 

Të vetëdijshëm për pasurinë kombëtare me përmasa ndërkombëtare të kalibrit të këtillë, kolegiumi arsimor i 

shkollës së mesme mjeksore në Tetovë, mori vendim unanim dhe emërtoi këtë institucion të dijes me emrin e 

shquar të shkectarit të mjeksisë me datë 30 qershor 2011.. Ndërsa në një qershor të vitit 2012, Universiteti 
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Shtetëror  i Tetovës dhe UELJ, dekoruan nobelistin me titullin “Doctor Honoris Causa” Ai e vizitoi Gostivarin 

disa herë, vendin e lindjes së babait të tij, ku u prit në mënyrë madhështore. Vlen të theksohet fakti se Feriti 

adaptoi një foshnjë-vajzë 3 muajsh nga vendi i lindjes të jatit për njërën nga bijat e tij. Ai me mall të madh 

kujton babain e tij shum të dashur dhe si shënjë dashurie dhe respekti ndërmori këtë gjest human të cilën e 

konsideron si një nga veprat e tij më madhështore 
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(Rast studimor) 

 
Abstrakt: Të bëhesh dhe të jesh një  mësues në kuptimin më të mirë të fjalës nuk është aspak e lehtë. Të 

marrësh rolin “in loco parentis” dhe të  të jepet detyra e edukimit të brezave të rinj është një përgjegjësi morale 

që hap pas hapi shndërrohet në detyrim jetësor moral. Mësuesit duhet të jenë qendra e vëmendjes së shoqërisë 

sepse atyre iu besohet  marrja e njohurive të reja, transmetimi i vlerave të shoqërisë, sikurse dhe edukimi për t’iu 

larguar së keqes. Në ditët e sotme gjithnjë e më e vështirë po bëhet vlerësimi i këtij profesioni kyç për 

shoqërinë, duke filluar me përzgjedhjen, formësimin si dhe vlerësimin e vazhdueshëm që i bëhet individëve në 

këtë profesion. 

 Për të analizuar karakteristikat dhe vështirësitë e mësuesve të rinj janë zhvilluar 50 pyetësorë në 5 shkolla 

pjesmarrëse në qytetin e Elbasanit, përkatësisht: “Ali Agjahu”, “Abdyl Paralloi”, “Bardhyl Popa”, “Fadil 

Gurmani” dhe “Qemal Haxhihasani”.  

Përvec 50 pyetësorëve të shpërndarë te mësuesit e rinj të shkollave të sipërpërmendura gjithashtu janë zhvilluar 

edhe 3 intervista me 3 drejtuesit (nga 5 në total) të shkollave të sipërpërmendura. Përsa i përket përzgjedhjes së 

kampionit, ato janë mësues të cilët japin lëndë të ndryshme dhe qëllimi ka qenë njohja me realitetin shqiptar 

përsa i përket vështirësive që mësuesit kanë për përmirësimin e proçesit të mësimdhënies. 

Arsyeja e këtij studimi është trajtimi i vështirësitë të mësuesve të rinj dhe problematikat që ata hasin gjatë 

mësimdhënies, i parë në dy këndështrime: nga këndështimi i vetë mësuesve dhe nga këndështrimi i drejtuesve të 

shkollave. Një aspekt i trajtuar në këtë studim ka të bëjë edhe me trajnimet e vazhdueshme që të jenë sa më të 

përditësuar  me metodat më të fundit të mësimdhënies. 

 

Fjalë kyçe: mësues, mësues i ri, mësimdhënie, trajnim. 

 

Abstract: Becoming and being a teacher in the best sense of the word is not easy. Taking the role of "in loco 

parentis" and having a moral responsibility of educating younger generations is that step which becomes more 

and more as moral and vital obligation. Teachers should be the center of attention of society because they were 

believed receipt of new knowledge, the transmission of values of society, as well as education to escape evil. 

Nowadays more and more difficult it is the assessment of this key profession to society, starting with selecting, 

shaping and continuous assessment to be individuals in this profession. 

 To analyze the characteristics and challenges of new teachers were conducted 50 surveys in 5 schools in 

Elbasan, namely: "Ali Agjahu", "Abdyl Paralloi", "Bardhyl Popa", "Fadil Gurmani" and "Qemal Haxhihasani". 

In addition 50 questionnaires distributed to teachers and new school-teachers, and developed above 3 interviews 

with 3 directors (5 in total) of the above mentioned schools. Regarding the selection of the sample, they are 

teachers who teach different subjects and the aim was getting to the Albanian reality in terms of the difficulties 

that teachers have to improve the teaching process. 

The reason for this study is to address the difficulties of young teachers and the problems they encounter in 

teaching, in two aspects: from aspect of teachers itself and school leaders. One aspect discussed in this study has 

to do with ongoing training to be more updated with the latest methods of teaching. 

 

Keywords: teacher, new teacher, teaching, training. 

 

1.1 Hyrje 

Arsimi në Shqipëri përbën një sektor të rëndësishëm të zhvillimeve kombëtare, i cili projekton të ardhmen e 

kombit. Ai synon të pajisë qytetarët e ardhshëm shqiptarë me njohuritë e nevojshme, me aftësitë e shkathtësitë e 

mjaftueshme, të edukuar dhe të përkushtuar për të realizuar zhvillimin ekonomik e socio-kulturor të vendit. Po 

rastet e vështirësive nga ana e mësuesve nuk mungojnë. Arsimi i mesëm i ulët apo 9 vjeçar në Shqipëri ka 

shënuar arritje të rëndësishme sasiore dhe cilësore në fushën e mësimdhënies dhe të të nxënit, duke sfiduar me 

sukses kërkesat social- kulturore të shoqërisë demokratike. Në mënyrë të veçantë, gjithnjë dhe më shumë, po 

evidentohet kërkesa e formimit të nxënësve me dije të reja shkencore, me një mendje të hapur kritike dhe të 

pavarur, po profilohet modeli social i një qytetari evropian.  

Arsimi 9 vjeçar jo vetëm që përbën themelet e formimit kulturor të brezave, por përcakton objektivat e së 

ardhmes, në nivelet më të larta arsimore. 
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Përkufizimi i shkollës përbën rëndësi edhe në këtë punim duke qenë se shkolla është një prej institucioneve 

sociale kryesore, nëse do të marrim në kosideratë institucionet kryesore sociale ku bëjnë pjesë: a) famijla; b) 

edukimi; c) besimi fetar; d) institucionet ekonomike dhe institucionet qeveritare. 

Proceset e edukimit luajnë një rol të rëndësishëm në përgatitjen e brezave të aftë për Shekullin e Ri. Nuk mund 

të arrihen objektivat për një shoqëri shumëkulturore, të teknologjisë dhe informacionit pa u kujdesur për 

edukimin e brezave të rinj me profesionalizëm dhe pasion. 

 Nuk mund të ndërtosh një botë të denjë për të gjithë anëtarët e saj, po qe se nuk kujdesesh për mirëqenien, 

zhvillimin dhe përparimin e përgjithshëm të tyre. 

 

1.2 Qëllimet e hulumtimit 

Studimi ka si qëllim të eksplorojë vështirësitë që hasin mësuesit e arsimit të mesëm të ulët, përkatësisht atij 9 

vjeçar në shkollat në qytetin e Elbasanit “Ali Agjahu”, “Abdyl Paralloi”, “Bardhyl Popa”, “Fadil Gurmani” dhe 

“Qemal Haxhihasani”. Vështirësitë që mund të hasin mësuesit mund të jenë ndryshme duke filluar nga fëmijët 

me nevoja të veçanta e deri te mungesa e infrastrukturës. 

Qëllimet janë: 

 Të identifikojë masën e vështirësive të mësuesve të rinj në qytetin e Elbasanit; 

 Të përcaktojë llojet e vështirësive që kanë mësuesit e rinj të arsimit të mesëm të ulët; 

 Të zbulojë faktorët e ndryshëm që ndikojnë në vështirësitë që kanë mësuesit; 

 Të zbulojë dhe të përshkruajë marrëdhënien e mësuesve dhe fëmijëve për kalimin e këtyre vështirësive; 

 Të rekomandojë mënyrën sesi mund të kalohen këto vështirësi në mënyrë që të përmirësohet procesi i 

mësimdhënies. 

 

1.3 Kufizimet 

Ky ministudim karakterizohet edhe nga kufizimet vijuese: 

 Kufizimi i parë ka të bëjë me hapësirën kohore të kushtëzuar për këtë ministudim. Periudha janar 2014 

deri në qershor 2014. 

 Kufizimi i dytë ka të bëjë me shtrirjen gjeografike të këtij ministudimi për faktin se përfshin vetëm “Ali 

Agjahu”, “Abdyl Paralloi”, “Bardhyl Popa”, “Fadil Gurmani” dhe “Qemal Haxhihasani” në pamundësi 

për t’u shtrirë edhe në shkolla të tjera.  

 Kufizimi i tretë ka të bëjë me vështirësitë në terren gjatë plotësimit të pyetësorit, duke qenë se mësuesit 

nuk kanë qenë të gjithë shumë bashkëpunues kjo për shkak edhe të vështirësive të tyre por edhe 

vështirësitë që ata kanë hasur gjatë plotësimit të pyetjeve të hapura. 

 

1.4 Literatura 

1.4.1 Mësuesi 

Duke qenë se në jetën e nxënësve, për shumë orë gjatë ditëve dhe javëve, mësuesit janë personat 

kryesorë të rritur, që kanë mundësi të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe shoqëror të 

nxënësve.  Në rastin e nxënësve që përballen me probleme emocionale apo ndërpersonale, mësuesit janë shpesh 

burimi më i mirë i ndihmës. 

Referuar vendeve lider në ekonominë botërore siç janë SHBA dhe Japoni  theksojnë se roli dhe përgjegjësia e 

mësuesve është formësuar nga konteksti i veçantë historik, kulturor dhe shoqëror (Fossum & Kubow, 2007). 

Kur nxënësit vijë nga përvoja kaotike dhe të papritura në shtëpi, ata kanë nevojë për një autoritet që shqetësohet 

për ta dhe që është i qëndrueshëm. Ata kanë nevojë për mësues që u vënë kufij të qartë, që janë konsistentë, që 

zbatojnë rregullat me vendosmëri, pa i ndëshkuar, që i respektojnë ata dhe shfaqin interesin e vërtetë për 

mirëqenien e tyre (Woolfolk, 2011). 

 

1.4.2 Mësues i ri 

Mësuesit e rinj, kudo që janë, kanë të njëjtat shqetësime: mbajtja e disiplinës në klasë, motivimi i nxënësve, 

zgjidhja e konflikteve midis tyre, korrigjimi dhe vlerësimi i detyrave të nxënësve (Woolfolk, 2011), 

marrëdhëniet me prindërit dhe marrëdhëniet me mësuesit e tjerë. 

Të shumtë janë mësuesit që pësojnë atë që quhet “reality schock” në ditën e parë të punës, sepse nuk janë në 

gjëndje të kryejnë lehtësisht detyrat e tyre. Përgatitja që marrin në shkollë si studentë, edhe pse një element i 

rëndësishëm, nuk arrin t’i përgatisë ata plotësisht për ditën e parë të punës, me një klasë të vërtetë nxënësish. 

(Woolfolk, 2011) 

Me përvojë, këmbëngulje dhe me mbështetjen e duhur, mësuesit arrijnë të përqëndrohen te nevojat e nxënësve 

dhe e gjykojnë suksesin e punës së tyre duke u nisur nga arritjet e nxënësve. Një mësues me përvojë përshkruan 

kalimin nga shqetësimet për veten te shqetësimet për nxënësit. 

 

II Metodologjia e kërkimit 
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Në këtë studim rasti është përdorur pyetësori. Është përdorur metoda e pyetësorit dhe intervistës  si metodat më 

të përdorura të kërkimeve. Nga përmbajtja instrumentet sigurojnë përgjigjet nga mësuesit dhe janë të 

harmonizuara. Është përdorur edhe intervista  e strukturuar te pyetësorët drejtuar drejtuesve të shkollave. 

Përsa i përket përzgjedhjes së kampionit, ato janë mësues të cilët japin lëndë të ndryshme dhe qëllimi ka qenë 

njohja me realitetin shqiptar përsa i përket vështirësive që mëduesit kanë për përmirësimin e proçesit të 

mësimdhënies. 

Intervista e strukturuar iu është marrë 3 drejtuesve të shkollave në qytetin e Elbasanit. Intervista përbëhet nga 

pyetje të hapura të cilat sigurojnë mbledhjen e të dhënave subjektive:  

 

 Ka një organizim të lakueshëm dhe i jep liri të madhe lëvizjeje të intervistuarit. 

 Mund të nxjerrë në dritë elemente të anashkaluara edhe nga subjekti i intervistuar, pra ka një fushë 

veprimi më të hapur. 

 Përfaqëson vërtetësi më të madhe të përgjigjeve, sepse i intervistuari shprehet brenda një lirie të 

caktuar. 

 Organizimi i lakueshëm mund të shkaktojë gabime që lidhen më përdorimin e një gjuhe më të 

përpunuar dhe të kostove të dukshme, sepse intervistuesit duhen të paguhen për kohën e kushtuar 

intervistës, formimit dhe riprodhimit të modulit për intervistën. 

 

Pjesa e pyetësorit drejtuar mësuesve përbëhet nga pyetësori i shkallëzuar dhe pyetje të hapura. Për matjen e 

qëndrimeve  kam përdorur shkallën. Me qëndrime nënkuptohet, sistemi i vazhdueshë i ndjenjave pozitive apo 

negative, i gjendjes emotive apo i gadishmërisë për të reaguar pozitivisht ose negativisht. 

 

 

III  Rezultatet  

Për zhvillimin e pyetësorëve janë përzgjedhur 5 shkolla të qytetit të Elbasanit në mënyrë rastësore dhe janë 

shpërndarë përkatësisht nga 10 pyetësorë për secilën shkollë, shkollat pjesëmarrëse janë: “Ali Agjahu”, “Abdyl 

Paralloi”, “Bardhyl Popa”, “Fadil Gurmani” dhe “Qemal Haxhihasani” 

Përsa i përket të dhënave demografike të studimit, në pyetësor morën pjesë 50 mësues, nga të cilët 5% kishin 

përfunduar studimet Bachelor, dhe nga këto të gjithë pohuan se aktualisht po vazhdonin studimet Master. 12% e 

mësuesve kishin përfunduar Master Shkencor, 15% e mësuesve pjesmarrës kishin përfunduar Master 

Profesional, ndërsa 68% thanë se kishin përfunduar studimet e larta 4 vjeçare (sipas sistemit të vjetër).  

Përsa i përket klasave ku jepnin mësim këta mësues të rinj, shumica e tyre jepnin mësim në klasat e ciklit 9 – 

vjeçar, 78% e tyre dhe 22% jepnin mësim në ciklin e ulët (Klasa 1- 5). Lëndët që jepnin mësuesit e rinj në ciklin 

9 vjeçar varionin: Gjuhë e Huaj Angleze, Gjuhë e Huaj Frënge, Gjuhë Shqipe, Letërsi etj. Në bazë të këtyre 

rezultateve mund të konkludojmë se shumica e mësuesve të rinj gjenden në Ciklin 9 vjeçar. 

 

IV Përfundime 

Përfundimet janë bazuar tek pyetësorët dhe intervistat e zhvilluara tek 5 shkollat pjesmarrëse përkatësisht: “Ali 

Agjahu”, “Abdyl Paralloi”, “Bardhyl Popa”, “Fadil Gurmani” dhe “Qemal Haxhihasani” 

Përfundimet e këtij studimi janë : 

 Në përgjithësi mësuesit që kanë përfunduar studimet Bachelor përbëjnë 5% të totalit të mësuesve, por 

këta mësues synojnë të rritin nivelin e tyre arsimor sepse shumica e tyre ndjek studimet Master, 15% 

kanë përfunduar Master Profesional, 12%  Master Shkencor, ndërsa  68% e mësuesve kanë përfunduar 

sistemin e vjetër 4 vjeçar  

 Klasat ku japin mësim mësuesit e rinj janë ato të nëntë vjeçares (78% e tyre) dhe 22% japin mësim në 

Ciklin e Ulët (Klasa e parë deri te Klasa e pestë). Lëndët që japin mësim kryesisht mësuesit e rinj në 

ciklin 9 vjeçar variojnë  si prsh: Gjuhë e Huaj Angleze, Gjuhë e Huaj Frënge, Gjuhë Shqipe, Letërsi etj. 

Pra shumica e mësuesve të rinj gjenden në ciklin 9 vjecar sesa në atë fillor. 

 Shumica e mësuesve të rinj të shkollave të përfshira në studim (65% e tyre) janë shumë të rinj në 

profesion me një eksperiencë rreth 1 vjeçare. 

 96% e mësueve të rinj hasin vështirësi gjatë procesit të mësimdhënies,  Vështirësitë që ata përmendin 

janë pak a shumë të ngjashme të cilat fokusohen me mungesën e infrastrukturës përkatëse në ambjentet 

shkollore. 

 Disa nga vështirësitë për procesin  e mësimdhënies janë: Mungesa e infrastrukturës për zhvillimin e 

mësimit (68% e rasteve); Mungesa e pajisjeve teknologjike në klasa    (97% e rasteve); Probleme me 

nxënësit me aftësi të kufizuara   (58%); Mungesa e trajnimeve për kategori të ndryshme nxënësish   

(30%); Probleme me kurrikulat për t’i përshtatur ato në arsimin gjithpërfshirës    (28%); Rastet e 

fëmijëve me aftësi të kufizuara për hartimin e një programi gjithpërfshirës  (48%) 

 Kompetencat që mësuesit kanë janë: Janë praktikues reflektivë që vlerësojnë vazhdimisht dhe kërkojnë 

hapësira për ngritjen e tyre profesionale (100%); Bashkëpunojnë me kolegët, dhe me prindërit për të 
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mbështetur procesin e të nxënit (100%); Vlerësojnë performancën e tyre dhe angazhohen në 

përmisimin e saj; i krijojnë  nxënësve të ndryshëm mundësi dhe kushte për progres; Planifikojnë në 

shkallë vjetore për çdo mësim zhvillimin e aftësive e të nxënit; Zhvillojnë  mësimdhënie alternative, 

duke përdorur strategjitë e përshtatshme, metodat zhvilluese etj. 

 Eksperienca luan një rol të rëndësishëm në procesin e mësimdhënies te 90% e mësuesve  por mësuesit 

duhet të jetë gjithmonë në kontakt me zhvillimet më të fundit dhe të jetë pjesmarrë në konferenca apo 

seminare, trajnime etj ( sic përmendin mbi 70% e të anketuarve). 

 Niveli i pjesmarrjes së mësuesve në konferenca apo trajnime arrin në 90%, mësuesit marrin pjesë në 

konferenca që kanë të bëjnë me mësimdhënien apo në trajnime për fëmijët me aftësi të kufizuar.  

 

V Rekomandime 

Disa nga vështirësitë për procesin  e mësimdhënies të paraqitura në kapitullin e mëparshëm ishin: Mungesa e 

infrastrukturës për zhvillimin e mësimit (68% e rasteve); Mungesa e pajisjeve teknologjike në klasa    (97% e 

rasteve); Probleme me nxënësit me aftësi të kufizuara   (58%); Mungesa e trajnimeve për kategori të ndryshme 

nxënësish   (30%); Probleme me kurrikulat për t’i përshtatur ato në arsimin gjithpërfshirës    (28%); Rastet e 

fëmijëve me aftësi të kufizuara për hartimin e një programi gjithpërfshirës  (48%) 

Në bazë të këtyre vështirësive, të paraqitura nga vetë mësuesit te pyetjet e hapura, rekomandohet: 

 Të përmirësohet sistemimi i mjediseve fizike në shkolla, në radhë të parë është i nevojshëm rishikimi 

dhe përmirësimi i ligjit për arredimin e mjediseve fizike në ambientet publike. Eshtë e nevojshme që 

dispozitat ligjore të pajisen me dekrete të veçanta për të detyruar zbatimin në praktikë të këtij ligji nga 

institucionet dhe ndërtesat publike. 

 Të sigurohen pajisje teknologjike në klasa për të lehtësuar procesin e mësimdhënies. 

 Të përgatitet dhe të kualifikohet stafi pedagogjik në përdorimin e mjeteve dhe lehtësirave fizike për 

nxënësit që kanë nevojë për to. Njëkohësisht duhet të kualifikohen në trajtimin e rasteve të veçanta sic 

janë nxënësit me aftësi të kufizuara apo me nevoja të veçanta. 

 Të kualifikohet stafi i mësuesve të rinj në lidhje me problemet e menaxhimit në klasë siç pohohet edhe 

nga drejtuesit e shkollave. 
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STUDYING THE PERSONAL-PROFESSIONAL DIRECTION AND MOTIVATION 

OF CANDIDATE STUDENTS FOR HEALTH 

CARE SUBJECTS IN “PROF. DR. ASSEN ZLATAROV” UNIVERSITY, BURGAS 
prof. Mimi Stoycheva 

asst. Gergana Angelova-Popova 

Faculty Of Public Health And Healthcares At  

“Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas  
 

Abstract: One of the substantial conditions for comprehensive vocational training and realization is the 

‘incoming’ selection of the training, including qualitative characteristics such as: professional-personal 

motivation and direction upon the choice of profession, significance of the chosen subject, satisfaction with the 

professional choice made. 

We present in the present work the results from the questionnaire survey made among candidate students for 

healthcares subjects at “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, Burgas regarding those qualitative parameters of 

the professional choice.  

Key words: professional-personal motivation; professional choice, healthcares, vocational training, professional 

realization. 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕСИОНАЛНАТА НАСОЧЕНОСТ  И  

МОТИВАЦИЯ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС 
проф. Мими Стойчева 

 ас. Гергана Ангелова – Попова 

Факултет По Обществено Здраве И Здравни Грижи  

При Университет „Проф.Д-Р Асен Златаров” Бургас 
 

Резюме: Едно  от съществените условия за пълноценно  професионално обучение и реализация  е 

селекцията „на входа” на  обучението , включващо   качествени характеристики като:  професи-онално-

личностна  мотивация и насоченост при избор на професия; значимост на избраната специалност, 

удовлетвореност от направения професионален избор. 

В настоящата разработка представяме  резултатите от направеното анкетно проучване на кандидат-

студенти в специалности по здравни грижи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, 
относно тези качествени параметри на професионалния избор. 

Ключови думи: професионално-личностна мотивация; професиона-лен избор, здравно грижи, 

професионално обучение, професионална реализация. 

 
Въведение 

 Евроинтеграционните глобализационни процеси, разширяващи възможностите за образование и 

професионална реализация в страните от европейския регион, поставят на дневен ред  осигуряването  на 

такова качество на професионално бучение и подготовка, гарантиращо съизмеримост, престижност и 

конкурентноспособност. 

 Пълноценната професионална реализация, включително и на професионалистите  по 

специалностите  по здравни грижи, безспорно е свързано с качеството на професионалното обучение и 

подготовка, както и  с влиянието на редица фактори , касаещи ценностните аспекти на селекцията  „на  

входа” на обучението ; професионално-личностната  ориентация и мотивация; значимост на избраната 

специалност; стимули и удовлетвореност от професионалния избор и др. 

 Осигуряването  на качествен подбор и селекция  „на входа” на обучението  е условие  и 

гаранция  за подготовката  на високо мотивирани, компетентно-надеждни, мобилни  и 

конкурентноустойчиви професионалисти по здравни грижи, успяващи пълноценно да се реализират на 

националните и международни  пазари на здравните дейности, грижи и услуги. 

 Изхождайки от актуалността и значимостта на разглежданата проблематика в настоящото 

изследване  си поставяме следните цел и задачи: 

Цел: 

 Да се проучат качествените характеристики на селекцията „на входа на обучението”  на 

кандидат-студентите от специалностите по здравни грижи в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” 

Бургас. 
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Задачи: 

 ● Да се проучат  професионално-личностната мотивираност, предпочитания, нагласи, стимули, 

удовлетвореност на кандидат-студентите относно направения  професионален избор; 

  ● Да се проучат мненията, оценките, очакванията на кандидат-студентите за образователно-

професионална съизмеримост и конкурентноспособност в условията  на динамично променящата се 

образователна  и професионална среда. 

 

Материали и методи: 

 За постигане  на поставените цел и задачи, през месец август на 2011 година бе извършено 

анкетно проучване на 198  кандидат-студенти от които  27 мъже  и 171 жени  в специалностите  от 

регулираните  професии „медицинска сестра”  , „рехабилитатор”  и „помощник фармацевт”  в 

професионално направление „здравни грижи” , кандидатствували  в Университет „проф.д-р Асен 

Златаров” Бургас. Приложен бе Анкетен въпросник за професионално-личностна мотивация, съдържащ  

23 въпроса ( с подвъпроси), разпределени в 3 Блока: 

 Блок А: Демографски и образователно-професионален профил – 11 въпроса 

 Блок Б: Професионална насоченост  и  мотивация с 5 въпроса по следните признаци: 

- стимули за избор на университет  и специалности; 

- предпочитания  избор на специалности; 

- мотивация за професионален избор; 

Блок С: Професионално-личностни очаквания  и  удовлетвореност – 6 въпроса по следните 

признаци: 

- личностно-професионална  значимост на професионалния избор; 

- удовлетвореност от направения професионален избор; 

- външна оценка на професионалния избор; 

- готовност да се повтори същия професионален избор. 

 

Резултати и анализи: 
 От направените анализи на резултатите, бихме  могли да обобщим следните по-значими 

констатации, изводи и оценки по изследваните признаци. 

 Преобладават  кандидат-студенти в млада възраст до 20 години: мъже – 18 (67%), жени 115 

(67%), които са се насочили за обучение към горепосочените специалности по здравни грижи в 

Университета. 

 По образователен ценз , кандидат-студентите се разпределят както следва: 

 Въпрос: „ Каква е последната степен на вашето образование?” 

 

Отговори Мъже жени 

брой % брой % 

Средно образование 22 81% 113 66% 

Бакалавър 4 15% 11 6.4% 

Магистър 1 4% 14 8% 

  

Подборът на кандидат-студентите по успеваемост от дипломирането е както следва: 

 Преобладава относителния дял на кандидат-студентите с отличен успех при жените 113 (66%), а 

при мъжете  преобладава относителният дял  с успех много добър – 15 (56%). 

 Тези резултати  предполагат много добра базисна общообразователна подготовка  на кандидат-

студентите  по специалностите от здравни грижи. 

 Преобладават кандидат-студентите, завършили образованието  си в гр. Бургас и Бургаски  окръг 

– 126(63.64%), а останалите 72(36.36%) кандидат студенти са от други населени места, което говори за 

известността на Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас и специалностите по здравни грижи. 

Въпрос: „Какво Ви стимулира да учите на У-т „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас  

( с възможност за повече от един отговор);  

 

 

Мотиви 

Мъже Жени 

Iмясто IIмясто IIIмясто IV и V 

място 

Iмясто IIмясто IIIмясто IV и V 

място 

бр. % бр. % бр. % б

р

. 

% бр

. 

% бр. % бр. % бр. % 

Добрия образователен    11  7.4           
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имидж на 

университета 

13 3 % 2 % 56 25 27 5 3% 

Водещо място в 

рейтинговата 

класация на ВУЗ в 

България 

   

1 

 

4% 

 

4 

 

15

% 

 

3 

 

11% 

 

7 

  

11 

  

6 

  

15 

 

9% 

Има предпочитани от 

мен специалности 

 

6 

2

2

% 

 

5 

 

18.

5% 

 

1 

 

4% 

   

70 

  

67 

  

14 

  

2 

 

1% 

Има атрактивни 

специалности с 

перспектива за 

реализация 

 

5 

 

1

8.

5

% 

 

8 

30

% 

 

3 

 

11

% 

 

1 

 

4% 

 

36 

  

46 

  

22 

  

- 

 

Финансово-

икономически 

причини 

       

2 

7.4

% 

 

18 

  

11 

  

9 

  

20 

 

12

% 

 

● Като водещ мотив, посочен на първо място в мотивацията за избор на ВУЗ се посочва: 

  Мъже: „Добрия образователен имидж на университета” – 13( 48%) 

  Жени: „Има предпочитани от мен специалности” – 70 (41%) 

       ● Като втори водещ мотив е посочен: 

             Мъже: „Има предпочитани от мен специалности” – 6 (22%) 

             Жени: „Добрия образователен имидж на университета” – 56 (33%) 

● На трето място е мотива: „Има атрактивни специалности с перспектива за реализация” , посочен 

от 5( 18.5%)мъже и 36( 21%) жени 

 

Въпрос: В каква специалност кандидатствахте?  

Отговори 

 

Мъже Жени 

Iмясто IIмясто IIIмясто Ivмясто Iмясто IIмясто IIIмясто IVмясто 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Медицинска сестра -  3 11

% 

7 26

% 

2 7.

4

% 

38  13  54    

Помощник фармацевт 14  7 26

% 

1 4%   69  52  17    

Рехабилитатор 10 3

7

% 

9 33

% 

3  

11

% 

  34  39  39    

Биотехнология -  1 4% 3  

11

% 

  4  3  3  25 15

% 

Друга        3        19 11

% 

 

● На първо място са предпочитанията на кандидат-студентите за специалност „Помощник 

фармацевт”: мъже – 14 ( 52%), жени – 69 (40%) 

●  На второ място посочват: 

                      Мъже: специалност „рехабилитатор”- 10 (37%) 

                      Жени: специалност „медицинска сестра” – 38 (22%) 

●  На трето място всички кандидат-студенти класират специалност „медицинска сестра”: мъже -

7(26%)  , жени – 54(31.5%) 

Въпрос: „Кой Ви помогна най-много да изберете У-т „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас (възможност до 

3 отговора)  

●  Най – голяма роля за избора на ВУЗ отдават на „собствената си преценка”: мъже – 15(56%), жени 

– 107(32.5%) 

●  На второ място определят мъжете определят „роднини, близки, приятели” – 6(22%), а жените – 

„родителите” – 66(38%) 

●  Само 42(24%) жени от анкетираните  са посочили  „училището”  като фактор  за тяхното 

професионално ориентиране. 
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Въпрос: „Защо избрахте посочената под №1 предпочитана професия? (възможност за повече от един 

отговор); 

 ●     За водещ мотив за избора на предпочитана професия се посочва: „специалността дава възможности 

за перспективи за реализация в страната” – мъже – 14(52 %) , жени – 80(47 % ) 

● На второ място е посочен мотива: 

     Мъже: „Атрактивна специалност” – 7(26%) 

     Жени: „Чрез нея ще мога да помагам за здравето на хората” – 31(18%) 

● Трето място  при жените си делят мотивите: „атрактивна специалност” и „специалността е 

интересна и вълнуваща” с по 21(12%), а при мъжете: „специалността е интересна и вълнуваща”- 5 

(18%) 

Въпрос: Защо избрахте останалите  посочени специалности ? (възможност за повече от един отговор);  

● Вoдещият мотив за избора на останалите посочени специалности отново е  „възможностите  и 

перспективите на специалностите за реализация в страната”: мъже- 11(41%) , жени – 36(21%) . 

● Второ място заема мотива „чрез нея ще мога да  помагам  за здравето на хората”: мъже – 5(18.5), 

жени 24(14%). 

● Трето място  заема мотива : при мъже - „отговаря  на моите възможности” – 3 (11%) , при жени 

„добър социален статус” – 10(9%) 

Въпрос: „С какво е важна посочената под №1 от Вас специалност?”(възможност за повече от един 

отговор);  

 

 

Отговори 

Мъже Жени 

Iмясто IIмясто IIIмясто IVмясто Iмясто IIмясто IIIмясто IVмясто 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Да, за интелектуалното ми 

развитие 

8 3

0

% 

5  

18.

5% 

    37  28  9 5

% 

  

Да, да бъда 

конкурентноспособен на 

трудовия пазар в страната 

4 1

5

% 

9 33

% 

3  

11

% 

  27  37  11 6

% 

  

Да, да бъда 

конкурентноспособен на 

трудовия пазар в чужбина 

        3  5  9 5

% 

4  

Добри и реални перспективи за 

реализация 

11 4

1

% 

2 7.4

% 

3  

11

% 

  76  21  16 9

% 

  

По-добри възможности за 

комуникация 

        17  15  19 11

% 

5  

 

● За най-важен мотив „значимост”на посочената под № 1(предпочитана ) специалност се посочва: 

„Добри и реални перспективи за реализация”: мъже – 11( 41%), жени – 76 (44.4%) 

● На  второ място е класиран мотива: „за интелектуалното им развитие” - мъже – 8(30%), жени – 37 

(22%) - І-во място 

● На трето място е класиран мотива „да бъда конкурентноспособен на трудовия пазар в страната”: 

мъже – 4(15%), жени – 27(16%) 

На Въпрос: „С какво са важни посочените от Вас последващи специалности ?”, със същите посочени 

възможни отговори , както при І-ва специалност, резултатите са следните: 

● За най-важен мотив „значимост” за избора на последващите специалности е посочен:  

- при мъжете за „интелектуалното развитие:– 10 (37%), следвани на второ място от „ възможността 

за добри и реални перспективи за реализация” – 7(26%)   

- за жените по-важни се оказват „възможностите за добри и реални перспективи за реализация” – 64 

(37%), следвани от важността „за интелектуалното ми развитие“ – 38 (22%). 

Въпрос: „Удовлетворен ли сте от направения професионален избор по посочената от Вас специалност 

под №1  

Отговори Мъже жени 

брой % брой % 

Да, напълно 21 78% 130 76% 

Да, в достатъчна степен 1 4% 21 12% 

Да, частично   3 2% 
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Не съм удовлетворен     

Не мога да преценя     

 

Мнозинството от кандидат-студентите са напълно удовлетворени от направения професионален избор 

по посочената от тях специалност под №1: мъже – 21 (78%), жени – 130 ( 76%). 

 

Въпрос: „Удовлетворен ли сте от направения професионален избор за другите специалности”  

Отговори Мъже жени 

брой % Брой % 

Да, напълно 17 63% 83 48.5% 

Да, в достатъчна степен 12 44% 46 27% 

Да, частично 1 4% 7 4% 

Не съм удовлетворен 1 4% 1 0.6% 

Не мога да преценя 1 4% 5 3% 

 

Преобладаващата част от мъжете- 17 ( 63%) и близо половината от жените – 83(48.5%) са „напълно“ 

удовлетворени от направения професионален избор за другите последващи специалности, а в  

„достатъчна степен“  са удовлетворени: мъже - 12(44%), жени -  46(27 %).   

Въпрос: „Как оценяват най-близките Ви Вашия професионален избор по посочените под №1 от Вас 

специалност?  

Преобладават  кандидат-студентите, чиито близки „напълно“ ги подкрепят при техния професионален 

избор по посочените под №1 от тях специалност: мъже – 21(78%), жени – 123(72%). 

Въпрос: „Как оценяват най-близките Ви Вашия професионален избор за другите специалности?’ 

Преобладават кандидат-студентите, чиито близки „напълно“ ги подкрепят при техния професионален 

избор за другите специалност: мъже – 27(100%), жени – 118(69%). 

Въпрос: „Ако Ви се даде възможност да кандидатствате отново, бихте ли направили същия 

професионален избор по реда на посочените от Вас специалности?” 

 

Отговори Мъже Жени 

брой % брой % 

Да категорично 26 96% 161 94% 

Бих направил друг избор на 

специалностите 

  1 0.6% 

Колебая се   5 3% 

Не мога да преценя 1 4% 4 2% 

 

Мнозинството от кандидат-студентите са категорични, че биха направили същия професионален избор 

по реда на посочените от тях специалности: мъже – 26( 96%), жени – 161 (94%). 

 

Заключение 

  Въз основа  на направените анализи , констатации  и оценки  в изложението бихме могли да 

обобщим следните по-значими  изводи: 

 

● Преобладаващите стимули , влияещи за професионалният избор  на анкетираните 

кандидат-студенти в специалностите по здравни грижи са: 

- добрият образователен имидж на Университет „Проф.д-р А.Златаров” Бургас; 

- наличието на атрактивни специалности , с перспективи за реализация; 

● Болшинството от кандидат-студентите  са направили   осъзнато и самостоятелно  своя 

избор. 

● За съжаление, незавидно е мястото  на училището  като фактор за професионален избор. 

● Налице е преобладаваща хуманно –творческа професионална мотивация, на кандидат-

студентите по здравни грижи; 

●  Преобладаващата  високата степен на удовлетвореност  от направения професионален 

избор, в съчетание  с убедеността и с готовността отново да се повтори същия такъв , определено 

потвърждават устойчивостта на професионално-личностната  мотивация  на кандидат-студентите 

по здравни грижи. 

На основание на гореизложеното можем да обобщим, че е осигурен много добър качествен 

подбор и селекция на кандидатстуденти в специалностите по здравни грижи, обучавани н Университет 
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„Проф.д-р А.Златаров“Бургас, което е условие и гаранция за тяхната пълноценна професионална 

подготовка и бъдеща реализация. 
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Abstract: Language is considered as a dichotomous phenomenon – both as a norm and usage.  The specific 

linguistic disturbances are usage disturbances, from expressive and recessive type. Linguistic pathology has a 

considerable nature, it starts up with the mastering of linguistic media and the establishment of linguistic contact 

and persists under learning conditions. 

In the article are commented the results of children with poli-linguistic deficit that is monitored in the expressive 

usage. Children of 31 age 5-6 years are target of this survey. In the survey of manual preferences there has been 

applied a questionnaire by M. Annett comprising 12 questions for the clarification of preferred hand. To confirm 

the answers there were applied practical activities with objects. Pursuant the questions in the questionnaire 

children are classified accordingly their manual preferences in five groups – extreme right, right with left 

tendencies, ambidextrous, left with right tendencies and extreme left. 

Conclusions confirm the necessity of practical usage of this questionnaire during correction practice. This 

optimizes and expands the methodological instruments for prevention, diagnostics and therapy of specific 

linguistic disturbances. 

Key Words: specific linguistic disturbances, children, manual specialization 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ И МАНУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

В ДЕТСТВОТО 
Доц. д-р Емил Маринов, д.пн 

доц. Силвия Цветкова, д.пс 

Маргарита Теодору 

СУ „Св. Кл. Охридски”, София, България  

Медицински университет Плевен, Факултет „Обществено здраве”, Плевен, България 

 
Резюме: Езикът се разглежда като дихотомно явление – като норматив и като употреба. Специфичните 

езикови нарушения са нарушения на употребата, експресивен и рецесивен тип. Езиковата патология е от 

значителен характер, започва от периода на усвояване на езиковата среда и осъществяване на езиков 

контакт и персистира в условията на учене.  

В материала са коментирани резултатите на 31 деца с полилингвистичен дефицит, който се наблюдава  в 

експресивната употреба. Обект на проучването са   деца на възраст 5-6 години. За изследване на 

мануалните предпочитания е използван въпросник за определяне на ръкостта по М. Annett, състоящ се 

от 12 въпроса за установяване на предпочитаната ръка. За потвърждение на отговорите, се прилагат и 

практически действия с предмети. Според резултатите от въпросника, децата се класифицират в 

съгласно мануалните си предпочитания в пет групи – крайно десни, десни с леви тенденции, 

амбидекстри, леви с десни тенденции и крайно леви.  

Изводите утвърждават потребността от практическото използване на въпросника в корекционната 

практика, което оптимизира и разширява методичния инструментариум за превенция, диагностика и 

терапия на специфичните езикови нарушения. 

Ключови думи: специфични езикови нарушения, деца, мануална специализация 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

  Проблемът за диагностиката, класификацията и терапията на специфичните езикови нарушения е 

твърде актуален за науките изучаващи структурите и функциите на езика, както в норма, така и при 

патология  на  речевата  и  езикова  дейност [11]. 

  Специфичните езикови нарушения (СЕН) са комуникативно нарушение, познато под различни 

имена и определения. Във времето понятието за СЕН е обсъждано, променяно и уточнявано 

многократно. Още през първата половина на XIX век съществуват сериозни изследвания, свързани с 

проблематиката на езиковата патология, включена в съвременните схващания за СЕН [14]. 

  Liebmann (1898) е първият изследовател, който се опитва да определи субтипове на деца с 

нарушена езикова продукция, разделяйки ги на [2]: 

1. субтип на деца с моторен дефицит; 
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2. субтип на деца, които разбират и произвеждат само отделни думи; 

3. субтип на деца без езикова продукция, които комплексно не разбират езика. 

В руската школа от 50-те, 60-те години се разграничават два термина  „алалия” и „афазия”. Според 

Правдина (1973)  и Волкова (1997) с термина „алалия” се обозначават случаите на дълбоко, системно  

недоразвитие на речта, а с термина „афазия” – системния разпад на  вече формираната реч. Обяснението 

на „алалията” като системно недоразвитие на речта, при което се нарушават всички нейни компоненти 

(фонетико – фонематични и лексико – граматични) до  голяма степен съответства на определенията 

„specific language impairment” (Waltkins & Rice, 1991) и  „specific language disorders”  (Fletcher & Hall, 

1992), използвани в западните проучвания по проблемите на детското езиково развитие.  

  В края на ХХ век термините „афазия” и „дисфазия” постепенно се диспопуляризират поради 

факта, че предполагат органична и неврологична мозъчна патология и поради интензивното налагане на 

лингвистични и психолингвистични понятия и термини при описанието и харектиристиката на СЕН [2]. 

  През  1972 Rutter  и  Martin издават труд под заглавието  „The child with delayed speech” („Детето с 

недоразвит  говор”). В него те разглеждат понятието „специфични речеви нарушения”, чието 

определение в голяма степен съответства на сегашното понятие за СЕН. Неуточнеността на термина 

„speech”  („реч”) е преодоляна с времето и  то е заместено с термина „речеви и/или езикови нарушения” 

(„speech and/or language disorders”). През  посочения период множество автори обаче продължават да 

използват термина „реч” за описание на езикови проблеми (дисфункции), въпреки съществените разлики 

в съдържанието на двете понятия. Постепенно терминът „език” се налага  в редица научни изследвания 

и се включва в понятия като „езиково нарушение” (Rees, 1973), „специфичен езиков дефицит” (Stark & 

Tallal, 1981), „езиково затруднение” ( Johnston & Ramstad, 1983).  

               В настоящият момент в западните и европейски среди се налага понятието „специфично 

езиково нарушение/недостатъчност  - СЕН” (specific language disorder/ impairment – SLI),  въведено от 

Leonard (1981). То позволява по – актуална и информативна интерпретация на езиковата патология, 

акцентира върху описателния анализ на дефицити в една или повече области на езиковата система и е 

неутрално по своята същност. Терминът „специфични” (specific) от своя страна предполага първичност 

на когнитивно  –  лингвистичната  недостатъчност  на висше знаково равнище и изключва наличието на 

органична мозъчна патология. 

  Проблемът за езиковите нарушения в детска възраст се третира от страна на медицинските науки: 

анатомия, физиология, неврология и др. и от т.нар. „поведенчески науки”: психология, лингвистика и по 

– новата психолингвистика. На тази основа се оформят два главни теоретически модела – медицински и 

поведенчески ( лингвистичен) [1]. 

           Diagnostic and Statistikal Manual of Mental Disorders – IV – TR (ДСМ – IV) използва същите като 

при МКБ – 10 диагностични критерии и разделя СЕН на: 

1. Експресивни езикови нарушения; 

2. Смесени   рецептивно   –   експресивни   езикови    нарушения, 

съответстващи   на   рецептивните   езикови   нарушения   според МКБ – 10 [12]. International 

Classification of Diseases -10 (МКБ – 10) разделя СЕН на: експресивни езикови нарушения и рецептивни 

езикови нарушения  [4]. 

  Дефиницията за СЕН съдържа хипотезата, че езиковото нарушение се асоциира с функционално 

разстройство и е налице несъответствие между езикови и невербални умения [6]. Въпреки всичко 

съдържанието на дефиницията не е подробно прецизирано и в настоящия момент в САЩ най – 

популярна е дефиницията предложена от Tomblin et al. (1996)  и Leonard (1998). СЕН са дефинирани 

като комбинация от нормален интелект (IQ > 85) и езиково нарушение при което езиковите умения да са 

на повече от 1,25 SD под нивото, съответстващо на възрастта на детето. В САЩ напоследък се отрича 

понятия като „развитийна афазия” или „развитийна дизфазия” да се консолидират с дефиницията на 

СЕН, поради асоциирането им с структурна неврологична патология, която не присъства при децата със 

СЕН. Ето защо диференциалната диагноза на СЕН включва разграничаването им от синдрома на Landau 

– Kleffner, детския аутизъм, елективния мутизъм, вторичните нарушения в развитието на езика, 

синдрома на Asperger и др. 

В съвременната литература СЕН се описват като нехомогенни, първични нарушения на 

развитието на говоримия език, простиращи се и в двете му деменсии: генериране и разбиране на 

вербалната информация с трудно доказуем генезис [6]. 

Gerard след 20 год. проучвания в клиничната прави неклинична интерпретация: първичните 

езикови нарушения разделя в две групи – закъсняло езиково развитие (функционално нарушение - 

нетипична патология) и дисфазия (структурно органично нарушение – типична езикова патология). При 

дисфазиите е налице сериозен дефицит в езиковото развитие, което не се свързва със сензорна 

недостатъчност, умствена изостаналост, мозъчни лезии, психични разстройства, емоционални или 

педагогически причини. 
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Според автора, приблизително 8-10% от децата в норма в доучилищна възраст показват задръжки 

в езиковото развитие, а 0.5 – 0.8% имат доказана дисфазия – типична езикова недостатъчност на 

развитието. 

Форми на СЕН [7]: 

 Фонологично нарушение 

 Граматично нарушение 

 Семантично-прагматично нарушение  

Езиковият дефицит във всички случаи оказва влияние върху психо-социалното функциониране на 

децата. В периода на ранното детство езиковото недоразвитие се възприема по-толерантно от близкия до 

детето кръг от възрастни, поради което се отлага ранната идентификация [5]. Езиковото съзряване е в 

силна взаимовръзка с развитието на гностико-праксичните умения, когнитивното, емоционалното и 

личностното развитие [10,13]  

 

2. ПРОУЧВАНЕ 

  Обект 

Контингентът от деца, който бе обект на експериментите, касаещи проучването са 31 деца, учащи 

се в масово училище, на средна възраст от 5г. и 8 месеца до 6г. и 10 месеца, диагностицирани от като 

деца със специфични езикови нарушения. В контролната група са включени 33 деца (техни връстници) с 

нормален интелект, без неврологични увреждания, с нормална реч, без обучителни затруднения и 

случайно подбрани по ръкост (таблица 5). 

 

Табл.1. Демографски данни за изследваните групи по възраст и пол 

 

 

Групи 

Брой участници  

Момчета 

 

Момичета 

СЕН 31 21 10 

Контр. група 33 24 9 

Общо 64 45 19 

 

Методика 

Изследването на мануалните предпочитания е извършено посредством тестта на Анет (The 

Annett Hand Preference Questionnaire, 1970), който се състои се от 12 въпроса за предпочитана ръка при 

извършването на мануални действия. За по – голяма нагледност и обективност на резултатите, при 

тестуваните деца се прилага, чрез практически мануални операции с действителни предмети. Според 

резултатите от въпросника и по алгоритъм към него, децата се класифицират в съответствие на 

мануалните си предпочитания в пет групи – крайно десни (Д), десни с леви тенденции ( Д + Л), 

амбидекстрия ( Д = Л), леви с десни тенденции ( Л + Д) и крайно леви (Л).  

Допълнително е изследвана ръкостта посредством двигателен тест (Peg Moving Test) - по 

принцип тестът е конструиран и използван първоначално за количествено определяне на сръчността при 

деца с хемиплегии, но от години наред се използва успешно и при деца без физически нарушения [9].  

По същество представлява дървена рамка с разположени успоредно два реда от по 10 отвора с 

диаметър 1,21 см. На единия ред отворите са запълнени със съответни по размер клинове, които 

изследваното лице трябва възможно най – бързо с една ръка да премести в свободния ред. Тестът се 

повтаря от 3 до 5 пъти  последователно за всяка ръка. Изчислява се средния коефициент на сръчност 

(срКма), като разлика от средното време за изпълнението на теста с двете ръце. 

 

срКма = срК(дясна ръка) – срК (лява ръка) 

 

Анализи и коментари  

Сравняването на резултатите, които двете групи деца демонстрираха по отношение на 

ефективността на мануалните предпочитания очертаха интересни тенденции. В съответствие на 

предпочитана ръка за извършване на мануални операции [8], децата  от двете групи бяха разпределени в 

пет подгрупи  (табл.2). 

 

Табл.2. Разпределение  по групи (брой деца) според типа ръкост 
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 Леви Леви с десни 

тенденции 

Амбидекстрия Десни с леви 

тенденции 

Десни Общо 

СЕН 6 7 3 7 8 31 

Контр. 

група 

2 3 1 10 17 33 

 

Половината от експериментираните със СЕН демонстрираха мануалност, определяйки ги като 

недесноръки. Три от децата проявяваха предпочитания на ръка, в съответствие с поставената им 

двигателна задача и бяха включени в групата с амбидекстрия. Високият процент на нетрадиционна 

ръкост при речева патология и ред развитийни нарушения не е новост за изследователските среди, но 

сложните връзки между явленията ръкост, хемисферна латерализация и нарушение на развитието са все 

още обект на интензивни проучвания. В случая, макар и недостатъчни за твърди изводи, поради 

малобройността на участниците в експеримента, данните определено очертават тенденцията за висока 

честота на леворъкост и амбидекстрия при децата със СЕН. 

Сравняването на средните за двете групи стойности на Кма като показател на мануалната 

асиметрия откри, че двете групи  демонстрират почти идентични резултати в това отношение, т.е. 

съотношението между разликите в скоростите на двете ръце ( Л ръка – Д ръка) е стабилно и в двата 

случая. Отчитането на мануалността като разлика между двигателните умения на двете ръце е 

популярен способ в подобни експерименти, като емпиричните данни сочат стабилност на връзките при 

големи групи, поради преобладаващо десноръчие и по – бавна лява ръка в по – голяма част от 

популацията. В конкретния за разработката експеримент, независимо от високия процент на леворъчие в 

групата със СЕН, съотношението ( Л ръка – Д ръка) е запазено, макар че средните манипулативни 

скорости и на двете ръце при СЕН са значително по – ниски от тези при контролната група (таблица 3). 

 

Табл 3.  Кма и средна скорост на изпълнение на теста за всяка ръка при двете  групи 

 

 Кма 

(CI) 

Ср.скорост на дясна 

ръка ( в секунди) 

(CI) 

Ср.скорост на лява 

ръка ( в секунди) 

(CI) 

СЕН 4,9054 

(3,5853-6,2255) 
15,0112 

(14,1076-15,9147) 
15,7823 

(14,3472-17,2174) 

Контр. група 4,9682 

(3,9126-6,0237) 
11,0144 

(10,6383-11,3906) 
11,9102 

(11,5056-12,3149) 

Разлика (t) 0,0628 3,9968 3,8721 

 

Забележка: Цифрите означават средните величини в секунди, (CI) са доверителните интервали със 

сигурност 95%, а  (t) е абсолютната разлика в средните величини 

 

Крайно противоположни обаче са резултатите, които се отчетоха при  двете групи по отношение 

на ефективността на мануалните умения. Децата със СЕН бяха значително по – бавни и неловки от 

своите връстници. Разликите в средните скорости и при двете ръце са  от порядъка на около 4 секунди и 

са с висока статистическа значимост (р < 0,001), при доверителни интервали (CI) със сигурност от 

порядъка на 95%.   Впечатление  правят сравнително близките манипулативни скорости на лявата ръка 

при подгрупите с крайно леви предпочитания и изключително бавната дясна ръка в подгрупата на 

крайно десните деца със СЕН. Като цяло, патерни на значимо различие  бяха отчетени  във всичките пет 

подгрупи по ръкост, факт който дава основание за твърдението, че при деца със СЕН са възможни   

затруднения във фините движения на пръстите и известна мануална неловкост (фиг. 1). 
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Фигура 1. Средни скорости на двете ръце за “Peg moving test” на подгрупите  с различен тип ръкост 

 

Забележка:  Цифрите по оста У означават скорост на изпълнение на теста в секунди, като при 

децата с леви предпочитания тя носи за нагледност отрицателен знак. 

 

Експерименталните данни от изследване проявите на ръкост при двата пола  доказаха по – често 

срещана леворъкост и леви мануални предпочитания при представителите на мъжкия пол. 

Статистическо значимо полово различие, изразяващо се в по – голяма латералност на мануалните 

функции при момичетата, се очерта по отношение на средния коефициент на мануална асиметрия (Кма).  

Патернът на различие бе   резултат от ниските показатели на скорост на реакция на лявата ръка при 

момичетата и е в унисон с установеното в редица проучвания на ръкостта по-силно пристрастие към 

дясно–мануално функциониране при жените и асоциацията му с относителна слабост на лявата - ръка 

[3,9]. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение трябва да се отбележи, че нарушенията на функционалната хемисферна езикова 

специализация и спецификата на мануалната латерализация при предложените в разработката типове на 

СЕН са с различна специфика, което обяснява и разнородните дефицити на фонологичното осъзнаване и 

предполага вариативност в цялостния езиков профил на отделните типове по отношение на патогенезата 

и  планирането на комлексите от логопедични интервенции. 
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Abstract: The team as a group, supports and implements corporative objectives in each organizational 

structure. Modern conceptions of the organizational team are associated with concepts such as solidarity, 

willingness to take collective responsibility, cooperation, trust, active participation of members in a discussion 

of Team Solutions. In the specific field of social structure that is associated with the origin, maintenance and 

rescuing of human life, such as health care, teamwork is not just a recommendation, but it is a necessity. In 

order to put it into practice, trust is essential   between the team members. 

Among 52 health care professionals has been carried out an inquiry with a questionnaire in order to survey team 

efficiency, which included 32 questions measuring eight indicators: the team atmosphere, conflicts, team roles, 

team goals, team decisions, trust, communication, criticism. 

For a total of 44 (84%) of the surveyed healthcare professionals trust is an element of individual values and as 

such it turns out an important factor in the functioning of the team, whose work is directly related to the rescue 

and maintenance of human life. Trust provides an opportunity to share thoughts, feelings, experiences with 

colleagues, as well as the ability to listen and understand the emotional states and problems of colleagues. 

Confidence within the team builds up a positive working atmosphere. 

Key words: health cares, team, individualism, confidence 
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Резюме: Екипът като група, подкрепя и осъществява корпоративните цели във всяка една 

организационна структура. Съвременните схващания за организационния екип се свързват с понятия 

като сплотеност, готовност за поемане на колективна отговорност, сътрудничество, доверие, активно 

участие на членовете при обсъждане на екипните решения. В специфичната област на обществената 

структура, която е свързана със зараждането, поддържането и спасяването на човешкия живот, каквато е 

здравеопазването, екипността е не само препоръка, а необходимост. За да се осъществи на практика, е 

необходимо доверие между членовете на екипа.  

Проведено е анкетно проучване сред 52-ма професионалисти по здравни грижи с анкетна карта за 

проучване на Eкипната ефективност, която съдържа 32 въпроса, измерващи осем показателя: екипна 

атмосфера, конфликти, екипни роли, екипни цели, екипни решения, доверие, комуникация, критика.  

За общо 44 (84%) от анкетираните специалисти по здравни грижи доверието е елемент на 

индивидуалната ценностна система и като такова се превръща във важен фактор при функционирането 

на екипа, чиято дейност пряко е свързана със запазването и поддържането на човешкия живот. 

Доверието предоставя възможност за споделяне на мисли, чувства, преживявания с колегите, както и 

умение да се изслушват и разбират емоционалните състояния и проблемите на колегите. Доверието в 

екипа изгражда положителна работна атмосфера. 

Ключови думи: здравни грижи, екип, индивидуализъм, доверие 

 

 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
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 В съвременното общество все по-важен се оказва въпросът за успешното интегриране и работа в 

екип, базирани на изградените за това персонални умения.   

Личността е променлива и се влияе от измененията на средата. Направени изследвания показват, 

че средовите изменения протичат относително автоматично, когато се отнасят до различни 

идентификации, имащи отношение към собственото Аз. Предполага се, че местоименните форми “ние” 

и “нас” автоматично извикват положителни емоции. Brewer & Gardner (1996) правят проучване върху 

идентификацията, която предизвикват словесните стимули “ние” и “те”. С този експеримент се доказва, 

че при използването на стимула “ние” се засилва колективната идентификация и се получават по-бързи 

отговори и потвърждения, съвпадащи с гледната точка на обследваните. При използване на стимула “те” 

се получават противоположни резултати. “Ние” – намалява скоростта на съжденията за сходство и 

увеличава скоростта на съжденията за несходство. “Те” – повишава скоростта на съжденията за сходство 

и намалява скоростта на съжденията за несходство [8]. 

“В структурно-функционален план групата е съвкупност от положението на индивидите в трайна 

форма при спазване на връзката и отношението им един към друг, или групата е един вид социална 

мрежа от статуси и роли” [3]. 

Социалната група е реално съществуващо образование, в което хората са обединени по общ 

признак, съвместна дейност при идентични условия, обстоятелства и осъзнават принадлежността си към 

това образование [1]. Членовете на групата, разглеждана като “социален агрегат”, притежават 

същностната характеристика да си влияят по един или друг начин, взаимодействайки помежду си [1,3]. 

Групата е съвкупност от хора с близки интереси, които са обединени от обща ангажираност 

(емоционална и/или рационална), близки дейности и влизат в междуличностни взаимоотношения [4]. 

В сферата на социалната психология К. Левин е приет за “откривател” на групата като 

самостоятелен социален обект със собствени характеристики, феноменология, закономерности. В 

теорията добре са описани и анализирани видовете малки групи. Едни от тях са инструменталните, 

които се сформират на базата на извършване на определена работа. Доказано е, че в ситуация на 

тревожност, заплаха и други негативни ситуации, хората търсят пътища и начини да се присъединяват 

един към друг като така по-леко преодоляват отрицателните емоции и стресовите състояния [8; 34-40].  

Социалната фасилитация в литературата се разглежда като изменение на поведението на 

индивида в резултат от присъствието на други хора [3]. Човек е склонен към обединяване с група 

поради: 

 Удовлетворяване на съществени психологически или социални потребности; 

 Групата може да постигне цели, които по самостоятелен път не биха могли да бъдат постигнати; 

 Принадлежността към група може да осигури информация и знание, които при други 

обстоятелства не могат да се получат; 

 Членството в група екстраполира стремежа към защита – т.е. обезпечава потребността от 

безопасност; 

 Принадлежността към определена група стимулира положително развитието на Аз-а. 

Работата е дейност, през която хората най-често оценяват себе си, личите си постижения, 

достигнато ниво на професионално развитие [5]. В работна среда човек е склонен да ревизира своите и 

чужди успехи или неуспехи през призмата на оценъчните механизми, които се повлияват от ценностната 

система, личностната изграденост, професионалните компетенции, жизнения и професионален опит, 

възрастта, условията на труд, мениджирането и организацията на работа, мотивацията и 

удволетвореността от статуса/персоналния успех/социалната значимост.  

Професионалната екипна роля в редица случаи се свързва със статуса.  

Социалният статус обозначава конкретното място, което личността заема в системата на 

обществените отношения. “Статусът и ролята определят социалната идентичност на човека, която е 

съществена част от неговата Аз-концепция. Човек може да притежава няколко социални статуса, но 

един фаворитизира като определящ положението му в обществото [3].  

Личностния статус предполага съществено и относително  устойчиво социално поведение, 

съобразно устойчиви личностни характеристики, присъщи на пола и възрастовата категоризация. 

Професионалният статус е резултат от придобития образователен статут и е релевантен на интегралния 

статус.  

Съобразно социалния си статус, личността установява взаимовръзки, в които утвърждава 

обществената и лична значимост на позицията и съответстващите ценностни стандарти [8]. Съществуват 

различни степени на самооценената социалната (в частност професионална) и личностната 

удовлетвореност.  

В съответствие с типологията на личността, в инструментални условия на екипна работа, човек 

може да проявява характеристики като: емпатийност, доверие, рефлексивност, кооперативност, 

индивидуализъм, егоцентричност, мнителност, дистантност, сдържаност и пр. 
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Характеристиките от положителния регистър се свързват с добре изградени адаптивни 

механизми; добра диференциация на ролевия репертоар; поведение, ориентирано към колектива и към 

резултатността на задачите; уважение и спазване на груповите граници [6].  

 

2. ПРОУЧВАНЕ 

Методи 
Използвана е анкетна карта за проучване на кипната ефективност, която съдържа 32 въпроса, измерващи 

осем показателя: екипна атмосфера, конфликти, екипни роли, екипни цели, екипни решения, доверие, 

комуникация, критика. Данните са обработени с Ecxel  и StatGraf. 

Обект 

Анкетата е проведена сред 52 професионалисти по здравни грижи, работещи в МБАЛ, ДЗ, УЗ, ДМСГД, 

като 45% са заетите в извънболничното здравеопазване (фи.1). 

 Анализи и коментари 

Анкетираните лицата с трудов стаж под 5 години са 3 (6%), от 11 до 25 години са 20 (38%) и над 

26 години – 29 (56%). Повече от половината от работещите имат солиден трудов стаж, по време на който 

са повишавали образователния си ценз (40/84% са с висше образование). На фиг. 2 се вижда, че 

преобладава броя на лицата във възрастовите групи 40-49 и 50-59. 

 

 

 
 

Фигура 1. Разпределение на анкетираните               Фигура 2. Разпределение на анкетираните  

според местоработата                                                според възрастовата група 
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Фигура 3. Оценка на анкетираните на екипната атмосфера, в която работят 

 

На фиг.3 е показано, че 16 (31%) от анкетираните определят работната атмосфера като изразено 

положителна, а 26 (50%) – като по-скоро положителна, т.е. за общо 42-ма (81%) работната атмосфера е 

определена като благоприятна и създаваща положителна нагласа за работа. 8 (15%) възприемат работния 

микроклимат по-скоро негативно и само 2-ма (4%) – го преценяват като неблагоприятен/влошен.  

 

 
 

Фигура 4. Разпределение на отговорите по показател „доверие” 

 

Анкетата съдържа айтеми, посредством които се оформя показателя „доверие”. Доверието 

разглеждаме като съществен компонент, спомагащ за осигуряване на екипната ефективност. От фиг. 4 се 

вижда, че 21 (40%) са категорични, че доверието е необходимо и е налице в колектива, в който работят. 

Отговорилите положително са и 23 (44%). Общо 44 (84%) специалисти по здравни грижи оценяват 

доверието като важен фактор при функционирането на екип, чиято дейност пряко е свързана с човешкия 

живот. Представителите на тази група имат възможност да споделят мисли, чувства, преживявания на 

свои колеги, както и самите те да изслушват колегите си. Доверието в екипа изгражда положителна 

работна атмосфера.  

За немалка част от здравните служители извършената работата е реализирана  професионална цел, 

задълженията се разглеждат като морален дълг. За отдадената на работата личност възможността за 

споделяне и изслушване от колеги има психотерапевтичен ефект – снема психичното напрежение, 

измества вниманието към себе си (индивидуалните потребности, емоции, мисли) и към колегите, 

осмисля преживяното и контекста на възникналите проблеми. 

За да изпитва и да демонстрира индивидът доверие, е необходимо да има положително отношение 

към другите; да е склонен да преценява професионалните и личните им качества сравнително обективно; 

да има вътрешен психо-социален ресурс за манифестиране на умерени нива на очаквания от другите, 

търпимост, критичност; да инициира толерантност и разбиране; да спазва личните и екипни рамки. 

 

3. ИЗВОДИ 

От статистическата обработка на получените резултати става ясно, че се регистрира висока степен 

на корелация между екипната атмосфера, решаването на конфликтите в екипа, екипните роли, екипните 

цели, решения, наличието на доверие, комуникации и критика при строги нива на значимост р=0.000.  

Не се открива статистически значима разлика между резултатите на служителите в болничното 

звено и работещите извън него.  

Съществува положителна статистическа зависимост между възрастта, местоживеенето и 

специалността с наличието на доверие при S=0.35, р=0.05.  

Образователният ценз не се повлиява от семейния статус и е в отрицателна корелация с 

конфликтите в екипа, което означава, че колкото по-високо са подготвени специалистите, толкова по-

малък е шансът от появата на конфликти. Което за анкетирана група се доказва.  

Доверието в професионалните качества и компетенции превантира стреса [2]. 

Наличието на професионално доверие благоприятства недопускането на конфликти, 

авторитаризъм при вземане на решения и засилва усещането за професионална принадлежност.   

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доверието може да разглеждаме като умение, което се усъвършенства с акумулиране на 

житейския и професионален опит, като елемент на ценностната система, като индивидуално решение за 
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перцептиране и експресиране на вяра, като съзнателност и отговорност. Лицата, които са склонни да 

изпитват доверие, имат по-благоприятни възможности за справяне в трудни и тежки ситуации (напр. в 

случаите на болест, загуба). Доверието разграничаваме от доверчивостта, по-често свързвана с 

незрялостта на Аз-а.  

Материалът поставя въпроси, свързани с човешките отношения в екипа на здравния служител. 

Екипността днес се явява необходимо социално умение за работа в здравната организация [7], но като 

такава тя е необходима във всички сфери на обществения живот.  
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Abstract: Psychosocial risks and stress at work are among the biggest challenges for safety and health at work. 
They have a significant impact on the health of individuals, organizations and the national economy. The work 

of health care professionals have long been regarded as one of the most stressful jobs in the world. The medical 

profession in itself generates different intensity and nature of the impact stressors. Chronic stress at work is 

associated with negative consequences on the physical and mental condition. The timely containment of the 

process of deterioration of health workers need the stress factors can be controlled. Health care professionals are 

not passive recipients under stress and react to events with a variety of more or less successful coping strategies. 

 The purpose of this study was to establish the existence of stressors in the workplace with health care 

professionals and the existence of such measures to be taken to deal with stress. An opinion poll, which included 

124 health care professionals working in different sectors of zdraveopozvaneto. The questionnaire contains 

questions aimed at psychosocial risks and issues related to the establishment of psycho-social atmosphere in the 

workplace. The analysis results of this study reveal the diversity and complexity of the factors mentioned by 

respondents as stressors in the workplace - intensity work, financial problems, stress at work, conflicts in the 

workplace and dr..Analizat risk factors of jobs among professionals health care is a prerequisite for developing a 

program for the prevention of occupational stress in order to preserve and improve the mental health and well-

being of health care professionals. 

Key words: management, stress, workplace program, health care professionals 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИ  
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Ц. Иванова 

МУ -  София, ФОЗ
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Резюме: Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите 

предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху 

здравето на отделните лица, организациите и националната икономика. Работата на специалистите по 

здравни грижи отдавна се счита като една от най-стресиращите професии в света. Медицинската 

професия генерира в себе си различни по интензивност и характер на въздействие стресогенни фактори. 

Хроничният стрес  на работното място е свързан с негативни последици върху физическото и 

психическо състояние. За навременното ограничаване на процеса на влошаване на здравословното 

състояние  на работещите е необходимо стресогенните фактори да бъдат овладяни. Специалистите по 

здравни грижи не са пасивни реципиенти при стреса, а реагират на събитията с различни, повече или по-

малко успешни стратегии за справяне.  

Целта на настоящето проучване е да се установи наличието на стресогенни фактори на 

работното място при специалистите по здравни грижи и при наличието на такива да се предприемат 

мерки за справяне със стреса.  Проведено е социологическо проучване, в което са включени 124 

специалисти по здравни грижи, работещи в различни сектори на здравеопозването. Анкетната карта 

съдържа въпроси, насочени  към психосоциалните рискове и въпроси, свързани с установяване на психо-

социалната атмосфера на работното място.  Резултатите от анализа на проведеното проучване разкриват 

многообразието и комплексността на факторите, посочени от респондентите като стресори на работното 

място  -  интензивност на работата, финансови проблеми, напрежение в работата, конфликти на 

работното място и др..Анализът на  рисковите фактори на работните  места сред специалистите по 

здравни грижи е предпоставка за разработването на програма за превенция на професионалния стрес с 

цел съхранение и подобряване на психичното здраве и благополучие на специалистите по здравни 

грижи.  

mailto:stcvet@abv.bg
mailto:stcvet@abv.bg
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Ключови думи: мениджмънт, стрес, работно място, програма, специалисти по здравни грижи 

 

Въведение 

 Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите 

предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху 

здравето на отделните лица, организациите и националната икономика.  

 Психосоциалните фактори са свързани с начина, по който се планира, организира и управлява 

работата, както и с икономическия и социалния й контекст. Те водят до повишено равнище на стрес, 

изтощение или депресия и могат да причинят сериозно влошаване на психичното и физическото здраве 

[11] .  

 Работата на специалистите по здравни грижи (СЗГ) -  медицински сестри, акушерки, лаборанти, 

рехабилитатори, фелдшери, отдавна се счита като една от най-стресиращите  професии в света. 

Медицинската професия генерира в себе си различни по интензивност и характер на въздействие 

стресогенни фактори, които се срещат в различни области.  Ежедневно  СЗГ се сблъскват с редица 

проблеми: да откликват постоянно на нарастващите претенции на хората за бързо и качествено 

обслужване; емоционалната  ангажираност, породена от обгрижването на хронично болни; сблъсък с 

агресията – словесна и физическа от страна на пациенти; интензивния темп на работа поради недостиг 

на персонал и времеви дефицит; липсата на адекватно обвързване на размера на възнаграждението с 

вложения труд; наличието на конфликтни ситуации; лоша психо-социална атмосфера на работното 

място;  отговорността за човешкия живот, работа с токсични вещества и биологични агенти, риск от 

наранявания с остри предмети и  убождания от игли; страх от задачи, порицания и санкции; страх от 

собствени грешки; липса на социални и комуникационни умения; неефективни начини на работа и др., 

които формират съвкупността от психосоциални рискови фактори, правокиращи възникването на 

професионален стрес и неговата афективна реакция – «бърнаут». 

.  Работният стрес е един от най-честите рискове за здравето, идентифицирани от работниците в 

Европа, особено в новите страни членки на ЕС [11]. Четвъртото европейско проучване на условията [9] 

показа, че около 40 милиона души в Европейския съюз са засегнати от стреса на работното място. 

Значимостта на проблема – стрес на работнот място – в съвременния свят се потвърждава и  от факта, че 

в последната ревизия  на МКБ 10  е описан в клас ХХІ под рубриката Z 73.0  като «Преумора – 

състояние на изтощаване на жизнените сили. 

 Редица изследователи определят стреса като “болестта на 21-ви век”. [1]  В речника по 

психология стресът се определя като повишени физически и психически натоварвания, които 

предизвикват в организма неспецифични соматични, биохимични и психофизични реакции. [5] 

 Селие се смята за основоположник на биологичната теория за стреса. Неговите научни 

разработки имат влияние върху научните среди до днес. Той изхожда в своето виждане от идеята за 

хомеостазиса, която е разработена преди него от Бернар и Кенън. На базата на своите клинични 

проучвания, както и на идеите на тези двама учени, той формулира основната теоретична идея за стреса, 

наречена „общ адаптационен синдром”. Става дума за т.нар. неспецифичен отговор на организма на 

специфичните влияния на вътрешната и външната среда: 

  реакция на предупреждението – индивидът реагира, като навлиза в състояние на тревога; 

  реакция на предупреждението – тялото се опитва да ограничи ефектите на стресора; 

  етап на изтощение - може да възникне разрушаване на тъканите и дори смърт. [6] 

 Различните подходи към изучаването на явлението „професионален стрес“ дават своите 

отражения върху начина на неговото дефиниране. Според транзакционалната теория на Р. Лазаръс за 

психичния стрес, стреса се изследва в рамките на динамичното, двупосочно взаимодействие между 

индивида и средата. Стресът е реакция на индивида към обекти и събития. [10]. Определението на Кокс 

(Cox, 1978) е близко до това на Лазарус, тъй като според него стресът може да бъде описан като 

феномен на възприятието, при който се извършва сравнение между изискванията към индивида и 

неговите възможности за справяне.  Липсата на баланс в този механизъм, когато справянето е от особено 

значение, води до  преживяване на стрес. Според Купър и Палмър (Cooper, Palmer, 2000) „Стресът 

възниква когато преживяваното напрежение надхвърля възможностите на индивида да се справи с него.“ 

 Понятието „стрес” се използва в най-общ смисъл за обозначаване на натрупването на 

количество от негативни емоции, които човек преживява в ситуации, при които е необходимо да се 

адаптира към определени факти, фактори и условия на средата, в която живее.  

 Причината за поява на стреса, независимо от естеството ú, се нарича стресор или стесогенен 

фактор – това е всеки фактор, който може да доведе до дисбаланс в човешкия организам. Стресът се 

поражда в зависимост от действието на стресора и от реакцията на организма. [2] 

 Копингът или справянето може да бъде насочен към емоциите (emotion focused) или към 

проблема (problem focused), т.е. справянето със стреса се дефинира като когнитивни и поведенчески 
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усилия за минимизиране на отрицателните последици за личността и управляване (владеене, 

преодоляване, понасяне, редуциране и т.н.) несъответствията на взаимоотношението “личност–среда” 

[10]. Според теорията на Лазарус и Фолкман се разграничават два вида стратегии за справяне саса 

стреса: 

  Проблемно – фокусирано справяне (активни стратегии)  включва стратегии за справяне, които 

целят промяна или справяне с проблема, и е насочен към такъв тип действия, които ще помогнат за 

справяне с проблема.  

  Емоционално - фокусирано справяне ( пасивни стратегии) цели промяна на значението на 

ситуацията за личността.   

 Изборът на стратегии зависи както от личностните особености, така и от ситуативните фактори. 

 При правилен подход психосоциалните рискове и стресът на работното място могат да бъдат 

предотвратени и успешно управлявани, независимо от размера и вида на организацията. Те могат да се 

преодолеят по същия логичен и систематичен начин, по който се преодоляват всички други рискове, 

свързани със здравето и безопасността при работа. Управлението на стреса е не само морално 

задължение и добра инвестиция за работодателите, но и правно изискване, определено в Рамкова 

директива 89/391/ЕИО и подкрепено от рамковите споразумения на социалните партньори относно 

стреса, тормоза и насилието на работното място. 

 Смята се, че най-ефективен е превантивният, цялостен и систематичен подход за управление на 

психосоциалните рискове. 

  

 Собствено проучване 

Цел: Да се установи наличието на стресогенни фактори на работното място при специалистите по 

здравни грижи и при наличие на такива да се разработи програма за превенция на стреса. 

 

Материал и методи 

Обект на проучване са 124 професионалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, 

рехабилитатори, фелдшери, работещи в различни звена на здравния сектор.Приложените методи са: 

социологически и статистически методи. 

 За целите на проучването е използвана анкетна карта, която съдържа два въпросника 

(адаптирани и валидизирани за български условия) и демографски въпроси.  Въпросите са насочени  към 

факторите, които могат да доведат до стресово състояние и въпроси, свързани с установяване на психо-

социалната атмосфера на работното място.  Данните са обработени с Exsel и StatGraf. 

 

Обследвани лица 

Фигура №1. Разпределение по 

възраст 

Анкетираните лица работят в: 

МБАЛ-Монтана, ЦСМП-Вълчедръм, ДЯ-

Монтана,  УЗ-Монтана, МБАЛ-Севлиево 

и ЦСМП-Лом. 

 

 

 

Фигура №2 показва 

разпределението на работещите лица по 

специалности. 

 

 

 

Фигура №2. Разпределение на 

работещите лица по специалности 

 

 

Резултати и обсъждане 

Данните от проучването показват наличие 

на стресогенни фактори на работното 

място за специалистите по здравни грижи. 

По-голямата част от анкетираните лица 
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посочили по един

стесогенен фактор

посочили по два

стресогенни фактора

посочили по три стресогенни

фактора

имат средно ниво на възприет стрес. Извършена е оценка на професионалния стрес, която показва 

многообразието и комплексността на факторите, посочени от респондентите като стресори на работното 

място.(фиг.3) 

Фигура № 3. Ранжиране на стресогенните 

фактори по степен на влияние  

В обощение, най-значимите стресори на 

работното място за СЗГ са: интензивност 

на работата; финансови проблеми;   

напрежение в работата, конфликт  и 

интриги на работното място. 

Интензивността на работата като реакция 

на стреса дава негативни последици върху 

физическото и психическото състояние. 

Следва силно изтощение, при което  

механизмите за защита рухват и 

организмът се излага на висок риск от  

заболеваемост.  

 Потърсена е връзка между 

факторите, предизвикващи стрес у анкетираните лица и някои демографски данни: възрастова група, 

местоживеене, семеен статус, професионалната област на работа и трудов стаж по специалността. 

Съществува висока степен на корелация между възрастта на професионалистите по здравни грижи и 

годините трудов стаж по специалността: Spearman Correlation=0.94, p=0.000.  

Установи се положителна корелационна зависимост между фактора „интензивност на работата” 

и фактора „напрежение в работата” -  Spearman=0.41, р=0.004. Лицата, които имат висока интензивност в 

работата са подложени на по-високо напрежение в работата, което води до висока степен на риск от 

Бурнаут.   

Проучиха се и конфликтните взаимоотношения в организацията. Суровият бал от използвания 

Въпросник „Оценка на конфликтните отношения в организацията” бе обработен като се обособиха общо 

6 нива – от отсъствие на влошени работни отношения до висока степен на конфликтна атмосфера Само 

при 29 (23%) не се отчита негативна реакция по отношение взаимодействията с колеги и ръководство. 

 За да се реализират пълноценно и работят ефективно специалистите по здравни грижи трябва да 

запазят психическото здраве и развият стресоустойчивост. Необходимостта от разработването на  

програма за превенция на  стреса на работното място е  безспорен факт. 

Представители на СЗГ  и представител на служба по трудова медицина, разработиха „Програма 

за превенция на професионалния стрес при специалистите по здравни грижи” 

Програмата включва: 

Цел: да се изградят умения за идентификация и управление на професионалния стрес от СЗГ 

Форма на обучение: на работното място 

 Вид на обучение – курс 

 Методи на обучение-  лекции, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси 

 Целева група – специалисти по здравни грижи 

 Направления на програмата: 

 (1) Превенция на стреса – чрез обучение на специалистите по здравни грижи за същността на 

стреса, неговите симптоми и последици, начини за преодоляване на индивидуално ниво; 

 Целта на интерактивното обучение е да се изградят умения за идентифициране и управление на 

професионалния стрес при специалистите по здравни грижи.  Програмата се състои от 4 модула с 

теоретична и практическа насоченост. Всеки модул от обучението е съставен от първоначално 

теоретично въведение по темите, последвано от практически упражнения, които позволяват на 

обучаемите да възприемат по-лесно всички техники и да упражнят алтернативни стратегии за справяне 

със стреса   

Стресът в ежедневния живот. Подходи за разпознаване и за справяне 
 

▪ Дефиниране на понятието „стрес”.  

▪ Изясняване на същността на стеса през собственото поле на личния опит. 

▪ Видове стрес – ситуационене, хроничен, посттравматичен, дистрес, еустрес.  

▪ Индикатори, дефиниращи симптоматиката за всеки вид.  

▪ Психофизиологична основа на стреса. 

▪ Стресори – ранжиране.  

▪ Анализ на стресорите  от първи, втори и трети порядък.  

▪ Обсъждане на използваните методики.  

   ▪ Идентификация на стресорите – използване на собствен опит.            ▪Диагностика на стреса 
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   ▪ Стратегии за справяне със стреса.  

    ▪Запознаване с копинг – стратегии.  

     ▪Изграждане на умения за разпознаване на стрес при пациенти и потребители.  

▪ Изграждане на стратегии за помощ при стресогенна симптоматика. 

▪ Избор на стратегии за справяне със стреса – индивидуални умения за диференциация на собствения/ 

привнесен стрес и стресогенното състояние на пациента/потребителя 

     ▪ Тест 

     ▪ Групова дискусия 

Влияние на психоклимата върху ефективността на  работата на професионалистите по здравни грижи 

– екипна работа 
 

▪Същност и функции на екипа.    

 ▪Сравнителни характеристики на група и екип  

▪ Жизнен цикъл на екипа. Видове екипи. 

▪ Ефективно работещ екип.   

▪ Принципи на екипната работа.  

▪ Комуникацията.  

▪ Основни принципи на ефективната комуникация 

▪ Основни и социални умения за работа в екип.  

▪ Ефективна комуникация в екипа.  

▪ Личностна позиция. 

 ▪ Ролева игра   

▪ Тест 

▪ Групова дискусия 

Здраве и безопасност на работното място: превенция, защита и мониторинг на нараняванията с остри 

предмети 
 

▪Директива 32/2010: Какво предстои?  

▪ Becton Dickinson: История на безопасната практика 

▪ BD Vacutainer®: затворена система за безопасно вземане на кръв 

▪ Второ поколение периферни венозни катетри със защитни механизми: превенция на медицинския специалист 

и пациента 

 ▪ Практически подходи за превенция на убожданията   

▪ Тест 

Конфликтите  - риск за  психоемоционалната атмосфера  на работното място 
 

▪ Конфликтите от теоретична гледна точка: 

    •Какво представляват конфликтите? 

    •Причини, видове конфликти 

    •Степени на ескалация при конфликти 

   ▪Обмисляне на собственото поведение при конфликти 

▪ Стратегии за преодоляване на конфликтите и тяхното прилагане в практиката  

▪ Преодоляване на конфликтите – конструктивен подход към конфликтните ситуации на основата на избрани 

самостоятелно примери  

    • Методи за водене на разговори  

    •Конкретно за разговорите по време на конфликт  

    • Даване и приемане на обратна информация  
▪ Ролева игра   

▪ Тест 

▪ Групова дискусия 

 

  (2) Управление на стреса – чрез прилагане на мениджърски умения за редуциране на стреса на 

организационно ниво.  

  Внедряване в отделенията на табло, на което се записва организационния проблем за 

решаване. Ако проблемът е спешен, то той се записва с червен фулмастер и се провежда среща с 

персонала за неговото бързо решаване 

   Провеждане на ежеседмични срещи с персонала за обсъждане и решаване на организационни 

проблеми 

   Индивидуално подпомагане на медицинските специалисти за изготвянето на индивидуален 

план за справяне със стреса  

  Осигуряване на психолог за консултация при необходимост на член от екипа 

 Оценка на програмата 
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 След  обученията отново се проведе анкетно проучване със СЗГ с цел да се установи 

ефективността  от проведените обучения. 

 Разходи:  

  обученията  са за сметка на свободното време на участниците 

  подсигуряване на учебни материали 

  осигуряване на зала за провеждане на обученията 

  осигуряване на мултимедия 

  финансови за работодателите  

 Ползи: 

  специалистите по здравни грижи повишиха  своята компетентност за стреса 

  повиши се вниманието на СЗГ към психичното здраве 

   подобриха се уменията за прилагане на адекватни индивидуални стратегии за справяне със 

стреса 

  повиши се нивото на умения на специалистите по здравни грижи за решаване на конфликти 

  подобри се  работа в екип и комуникацията между  персонал и ръководство; персонал и 

пациенти  

  мероприятията реализираха връзката между научния подход към проблематиката с реални 

практически действия 

 Основните фактори за успешното  реализиране на програмата за превенция на професионалния 

стрес при специалистите по здравни грижи се дължи на: 

  преместването на фокуса на вниманието от трудовия процес към личностния фактор (към 

проблемите на отделната личност)  

  системност на мероприятията и честота  

   вкючване на нови методики за проучване и превенция на стреса 

 Заключение: В резултат на проведените мероприятия, насочени към превенция на 

професионалния стрес се увеличи индивидуалната резистентност към стреса, създаде се благоприятна 

психосоциална работна среда. 
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СЪСТОЯНИЕ НА ЛИПИДНИЯ ПРОФИЛ ПРИ РЕДУКЦИЯ НА ТЕГЛОТО 

СЛЕД АУРИКУЛАРНА ТЕРАПИЯ, ХИПОКАЛОРИЙНА ДИЕТА И МОДЕЛ НА 
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Резюме: Затлъстяването и дислипидемията са значими рискови фактори при редица заболявания. В 

последните години като алтернативно средство за тяхното лечение се налага аурикуларната пунктура. 

Цел на проучването: Да се докаже благоприятното повлияване върху липидния профил на редукцията 

на килограми при наднормено тегло и затлъстяване след аурикуларна пунктура, диета и умерено 

физическо натоварване. 

Дизайн на проучването: Двеста деветдесет и девет пациента преминаха осемседмичен терапевтичен 

курс с аурикуларна пунктура, диета и модел на умерено физическо натоварване. Всички те съблюдаваха  

нискокалориен диетичен режим с намален прием на мазнини (1450 – 1500 kcal). Теглото и липидният 

профил се проследиха в началото и края на проучвания период. Изследваха се параклиничните 

показатели общ холестерол, LDL-C, HDL-C и триглицериди. 

Резултати: За 8 седмици пациентите редуцираха средно 8,04 kg. Чрез методите за проверка на хипотези 

и корелационния анализ се установи статистически значимо подобрение в изследваните лабораторни 

показатели. Проследяването в динамика показа по-бавно нарастване на HDL-С, докато LDL-С  и общия 

холестерол намаляват с по-бърз темп. Връзката между редукцията на килограми и на стойностите на 

триглицеридите е по-слаба, но статистически значима.  

Извод: Комплексното лечение (аурикуларна пунктура, диета и модел на умерено физическо 

натоварване) доказа ефективността си не само по отношение на намаляването на телесното тегло, но и 

при лабораторните показатели на липидния статус. 

Ключови думи: аурикуларна пунктура, наднормено тегло и затлъстяване, липиден профил 

 

 

STATE IN LIPID PROFILE AFTER AURICULAR THERAPY,  

DIET AND MODERATE EXERCISE IN OVERWEIGHT AND OBESITY 
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Summary: Obesity and dyslipidemia are significant risk factors in many diseases. During the last years 

Auricular puncture has been used as alternative means for their treatment. 

Purpose of the study: To prove the favorable influence of weight reduction on lipid profile in overweight and 

obesity after Auricular puncture, diet and moderate exercise. 

Study design: Two hundred and ninety-nine patients passed through an eight-week therapeutic course with 

Auricular puncture, diet and moderate exercise. All of them observed a low-calorie diet with reduced fat intake 

(1450 – 1500 kcal). Weight and lipid profile were checked at the beginning and at the end of the inquired 

period. Paraclinical indices for total cholesterol, LDL-C, HDL-C and triglycerides were tested. 

Results: For a period of 8 weeks, the patients reduced averagely 8.04 kg. Statistically significant improvement 

in the tested laboratory indices was considered by means of the methods for checking hypotheses and 

correlational analysis.  Dynamic follow-up showed slower HDL-C increase, while LDL-C and the total 

cholesterol decrease faster. The link between weight reduction and the values of triglyceride is weaker, but 

statistically significant. 

Conclusion: Complete treatment (Auricular puncture, diet and moderate exercise) has proven its efficiency not 

only in regards with the body weight reduction, but in laboratory indices for lipid status as well.  

Key words: Auricular puncture, overweight and obesity, lipid profile 
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Затлъстяването и дислипидемиите са значими рискови фактори за сърдечносъдова патология, 

чието повлияване е с профилактично и терапевтично въздействие. Oт друга страна, те се считат за 

свързани патологични състояния като сред немедикаментните мерки при дислипидемия са 

нискокалорийна диета, промяна в начина на живот, редуциране на телесното тегло с 5-10% и 

повишаване на физическата активност [2, 15]. Съгласно новите препоръки за лечение на затлъстяване 

при възрастни [3] трайната загуба на 3-5% от теглото води до клинично значимо намалeние на 

триглицеридите (TG), а редукция от 5-10% - на LDL-холестерола (LDL-C) и TG. Посочва се 

дозозависима връзка между понижението на тегло и подобрението в липидния профил при болни с 

наднормено тегло или затлъстяване. Елиминирането на повишения сърдечносъдов риск е съответно: 3 

kg загубено тегло води до намаляване на TG ≥ 0,17 mmol/l; 5-8 kg намалява LDL-С с около 0,13 mmol/l и 

увеличава HDL-С с 0,05-0,075 mmol/l. 

Намаляването на теглото с 8% за една година и с 5.3% за четири години при пациенти със 

захарен диабет повишава в по-голяма степен HDL-С (0,05 mmol/l) и намалява TG в сравнение с 

контролите [3]. 

Нови изследвания сочат, че нивото на холестерола се определя и от генетични фактори, от 

факторите на околната среда и диетичните навици [1, 2]. Повишението на общия холестерол и 

липопротеините с ниска плътност може да се коригира с промени в начина на живот и медикаментна 

терапия. Счита се, че загубата на тегло, а не физическото натоварване оказва положителен ефект върху 

нивата на холестерола и свързаните с висока плътност липопротеини. Затова редукцията на телесна маса 

се определя като основна причина за тяхното намаляване, както и на инсулиновата резистентност [10].  

Известни немедикаментни средства в лечението на затлъстяването са диетотерапията, 

фармакотерапията, физиотерапията, кинези- и балнеотерапията, и др. Акупунктурните техники се 

прилагат като алтернатива за терапия на широк спектър заболявания, а аурикулопунктурата се утвърди 

като ефективен лечебен метод, постигащ намаление на теглото по естествен начин без странични 

нежелани реакции [1].  

Цел: Да се докаже, че редукцията на телесната маса при наднормено тегло и затлъстяване, 

чрез т. нар. «тройна комбинация» (аурикуларна терапия, нискокалорийна диета и модел на умерено 

физическо натоварване) подобряват липидния статус. 

Дизайн на изследването: Триста и десет пациенти с наднормено тегло и затлъстяване са 

лекувани комплексно в продължение на 8 седмици. По време на лечението те не са приемали 

анорексигенни средства и хранителни добавки, като всеки от тях е дал писмено съгласие за спазване на 

изискваните препоръки. От изследването са изключени: бременни, кърмещи жени, пациенти на възраст 

под 18 г., хора в напреднала възраст (над 65 г.), пациенти с некомпенсиран диабет, атеросклероза с 

признаци на хронична исхемична болест на сърцето и психиатрични разтройства. Препоръчана е 

нискокалорийна диета (1450-1500 kcal/24h). Теглото е измервано в началото и края на изследвания 

период. Аурикуларната апликация се провежда по собствена стандартизирана схема в 3 зони, 

инервирани предимно от n.vagus и n.trigeminus. Параклинничните показатели са изследвани двукратно – 

преди началото на лечението и след завършване на осемседмичния период на проучването. Проследено 

е нивото на: тотален (общ) холестерол, HDL-С, LDL-С и TG. Изследванията се извършвани в часовете 

между 8-10 ч. на гладно. При обработката на данните е използвана метода за проверка на 

статистическата хипотеза. Статистическият анализ е осъществен с помощта на специализиран софтуер 

SPSS вер.14. Графиките са направени с Excel 2007. Текстуалната обработка е извършена с помощта на 

PC, работещ с Windows 7. Документирането е направено с текстообработваща програма на Microsoft 

Word и настолна издателска система Adobe InDesign, а отпечатването – на лазерен принтер HP LaserJet. 

Резултати: След осемседмична комплексна терапия пациентите редуцират средно 8,04 kg.  

Анализът на данните в статика по показателя общ холестерол установи, че в началото на 

лечението минимална стойност е 3,42 mmol/l., a максимална стойност – 11,02 mmol/l. В края на курса - 

минимална стойност на общия холестерол е 3,00 mmol/l. Максимална стойност е 7,79 mmol/l. Средната 

стойност в началото на лечението е 5,5387 mmol/l, а в края - 4,7572 mmol/l. Намалението на средната 

стойност по показателя общ холестерол – 0,7815 единици е статистически значимо, установено чрез 

проверката на статистическа хипотеза, т.е. комплексното лечение след редукцията на теглото водят до 

закономерно намаляване на общия холестерол. От общия брой участници с измервания по показателя 

общ холестерол в началото на лечението жените са 83%, а мъжете - 17%. При жените в началото на 

изследвания период средната стойност на общия холестерол е 5,5370 mmol/l, a в края е 4,7441 mmol/l 

(фиг. 1). Намалението е 0,7929 единици. При мъжете в началото на лечението средната стойност на 

показателя общ холестерол е 5,5472. mmol/l, а в края е 4,8195 mmol/l (фиг. 1). Намалението е 0,7277 

единици.  
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Фиг. 1 Средна стойност по показателя Общ холестерол - мъже/жени (Sig.=0.000<α=0.05) 

 

Минималната стойност на HDL-C като начална контрола е 0,58 mmol/l. Максималната стойност 

на HDL-C като начална контрола е 2,71 mmol/l. След лечението крайните стойности на HDL-C са: 

минимална 2,71 mmol/l и максимална 3,40 mmol/l. Средният показател на HDL-C в начална контрола е 

1,4110 mmol/l,  а в крайната - 1,7604 mmol/l.  

Maксималната стойност на LDL-С като начална контрола е 6,70 mmol/l. Maксималната стойност 

на LDL-С, като крайна контрола e 5,32 mmol/l. Началната минимална стойност на LDL-С е 1,03 mmol/l, а 

крайната – 0,70 mmol/l. Като среден показател LDL-С в началната контрола е 3,5988 mmol/l, а в крайната 

- 2,7206 mmol/l. 

На фиг. 2 графично е изобразен сравнителен анализ на средните стойности на лабораторните 

показатели HDL-C и LDL-C. 

 
Фиг. 2 Средни стойности на показателите HDL и LDL (Sig.=0.000<α=0.05) 

 

За да се проследи как се променя процентът на пациентите попадащи в норма по показателя TG 

между началото и края на лечението, се използва корелационният анализ. Чрез корелационния 

коефициент се установява взаимовръзката между две променливи: редуцирано тегло (в kg) и TG (табл. 

1). 

 

Табл. 1 Корелационен анализ по показателя триглицериди (Correlations) 

 Свалени килограми  Триглицериди 

Свалени килограми Pearson Correlation 1 .327(**) 

  Sig. (2-tailed)   .001 

  Брой  310 107 

Триглицериди Pearson Correlation .327(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .001   

  Брой  107 107 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Корелационният коефициент между редуцираното тегло и TG в норма в края на лечението е 

положителен. Това означава, че с намаляване на теглото намаляват и TG. Връзката е слаба, защото 

Средна стойност общ холестерол 
начало

Средна стойност общ холестерол 
край

5,537

4,7441

5,5472

4,8195

Средни стойности "общ холестерол"
мъже/жени

Общ холестерол_мъже Общ холестерол_жени

Средна стойност-HDL Средна стойност LDL

1,411

3,5988

1,7604

2,7206

Средни стойности HDL и LDL начало и край на 
лечение

начало край
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корелационният коефициент на Пирсън има стойност 0,327, но е статистически значима, защото има 

равнище на значимост Sig 0,001, което е по-малко от 0,05.  

Сравнявайки процентите на пациентите в началото и края на лечение, може да се направи 

изводът, че в резултат на комплексното лечение по показателя TG има нарастване на пациентите влезли 

в норма, с 13 процентни пункта. Прилагайки корелационния анализ, може категорично да се твърди, че 

комплексното лечение води не само до намаляване на телесната маса, но и до привеждане на този 

лабораторен показател в норма.  

По показателя ТG в началото на лечението 81,4% са в норма, а 18,6% са извън референтните 

стойности. Като крайна контрола, при приключване на лечението, по този показател 94,4% попадат в 

средно статистическата норма и 5,6% са извън нея (фиг.3). 

 
Фиг. 3 Процент на пациентите по показателя TG в норма и извън норма 

в началото и края на лечението (Sig.=0.000<α=0.05) 

Анализът на статистическите данни от лабораторните показатели общ холестерол, HDL-С, LDL-С и TG 

са представени на таблица 2: 

 

Табл. 2 Показатели на липидния статус  

Показател  Статус  Д-1 (начало)  Д-2 (край)  Ниво на значимост 

N  %  

Валиден 

%  N  %  Валиден %  

Общ хол.  В норма 74 23.9 50.3 87 28.1 79.8 Sig.=0.000<α=0.05 

Стат. значим Извън 

норма 
73 23.5 49.7 22 7.1 20.2 

HDL-C  В норма 54 17.4 38.6 71 22.9 64.5 Sig.=0.000<α=0.05 

Стат.значим Извън 

норма 
86 27.7 61.4 39 12.6 35.5 

LDL-C  В норма 63 20.3 47.4 84 27.1 77.8 Sig.=0.000<α=0.05 

Стат.значим Извън 

норма 
70 22.6 52.6 24 7.7 22.2 

TG  В норма 118 38.1 81.4 102 32.9 94.4 Sig.=0.000<α=0.05 

Стат. значим Извън 

норма 
27 8.7 18.6 6 1.9 5.6 

Обсъждане на резултатите: През 2012 г. Hamid Abdi et al. публикуват данни от 

рандомизирано контролирано проучване за благоприятно повлияване на теглото и дислипидемията след 

приложение на диета и аурикуларна акупунктура [9]. Li и Wang (2006) докладват значителни промени в 

общия и LDL-С по време на акупунктура терапия в сравнение с контролната група при изследвани 

пациенти [12]. В другото проучване бе съобщено за значително намаляване на TG, общия холестерол, 

LDL, но без промени в HDL в акупунктурна група [6]. В няколко проучвания, подобен модел на промени 

в TG, общия холестерол, LDL-С, и HDL-C е докладвана като в нашето проучване след аурикулопунктура 

[13, 16, 17], обаче, две от тези проучвания не са открили никакви промени за HDL-C, което можем да 

обясним с прилаганата схема на лечение от различни аурикуларни точки. Предполага се, че промените в 

липидния метаболизъм могат да бъдат причинени от увеличаване на серумните нива на β-ендорфин [5]. 

През 8 седмичния период на лечение се наблюдава ясно изразена тенденцията за намаление на 

общия холестерол. Макар че средните величини на показателя общ холестерол в началото остават в 

границите близки до нормата – 5,5387 mmol/l., то повече от половината пациенти са с абнормно 

Валиден процент в началото

валедин процент в края

81,40%

94,40%

18,60%

5,60%

Процент на пацентите в норма и извън норма-начало и 
край на лечение по показателя "Триглицериди"

Извън норма В норма
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повишени стойности. Средната стойност в края на лечението по лабораторния показателя общ 

холестерол е 4,7572 mmol/l т.е. в границите на норма. Намалението на средната стойност – 0,7815 

единици е статистически значима разлика, установена чрез проверката на статистическа хипотеза. И при 

двата пола и в началото на лечение и в края на изследвания период средните стойности по показателя 

общ холестерол са приблизително еднакви и намаляват почти с един и същ темп в резултат на 

комплексното лечение. Тези с нормализирани стойности на показателя в края на лечебния период обаче 

са с 29,5 процентни пункта повече отколкото в началото – от 50,3% на 79,8%. Това красноречиво 

показва, че редуцираното теглото води до нормализиране на този показател.  

Maксималната стойност на LDL-С като начална контрола е 6,70 mmol/l и е значително над 

установената здравословна норма. Тази абсолютна стойност попада в групата на болестното състояние. 

Maксималната стойност на LDL-С, като крайна контрола e намалял заедно с редуцираното тегло до 5,32 

mmol/l и показва тенденция към намаляване. Като среден показател LDL-С в началната контрола е 

3,5988 mmol/l, а в крайната е 2,7206 mmol/l., т.е. така наречения условно “лош холестерол” е понижен с 

0,8782 единици като средна стойност в резултат на лечението. При проследяване на промените в нивата 

на LDL-С откриваме, че делът на пациентите с наднормени стойности на LDL-С от 52,6% в началото на 

комплексното лечение е намалял до 32,2% в края му. Сравнявайки процентите на пациентите в началото 

и края на изследвания период можем да направим извода, че в резултат на комплексното лечение по 

показателя LDL-С имаме нарастване на пациентите влезли в норма с 30,4 процентни пункта, т.е. че 

лечението води не само до отслабване, но и до нормализиране на лабораторния показател LDL-С.  

Така наречения условно “добър холестерол” се е увеличил с 0,3494 единици като средна 

стойност (отчитайки началните и крайните данни) с което попада в границите на здравословното 

състояние. Наблюдава се и нарастване на пациентите в норма в края с 25,9 процентни пункта в резултат 

на редуцирането на телесна маса т.е. комплексната методика води до нормализиране на лабораторния 

показател HDL-C. 

При съпоставяне средните стойности на HDL-С и LDL-С и съответното им увеличение и 

намаление в края на лечението се установява, че така наречения “лош” холестерол е намалял по-бързо, 

отколкото е увеличението на “добрия” холестерол. HDL-С нараства по-бавно, докато LDL-С намалява с 

по-бърз темп и като абсолютна и като средна стойност поради намаляването на телесната маса, което 

води до попадането на тези показатели в средно статистическите здравословни норми.  

Хипертриглицеридемията се счита за рисков фактор за поява на атеросклероза. Повишените TG 

са част от т. нар “Х”- синдром [8]. За понижаване на TG се препоръчва редукция на телесното тегло, 

повишаване на двигателната активност, ограничаване приема на мазнини и въглехидрати и на алкохол 

[4, 7, 11, 13, 14]. Проследявайки данните по този показател виждаме, че 81,4% от изследваните са в 

норма, а 18,6% са извън норма. Като крайна контрола, при приключване на лечението по този показател 

94,4% попадат в средно статистическата нормата и 5,6% са извън нея. Сравнявайки процентите на 

пациентите в началото и края на изследвания период можем да направим извода, че в резултат на 

комплексното лечение по показателя TG имаме нарастване на пациентите влезли в норма с 13 процентни 

пункта. т.е. с намаляване на теглото намаляват и TG. Връзката между тези два показателя обаче е по-

слаба, но е статистически значима, защото има равнище на значимост Sig 0,001, което е по-малко от 

0,05. 

В нашето изследване прилагайки корелационния анализ можем категорично да твърдим, че 

комплексното лечение води не само до намаляване на телесната маса, но и до привеждане на 

лабораторния показател TG  в норма.  

 

Изводи: 
В резултат на извършения анализ на статистическите данни от лабораторните показатели общ 

холестерол, HDL-С, LDL-С и TG можем да направим следните изводи: 

1. Лабораторният показател общ холестерол намалява статитически значимо като абсолютна и като 

средна стойност в резултат на провежданото лечение. 

2. HDL-С нараства и като абсолютна и като средна стойност в резултат на комплексното лечение. 

3. LDL-С намалява и като абсолютна и като средна стойност в резултат на лечението. 

4. При съпоставяне на средните стойности на HDL-С и LDL-С и съответното им увеличение и намаление 

в края на провеждане на лечението се установява, че LDL-С е намалял по-бързо, отколкото е 

увеличението на HDL-С. 

5. TG и редукцията на тегло показват статистически значима, макар и по-слаба, взаимовръзка в резултат 

на „тройната комбинация“. 

6. Намаляването на телесната маса не само подобрява тези показатели, но също така и води до 

попадането им в средно статистическите здравословни норми.  

Положителните промени в липидния профил (повишаване на нивата на HDL-C и намаляване на 

триглицеридите, общия холестерол и LDL-C), показва, че т. нар. „тройната комбинация“ от 
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аурикулопунктурна терапия, диета и умерена физическа активност, води до подобрение на показателите 

на липидния профил. 
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CHANGES IN THE BLOOD COUNT IN DOGS DIAGNOSED WITH ALLERGIC 

DERMATITIS 
mr. sc. Boris Stojanov DVM 

drboris66@yahoo.com  

 
Abstract: Allergic dermatitis is becoming more and more common in dogs. The causes for that can be of 

various nature. Some of them are skin diseases of allergic origin, nutritive allergies, allergic reactions due to 

application of various medicines etc.  

After the usual clinical examination of 24 dogs of which there was suspicion for allergic dermatitis, blood was 

retrieved for hematological analysis.  

From the gained results, we came to a conclusion that the allergic dermatitis does not cause any significant 

changes in the blood count of these animals, i.e. they do not show any major deviations from the physiological 

hematological ranges.  

Key words: allergic dermatitis, dogs, hematological analysis     

  

ПРОМЕНИ ВО КРВТА ПРИ АЛЕРГИСКИ ДЕРМАТИТИС КАЈ КУЧИЊАТА 
mr. sc. Борис Стојанов DVM 

drboris66@yahoo.com 

 
Резиме: Алергискиот дерматитис е се’ почеста појава кај кучињата. Причинителите можат да бидат од 

различна природа. Некои од нив се кожни болести од алергиско потекло, нутритивни алергии, алергиски 

реакции кои се јавуваат после аплицирање на најразлични лекови и слично. 

По вообичаениот клинички преглед на 24 кучиња кај кои постои сомнеж на алергиски дерматитис, 

извадена е крв за хематолошка анализа.  

Од добиените резултати, воочено е дека алергискиот дерматитис не предизвикува значајни промени во 

крвната слика кај овие животни, односно не покажуваат некои поголеми отстапувања од физиолошките 

хематолошки вредности.  

Клучни зборови: алергиски дерматитис, кучиња, хематолошкa анализа 

 

1. ВОВЕД 

1.1.  Поимот алергија 

Под алергија се подразбира специфична промена во начинот на кој организмот реагира на супстанци кои 

на организмот му се туѓи. Тие промени се разликуваат од нормалните реакции квалитативно, 

квантитативно и временски. Најчесто организмот реагира побрзо и пожестоко од вообичаено, но може 

да биде и обратно. Страните материи во организмот поттикнуваат создавање на антитела. Антителата се 

усмерени кон страната материја (антигенот или алергенот) која го предизвикала создавањето на 

антителата, и поради меѓусебниот афинитет реагираат само во контакт со неа.  

Реакцијата на антигенот со антителото може да биде причина за намалената осетливост (отпорност) на 

организмот, или пак доведува до преосетливост и склоност кон разболување. Во првиот случај станува 

збор за хипосензибилитет т.е. алергија, која го опфаќа и имунитетот како резултат на алергиските 

промени. Во вториот случај се работи за хиперергија или алергиска преосетливост. Поимите 

идиосинкразија и анафилаксија означуваат посебни облици на алергиска хиперергична реакција. 

Идиосинкразија е алергија кај која не е востановен прв контакт со антигенот или времето на инкубација 

е многу кратко. Анафилаксата, пак, означува стекната специфична преосетливост на страни белковини 

кои во организмот влегуваат парентерално.  

 

2. ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОСЕГАШНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

2.1. Антигени (алергени) и антитела; механизам на алергиската реакција   

Белковините првенствено делуваат како алергени. Обично се работи за големи молекули на белковини 

кои на телото му се туѓи, но исто така и разградени белковински продукти со помала молекуларна маса 

можат да делуваат антигено.  

Освен белковините, како антигени можат да делуваат и материи кои не содржат азот, на пр. липоиди и 

други големомолекуларни споеви со колоидален карактер, потоа, некои јаглехидрати изолирани од 

бактерии и сл. Разновидни споеви на мали молекули, па дури и неоргански материи исто така можат да 

делуваат антигено, ако се врзат со белковини. Таквите материи ги нарекуваме полуантигени или 

хаптени.  Хаптенот може да биде од егзогено или ендогено потекло. На тој начин различните лекови и 

продукти од размената на материите можат да станат алергени, т.е. хаптени.  

Денес се познати голем број алергени кои во организмот влегуваат на различни начини. Според 

потеклото тие се делат во три групи: 

mailto:drboris66@yahoo.com
mailto:drboris66@yahoo.com
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- Ендогени алрегени, кои во телото влегуваат однадвор, 

- Ендогени алергени кои се ствараат во организмот или потекнуваат од бактерии кои се задржале 

во телото (бактериски токсини или разградени продукти, жаришни инфекции), 

- Инвазиони алергени, кои во телото произведуваат и лачат паразити (кожни, во внатрешните 

органи, габички). 

Посебно место завземаат физичките фактори, какви што се студот, топлината, светлоста, притисокот и 

сл., кои исто така можат да предизвикаат алергиски реакции.  

ЕГЗОГЕНИТЕ АЛЕРГЕНИ секако ја претставуваат најголемата група, а во телото влегуваат на 

најразлични начини. Се делат на: 

- Ингестивни (нутритивни) алергени. Овде се вбројуваат различни материи од растително или 

животинско потекло, како и лекови кои се примаат перорално. Во прв ред, алергиски делува 

храната која изобилува со белковини. Од лековите треба да ги спомнеме бромот, јодот, како и 

деривати на барбитуратната киселина, антихелминтици, сулфонамиди и антибиотици.  

- Инхалационите алергени се исто така од значителна практична важност. Во органзмот претежно 

влегуваат преку слузницата на носот, носните шуплини и бронхиите. Тука се вбројуваат: 

поленот од различни растенија, спори од мувла и распадни продукти на грините кои животните 

ги вдишуваат во облик на т.н. прашина од сено. Како инхалациони алергени можат да делуваат 

и прашината од плевел, исушени екскременти и епидермални продукти, т.е. собната прашина, 

хемикалиите, прашоци за посипување и сл. 

- Контактни алергени се различни растителни и животински продукти (влакна, перја, волна, 

свила), хемикалии и лекови за надворешна употреба и други материи кои можат да дојдат во 

допир со кожата односно слузницата.  

- Инјекциони алергени се на пример материи кои се содржат во секретот на инсектите кои бодат 

(болви, комарци и др.), змиски отров, лекови кои се аплицираат парентерално, серуми, различни 

вакцини и др.  

Времето потребно за организмот да створи противтела најчесто изнесува 2-40 денови, но може да биде и 

многу кратко. Стварањето на антитела се одвива под регулаторно влијание на вегетативните центри во 

диенцефалонот. Со спојувањето на антигенот и антителото на површината на клетката се ствараат 

големи агрегати на молекули. Тие агрегати се распаѓаат во помали молекули, кои според својата градба 

и хемискиот афинитет навлегуваат во биохемиските процеси на клетката и предизвикуваат 

пореметувања во интермедијарното трансформирање на белковините. Секоја голема молекула од 

белковина ги содржи речиси сите аминокиселини. При распаѓањето на таквите молекули се 

ослободуваат аминокиселини кои и понатаму се разградуваат. Бидејќи претворбата на белковините е 

пореметена, се создава мноштво од биогени амини. Од нив, некои се многу активни хемиски споеви, и 

затоа делуваат ексцитативно и токсично на клетката и на вегетативниот нервен систем. Помеѓу 

разградните продукти, најактивен е хистаминот, биоген амин кој настанува со декарбоксилација на 

хистидинот. Помалку активен е тираминот, декарбоксилиран тирозин; кадаверинот, декарбоксилиран 

лизин; путресцинот, кој настанува со декарбоксилација на орнитинот и многу други споеви. Некои од 

наведените делуваат слично како хистаминот, па затоа зборуваме за материи слични на хистаминот, т.е. 

Х-материи. Други делуваат изразито колинергички, а има и такви кои делуваат адренергички. За 

перакутните алергиски случувања во голема мера е одговорен хистаминот. Многу други материи исто 

така играат значајна улога при развојот на поедини алергиски реакции (ацетилхолин, хепарин и др.). 

Активноста на ензимите кои во организмот го разградуваат хистаминот и ацетилхолинот (хистаминаза и 

холинестераза) е истовремено намалена. Понатаму е утврдено дека при алергиската реакција ензимите 

ослободуваат во прв ред хијалуронидаза, ензим кој ја хидролизира хијалуронската киселина. Тој е 

мукополисахарид кој е составен дел на сврзното ткиво и составен елемент во механизмот со кој 

организмот се брани од инфекции. Разградувајќи ја хијалуронската киселина, ензимот хијалуронидаза 

игра важна улога при развојот и ширењето на алергиското воспаление, особено во кожата и зглобовите, 

па затоа е одговорен за интензитетот и распространетоста на алергискиот процес кај некои алергиски и 

хистамински реакции.    

Првата алергиска реакција се случува во ткивото, кое најпрвин доаѓа во допир со антигенот. Според 

количеството на антигени и антитела во даденото ткиво, степенот на реакцијата е различен. Ако има 

многу противтела, реакцијата е силна и се проширува и на пооддалечените органи. Дали реакцијата ќе 

биде локална или општа, слаба или силна, зависи освен од реакцијата на првиот орган, и од 

количеството на токсични продукти, нивните хемиски својства и од функционалната состојба на невро-

вегетативните регулатори. 

АСТН и глукокортикоидите ја кочат алергиската реакција, додека соматотропниот хормон и 

минералокортикоидите ја поттикнуваат. Од тоа се гледа и зависноста на алергиските случувања во 

ендокриниот систем и целокупната вегетативна регулација, како и поврзаноста со синдромот на општата 

прилагодба. Степенот на алергиската реакција главно зависи од количеството антитела во 
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сензибилизираното ткиво. Бидејќи противтелата главно се ствараат во ретикуло-ендотелијалниот 

систем, се смета дека црниот дроб кој изобилува со ретикуло-ендотелијално ткиво, е главен орган при 

развојот на анафилактички шок. Меѓутоа, при развојот на шок кај различни животни битно учествуваат 

различни органи. Специфична е особеноста на видот да ствара различно количество антитела во 

поедини органи, па според тоа и реагира различно. Од разликата во количеството на антитела зависи и 

местото на кое ќе се појави реакција. Органите кои битно учествуваат во развојот на алергиската 

реакција (во акутен облик) се викаат „органи на шок“. Исто така се нарекуваат и „органи на хистамин“. 

Кај кучињата, на пример, главен орган на шок е црниот дроб, односно хепоталните вени.  

Освен количеството на антитела, за локализација на алергиската реакција и развојот на симптомите 

важно е и местото на кое што алергенот ќе навлезе во телото. Ингестивните алергени предизвикуваат 

претежно гастро-интестинални пореметувања и симптоми во црниот дроб, а инхалационите алергени 

предизвикуваат хиперемија на белите дробови и бронхијална астма, контактните алергени промени на 

кожата во облик на егзем, а инјекционите локална реакција на местото на апликација, или пак општа 

хиперергична реакција. Но, честопати местото на кое алергенот влегува во телото не е исто со органот 

на шок. Така на пример на кожата настануваат осипи од храна или лекови кои се аплицираат перорално.  

 

2.2. ОПШТА СИМПТОМАТОЛОГИЈА И ДИЈАГНОСТИКА НА АЛЕРГИСКИТЕ 

ЗАБОЛУВАЊА  

Симптомите на алергиската реакција зависат од пореметувањата во функцијата на органите зафатени со 

истата. Клиничките симптоми на алергискиот процес во значителна мерка зависат од тоа кои материи, 

т.е. кои биогени амини или други токсични споеви настануваат во текот на реакцијата. 

Во повеќето случаи настанува реакциски синдром од хистамински и колинергички тип. Во фокусот на 

делувањето на хистаминот е проширување на крвните капилари и антагонизам кон адреналинот. 

Проширените капилари стануваат и повеќе пропустливи, па затоа се јавува хиперемија и едем на 

ткивото. Делувањето на хистаминот е најмногу насочено кон крвните садови во белите дробови, црниот 

дроб и други органи. На кожата и слузницата исто така предизвикува едем или уртики. Дилатацијата на 

капиларите е пропратена со проширување на лимфните садови и контракција на мазното мускулно ткиво 

на различни органи: бронхиите, гастро-интестиналниот тракт, матката и сл. Истовремено се зголемува и 

лачењето од жлездите, што се гледа од различни симптоми- месојадите лигават, повраќаат и имаат 

пролив, тешко дишат, а поради падот на крвниот притисок може да дојде и до колапс. Респираторните 

симптоми се поистоветуваат со акутен алвеоларен емфизем. 

Кај повеќето животни, кожата, белите дробови и цревата содржат релативно повеќе хистамин од другите 

органи. При алергиската реакција најмногу хистамин се ослободува токму во тие органи. Докажано е и 

дека хистамин се ослободува и од еритроцитите ако се во судир со специфичен алерген. Значајно е дека 

од сите клетки еозинофилните содржат најмногу хистамин. Со хистамин особено изобилува ткивото кое 

е повредено. Овој податок е важен бидејќи степенот и опсегот на алергиската реакција, освен од 

количеството антитела и местото на кое се судираат со антигенот, зависи и од физичко-хемиската 

состојба во ткивото на местото на судирот.  

Дијагноза 

Од заедничките ошшти симптоми, на алергискиот процес укажува еозинофилијата во крвта и секретите, 

зголемен коефициент на К/Са во крвниот серум и зголемена пропустливост на крвните садови, од општ 

или локален карактер. Од многуте проби (тест методи) кои служат за докажување на алергени, најважни 

се кожните проби, посебно интракутана, поретко епикутана и перкутана проба, како и методот на 

скарификација, понатаму слузничките проби и пероралниот тест. Позитивната реакција проследена со 

клинички знаци на преосетливост ја потврдува дијагнозата.  

 

Лечење 

Секоја алергиска болест може да се лечи на три начини: 

- Со отстранување на алергенот кој е причинител на болеста 

- Со десензибилизација на алергискиот организам, или поточно хипосензибилизација 

- Со различни лекови кои делуваат на механизмот антиген-антитело 

При акутните, генерализирани алергиски реакции (тука спаѓа и анафилактичкиот шок) мораме да 

делуваме брзо со најделотворните антиалергиски лекови: 

Адреналин sol.  1: 1000 (за кучиња и мачки 0,1-1 ml s/c). 

Веднаш потоа аплицираме антихистаминик (сам или во комбинација со калциумови соли) венски или 

мускулно, а на друго место кортикостероид растворлив во вода (брзоделувачки). 

Општо антиалергиско делување покажуваат и други лекови: глукокортикоиди, витамин Ц, калциумови 

препарати, анестетици, седативи и хипнотици, лекови кои делуваат на невровегетативниот систем и др. 

Секако, најдобар начин за превенција на понатамошни алергиски епизоди е да се пронајде 

специфичниот алерген и да се спречи понатамошното изложување на организмот.  
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3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

По вообичаениот клинички преглед на 24 кучиња кај кои постоеше сомнеж за алергиски дерматитис, 

извадена е крв за стандарден хемограм и направен е брис од првата капка крв.  

Во хематолошкиот наод утврден е бројот на еритроцити, концентрацијата на хемоглобин, вкупниот број 

на леукоцити и востановена е диференцијалната крвна слика.  

Истражувањето е вршено на хематолошкиот бројач COULTER.  

 

3.1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА КРВНА СЛИКА  

Од периферната крв е направен размаз. Тој се остава да се исуши на воздух и се обојува по методата 

May- Grunwald-Giemsi.  

Исушениот размаз се прелива со раствор May- Grunwald и се остава 3 минути.  

На размазот се долева дестилирана вода во исто количество како и растворот и се остава една минута.  

Се измива со редестилирана вода и се прелива со свеж разреден раствор Giemsi во размер 1:10 и се 

остава 25-30 минути. Размазот се измива со редестилирана вода, се остава да се исуши, па потоа се гледа 

под имерзија.  

За диференцијалната крвна слика се бројат 100 леукоцити и се добива процентуална вредност на 

поедини леукоцити. 

Табела 3.1. Стандардни вредности во крвта кај кучињата 

ЕРИТРОЦИТИ во милиони 6,7 (5,5-8) 

ХЕМОГЛОБИН во гр. % 16 (15-17) 

ХЕМАТОКРИТ во % 59-68 

MVC во кубикмикрони (волумен на поединечен Е) 59-68 

MCH во микромикрограми (количество во еден Е) 22 

MCC во % (концентрација во еден Е) 31 

РЕЗИСТЕНЦИЈА НА ЕРИТРОЦИТИТЕ кон хипотон. раствор на NaCl 0,56-0,36 

РЕТИКУЛОЦИТИ pro mile еритроцити По неколку 

СЕДИМЕНТАЦИЈА НА ЕРИТРОЦИТИТЕ  

(Westgreen) 

15 min 

30 min 

1 час 

2 часа  

 

 

1 

3 

5 

7 

ЛЕУКОЦИТИ во илјади 5-15 

НЕУТРОФИЛИ сег. во % 61 

НЕУТРОФИЛИ стап. во % По неколку 

ЕОЗИНОФИЛИ во % 6 

БАЗОФИЛИ во % По неколку 

ЛИМФОЦИТИ во % 23 

МОНОЦИТИ во % 5 

ПЛАЗМА КЛЕТКИ во % По неколку 

ТРОМБОЦИТИ во илјади 200-600 

ЕОЗИНОФИЛИ во илјади 3 

             

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Табела 4.1. Резултати од хематолошкото испитување кај кучињата 

 еритроцити хемоглобин леукоцити седиментација несег. 

ле. 

сег. 

ле.  

лимфоцити НМТ MCV 

n 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Xmin 4,38 81 6,870 0 0 0 0 0,01 0,42 0,10 36,4 15 

Xmax 8,581 254 23,68 2 7 15 29 0,05 0,90 0,58 99,9 184 

X 6,998 145,666 12,531 0,416 1,291 2,875 5,625 0,03 0,73 0,25 60,65 86,5 

 

Толкување на табелата: 

n- број на примероци 

Xmin- најмала добиена вредност 

Xmax- наголема добиена вредност 

Х- аритметичка средина  
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ЕРИТРОЦИТИ- Како што се гледа од табелата 4.1., вредностите на еритроцитите се движеле од 4,38 до 

8,58 со аритметичка средина х=6,99, што е во физиолошките граници. Зрелите еритроцити во крвта на 

кучињата се без јадро, а по својот облик наликуваат на кругчиња кои во својот средишен дел се 

двострано вдлабнати како биконкавни леќи. Овде обликот на еритроцитите одговара на нормалниот 

наод за еритроцити кај кучињата.  

ХЕМОГЛОБИН- Минималните вредности на хемоглобинот беа 81,00 , а максималните 254,00, во просек 

145,66, што е во физиолошките граници.  

ЛЕУКОЦИТИ- Минималните добиени вредности на леукоцитите се 6,870, а максималните 23,68. 

Аритметичката средина е х=12,531, што е во физиолошките граници. 

НЕСЕГМЕНТИРАНИ ЛЕУКОЦИТИ- Минималните вредности се 0,01, а максималните 0,05. 

Аритметичката средина е х=0,03 што е во физиолошките граници.  

СЕГМЕНТИРАНИ ЛЕУКОЦИТИ- Минималните вредности се 0,42, а максималните 0,90. 

Аритметичката средина е х=0,73 што е малку над физиолошката граница. 

ЛИМФОЦИТИ- Минималните добиени вредности се 0,10, а максималните 0,58. Аритметичката средина 

е 0,25. Тоа е во границите на физиолошката нормала.  

ХЕМАТОКРИТ- Минималните добиени вредности се 36,4, а максималните 99,9. Аритметичката средина 

е х=60,65 што е исто така во физиолошките граници.  

ПРОСЕЧЕН ВОЛУМЕН НА ЕРИТРОЦИТИ – минималната добиена вредност е 15, а максималната 184. 

Аритметичката средина е 86,5, што е над физиолошките граници. 

СЕДИМЕНТАЦИЈА- во физиолошките граници 

ЕОЗИНОФИЛИ- не се најдени, што не е реткост, иако некои автори спомнуваат зголемен број на 

еозинофили кај алергиските реакции. 

Целиот хематолошки наод укажува на крвна слика која е без особени промени, односно се движи во 

физиолошките граници.  

 

5. ДИСКУСИЈА 

Во текот на појавата на алергискиот дерматитис не се најдени поголеми промени во крвната слика.  

- Зголемениот број на еритроцити е незначително над горната физиолошка граница. 

- Концентрацијата на хемоглобинот е во физиолошките граници. 

- Вкупниот број леукоцити е во физиолошките граници. 

- Во диференцијалната бела крвна слика нема отстапувања од физиолошките граници. 

Треба посебно да напоменеме дека не е утврден променет број на еозинофилни гранулоцити.  

 

6. ЗАКЛУЧОК 

Во текот на алергискиот дерматитис, животните не покажуваат некои големи отстапувања од 

физиолошките хематолошки вредности. 

- Бројот на еритроцити е незначително над горната физиолошка граница. 

-  Концентрацијата на хемоглобинот е во физиолошките граници. 

- Вкупниот број леукоцити не отстапува од физиолошките граници. 

- Сите елементи на диференцијалната бела крвна слика се наоѓаат во физиолошките граници. 
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Abstract: The first experimental works for adsorption of gases on zeolites and the influence of molecular - 

sieve properties was made on natural materials by F. Gradian who studied adsorption of  gases on dehydratited 

zeolites. 

 The ability of adsorption properties of the zeolites is determined by two factors, character of the porous 

structure and the heteropolar character of the polar centers. 

In our research adsorption is determined with water vapor by a static - gravimetric method. The results are 

presented in tables and graphic dependence is represented by adsorption isotherms in Langmuir ‘s coordinates. 
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Резиме: Првите експериментални работи за адсорпција на гасови на зеолитите и влијанието на 

молекуларните – ситови својства била направена на природни материјали од страна на F. Gradian кој ја 

проучувал адсорпцијата на гасови врз дехис=дратизирани зеолити.   

 Способноста на адсорпционите својства на зеолитите е определена од два фактори карактерот 

на порестата структура и хетерополарниот карактер на поларните центри. 

 Во нашето истражување адсорпцијата е определена со водена пареа со статичка – гравиметриска 

метода. Резултатите се дадени табеларно, а графичката зависност е преставена со адсорпциони изотерми 

во Langmuir – ови координати. 

 

Клучни зборови: Mg
2+

 форма на зеолит 4А, адсорпција, Langmuir – ова равенка , Langmuir - ови 

координати  

 

INTRODUCTION 

 

 Of particular importance for zeolites is the ability for ionic 

substitution and selectivity for more metal ions. The ability of zeolites to 

customized metal ions occurs as a result of their chemical 

crystallographic structure. 

 The skeleton of zeolites contains channels and cavities in which 

are situated cations and water molecules. Cations are usually enough 

moving and can usually be ion customized with other cations.  

 Most often in the structure of the zeolites are incorporated 

(Figure 1) ions like Na
+
, Ca

2+
, K

+
, Mg

2+
 и Ba

2+
. Cations of the zeolite into 

contact with dissolved electrolytes can be reversible replaced with cations 

from the solution. 
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mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
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Figure 1 incorporated Na
+
 ions in zeolite 

   structure 

 

EXPERIMENTAL PART 

 In our tests we used an aqueous solution of MgCl2 *6H2Owith three different concentrations: 2,5; 3,4; 

4,5 mol/dm
3
 and zeolite type 4А.Ionic change is performed on two different temperatures: 293 и 338 К. Ionic 

change is performed in an interval of: 10, 20, 30 and 40 min. Thereby are obtained appropriate capacities of ion 

exchange. 

 With a combination of these parameters are performed more experiments which with obtained 

appropriate capacities of ion exchange are shown in tables 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 

 
Table 1  

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg / 1g zeolite 

1 10 2,50 293 100,00 

2 20 2,50 293 120,00 

3 30 2,50 293 92,00 

4 40 2,50 293 84,00 

 
Table 2 

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg/ 1g zeolite 

1 10 3,50 293 112,00 

2 20 3,50 293 84,00 

3 30 3,50 293 95,00 

4 40 3,50 293 80,00 

 

Table 3  

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg/ 1g zeolite 

1 10 4,50 293 76,00 

2 20 4,50 293 95,00 

3 30 4,50 293 82,00 

4 40 4,50 293 76,00 
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Table 4 

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg / 1g zeolite 

1 10 2,50 338 200,00 

2 20 2,50 338 170,00 

3 30 2,50 338 156,00 

4 40 2,50 338 160,00 

 

Table 5 

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg / 1g zeolite 

1 10 3,50 338 200,00 

2 20 3,50 338 160,00 

3 30 3,50 338 200,00 

4 40 3,50 338 180,00 

 

Table 6 

2g sample Zeolite 

4A 
t (min) C (mol/dm

3
) T (K) 

Ion capacity 

mg Mg / 1g zeolite 

1 10 4,50 338 130,00 

2 20 4,50 338 105,00 

3 30 4,50 338 124,00 

4 40 4,50 338 112,00 

 
RESULTS AND DISCUSSION  

 As a result of this ion exchange is produced zeolite-type Mg ++ - NaA. The binding capacity of the Mg 

++ ions of the zeolite A depends on the method of synthesis of zeolites or from physico-chemical and 

morphological properties of zeolite. Experiences have shown that high-capacity ion substitution are 

characteristic of zeolites with a high content of aluminum (zeolite A) and higher speed of replacement is 

achieved by zeolites richer in silica (zeolite X and Y) which on other hand have less capacity ion exchange.) 

However, these relations between speed of replacement and achieved replacement capacity are valid only 

general.  Experiences have shown that zeolites of the same structural type and very similar chemical 
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composition may, depending on the process of synthesis to show many different ion exchanging and other 

physical-chemical properties. 

 Figure 1 shows the influence of the concentration of Mg ++ ions on the binding capacity of calcium 

ions of zeolite 4A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 As a result of surveying which were done in this work on the modification of zeolite ion Mg ++ - NaA 

obtained from the aqueous solution of MgCl2 * 6H2O and Zeolite 4A we brought out the following conclusions 

about its ion capacity.  

 The binding capacity of the Mg ++ ions of the zeolite A, depends on the way the synthesis of the 

zeolite, is the physic – chemical and morphological properties of zeolite. Experiences have shown that high 

capacity ion substitution characteristic for zeolites with a high content of aluminum (zeolite A) and higher 

replacing speed is achieved by using zeolites richer in silica (zeolite X and Y) which in turn have less capacity 

ion. 
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THE FUNGOID TOXINS CHARACTERIZED THROUGH AFLATOXINS IN MILK 
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Resume: During the production, processing, preparation, service and transport, food may be exposed to 

physical, biological and chemical dangers. Every improper manipulation with the food, storage at an 

inappropriate temperature for a longer time, enables  developing and survival of toxins and microorganisms. 

Keeping the already prepared food at a room temperature, especially during the summer, facilitates fast 

developing of the infective agents and secreting of their toxins. That is the most common cause for the 

occurrence of diseases which are transmitted through food.  The aflatoxins  which belong to the  fungal toxins in 

milk and dairy products will be characterized in our paper. 

Key words: fungal toxins, aflatoxins, milk, dairy products 

 

ГАБИЧНИТЕ ТОКСИНИ КАРАКТЕРИЗИРАНИ ПРЕКУ АФЛАТОКСИНИТЕ 

ВО МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
м-р Бојан Митровски 

Глигор Зафиров 

МИТ Универзитет – Скопје, Република Македонија bojan.86@hotmail.com, 

gligor.zafirov@yahoo.com  
 

Резиме: Во времето на производството, процесирањето, припремата, услугата и транспортот храната 

може да биде изложена на физички, биолошки и хемиски опасности. Секоја неправилна манипулација со 

храната, чување на несоодветна температура и подолго време, овозможува размножување и 

преживување на токсини и микроорганизми. Чувањето на веќе подготвената храна на собна 

температура, особено во текот на летото, овозможува брзо размножување на инфективните агенси и 

лачење на нивни токсини. Тоа е најчестата причина за настанување на заболувањата кои се пренесуваат 

преку храната. Во нашиот труд ќе бидат карактеризирани афлатоксините, кои спаѓаат во габичните 

токсини во млекото и млечните производи. 

Клучни зборови: габични токсини, афлатоксини, млеко, млечни производи 

 

1. ВОВЕД 

Големата улога на млекото и млечните производи во исхраната на човекот, од детството до длабока 

старост, дала поттик за посмело приоѓање кон конструирање и употреба на посовршени технички 

средства и порационални методи во производството на млеко и млечни производи. Во рамките на 

современото производство и преработката на млекото се работи на постојано унапредување на 

производниот процес во однос на квалитетното производство на одделните млечни производи и 

постигнување на нивна поголема безбедност. Практиката за безбедност на храна се спроведува на три 

основни операции: со заштита при снабдувањето со храна од штетно загадување, превенција при 

развој и ширење на штетна контаминација и ефекасното остранување на загадувањето и загадувачите. 

Во принцип сите хранливи продукти од животинско потекло се сметаат за примарно контаминирани. 

Покрај примарната контаминација на продуктите од животинско потекло, во процесот на нивна 

обработка често доаѓа до секундарна контаминација. 

 

2. ВЛИЈАНИЕТО НА АФЛАТОКСИНИТЕ ВО МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Афлатоксините се присутни во широк спектар на прехрамбените производи производи особено во 

житните култури, маслодајните семки, зачини и оревово дрво. Исто така млекото, сирењето и другите 

млечни производи се изложени на голем ризик од контаминација со афлатоксин М. Хигиенски 

исправно млеко е млеко кое содржи мал број на микроорганизми, соматски клетки и резидуи: остатоци 

од антибиотици, пестициди, дезинфициенси, хормони и радиоактивни честички.
218

 Според член 21 од 

Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена на млекото и млечните производи, 

производителите на млеко треба да спроведат процедури со кои се обезбедува дека суровото млеко не 

е ставено во промет доколку: 

1) Содржи резидуи на антибиотици без оглед на нивното количество (секое количество кое меже 

да се докаже со било која призната метода е недозволено); 
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 Стојановиќ, Л.,Катиќ, В. (1998) Хигиејена млека 
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2) Вкупното количество на други резидуи  и супстанци ја надминува максимално дозволената 

вредност ; и 

3) Содржи супстанци со хормонска и тиростатски активности. 

Според Стојановик и Катиќ (1998), хигиенската исправност на млекото зависи од здравствената 

состојба на вимето, хигиената во шталата хигиената при молзењето, како и третирањето на млекото 

после процесот на молзење. 

Чистотата при производство на сурово млеко многу допринесува и за здравствената исправност на 

млекото. Основен показател за хигиенскиот квалитет на млекото е бројот на соматски клетки. 

Млекото од здрава млечна жлезда содржи 50 – 200 000 соматски клетки на еден милилитар млеко. 

Друг значаен показател за хигиенската исправност на млекото е вкупниот број на бактерии кои 

истото ги содржи. Колку е помал нивниот број толку тоа млеко е поквалитетно и треба да има 

повисока откупна цена. Млекото кое е со екстра квалитет треба да содржи не повеќе од 100 000 

микроорганизми (бактерии) во милилитар. 

 

2.1.  ХЕМИСКИ ЗАГАДУВАЧИ НА МЛЕКОТО 

Хемиските загадувачи може претходно да се наоѓаат во млекото, или да бидат додадени во текот на 

производството. Присуството на хемиски контаминенти во млекото може да биде последица од 

хранењето (афлатоксини, охратоксини, нитрати и др.) поледелските лоши практики (пестициди), 

ветеринарна терапија (антибиотици и други инхибитори), загадувањето (олово, радиоактивни 

елементи), од несреќи или од неправилно работење на персоналот (остатоци од дeтергенти и други 

хемикалии). 

Високите концентрати на хемиски сретства доведуваат до појава на акутни заболувања, додека 

ниските концентрации до појава на хронични болести. Резидуите кои се наоѓаат во млекото 

претставуваат еден од проблемите во современата индустрија. Млеко кое содржи резидуи не смее да 

се користи во млекарската индустрија. Под резидуи се подразбираат остатоци од штетни материи во 

млекото под влијание на човекот и средината или со намерно додавање на одредени материи со цел 

да се произведе поголемо количество на добиточна храна и млеко
219

. Тоа се материи кои се додаваат 

со цел подобрување на карактеристиките на млекото, материи кои поминале преку храната кои ја 

конзумирале животните или од ветеринарни лекови. Во групата на овие материи кои можат да се 

сретнат во млекото се вбројуваат: антибиотиците, пестицидите, дезинфициенсите и хормоните. 

Загаденото млеко со антибиотици не смее да се употребува во производство бидејќи го инхибира 

или пак го спречува развојот на посакуваните микробиолошки култури. Како најчесто употребувани 

антибиотици се: пеницилинот, стрептомицинот, тетрациклините и др. (Остоиќ, 1995). Овие 

супстанции неможат да се елиминираат од млекото со термички третман, туку само делумно се 

намалува нивната активност. 

 

2.2.  АФЛАТОКСИНИ 

Афлатоксините се делат на повеќе под врсти и се најопасни од сите микотоксини. Се развиваат 

помеѓу зрнестите плодови и житариците. Преку сточната храна можат да дојдат до млекото и 

млечните производи. Предизвикуваат: безволност, слабеење, намалување на еластичноста на 

крвните садови и внатрешно крварење, невролошко пораметување, сериозни промени на 

дигестивниот систем, жолтица, оштетување и карцином на црниот дроб. Афлатоксинот е само еден 

од отровите кој се наоѓа во исхраната. Микотоксините се секундарни продукти или полупродукти 

кои настанале во процесот на метаболизмот. Тие исто така имаат негативни биолошки последици 

врз луѓето и животните. Овие отрови за време на престојувањето во храната се размножуваат во 

услови на најповолна температура и влага. Колку е поголема влажноста толку е побрз развојот.  

Човекот внесува токсини на габи во телото преку растителната храна и животинските производи 

како на пример кравјото млеко. Се смета дека преку 30% од светското производство на житарици 

повеќе или помалку е загадено со микотоксини. Сточната храна исто така може да ги содржи овие 

отрови.  

 

3.  ВЛИЈАНИЕ НА ТОКСИНИТЕ 

Една од причините за анализа на храна и од потрошувачите и од производителите е да се осигураат 

дека тие се безбедни. Дадената храна може да се смета за безбедна доколку не содржи штетни 

микроорганизми (Listeria, Salmonela), токсични хемикалии (пестициди, хербициди) или страни 

предмети (стакло, дрво, метал и др.). Ова може да се постигне со спроведување на „Добра 

производна пракса“ т.е. со спроведување на регулативите определени од страна на владата и 

владините агенции за одредени прехрамбени производи.  
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4. ЗАКЛУЧОК  

Да не се конзумира сирова, термички необработена храна од животинско потекло. Свежите 

прехрамбени продукти треба да се чуваат во разладни уреди за да се спречи размножување на 

бактериите и лачење на токсини. Да се избегнува подготвување и конзумација на храна од свежи, 

термички не преработени намирници од животинско потекло. Термичката обработка на храната 

треба да биде доволно долга и на доволно висока температура за да ги уништи бактериите и нивните 

токсини. Треба да се внимава и да се почитуваат правилата како што се: млекото кое во 

малопродажба да се чува во разладен уред, купеното млекото треба да се чува во фрижидер на 

одредена температура и ако е потребно пред конзумација термички да се обработи.  
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Abstract: Within the modern agricultural production, the main goal is to obtain higher yields which are 

characterized by good quality. In this regard, a number of agri-technical measures are applied. One of the most 

pertinent agri-technical measures, which along with the others, should provide uninterrupted, cost-effective, as 

well as increased production is the plant nutrition. Using the agrochemical analyses of the soil, the 

representation of the total forms of nutritional elements in the soil is determined, i.e. the abundance of the soil, 

as well as the representation of physiologically available nutritients in the soil, that is, the fertility of the soil. At 

the same time, the presence of essential microbiogenic elements and the presence of toxic (nonessential) 

elements of the soil are determined Within this research, the purpose of the experimental part was to perform an 

agrochemical analysis of the soil taken from three different sites in the Republic of Macedonia, that is, the 

regions around Gevgelija, Valandovo and Kavadarci. On the basis of the obtained results from the agrochemical 

analyses of the soil, a preparation of an appropriate programme for fertilizing is planned. 
Key words: Plants nutrition, soil fertility, agrochemical soil analyses, nitrogen, phosphorus, potassium 

 

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ ВО ИСХРАНАТА НА 
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Резиме: Во современото земјоделско производство, основна цел е да се добијат повисоки приноси кои 

ќе се карактеризираат со добар квалитет. За таа цел се применуваат голем број агротехнички мерки. 

Една од најважните агротехнички мерки, која заедно со другите треба да овозможи непрекинато, високо 

и рентабилно производство е исхраната на растенијата. Со агрохемиски анализи на почвата се 

определува застапеноста на вкупни форми на хранливи елементи во почвата т.е. богатство на почвата и 

застапеност на физиолошки достапни хранливи елементи во почвата односно плодноста на почвата, како 

и определување на застапеност на есенцијални микробиогени елементи и определување на застапеност 

на токсични (неесенцијални) елементи во почвата.Во овој труд целта на експерименталниот дел беше 

извршување на агрохемиска анализа на почвата од три различни локалитети во Република Македонија и 

тоа Гевгелиски, Валандовски и Кавадаречки локалитет, а врз основа на добиените резултати од 

агрохемиската анализа на почва, подготвување на соодветен  програм за ѓубрење. 

Клучни зборови: исхрана на растенијата, плодност на почвата, агрохемиски анализи,  азот, фосфор, 

калиум. 

 
1.ВОВЕД 

Во современото земјоделско производство, основна цел е да се добијат повисоки приноси кои ќе се 

карактеризираат со добар квалитет. 

За таа цел се применуваат голем број агротехнички мерки. Една од најважните агротехнички мерки, која 

заедно со другите треба да овозможи непрекинато, високо и рентабилно производство е исхраната на 

растенијата. Приносот и квалитетот на растенијата зависат од биолошките својства на различните 

растителни видови, климатските и почвените услови како и од правилната и контролирана исхрана. Со 

исхраната на растенијата се надополнуваат резервите хранливи материи во почвата, кои се потребни во 

развојот на генеративните и вегетативните органи на растенијата. Правилниот режим на исхрана на 

растенијата исто така влијае и врз зголемување на отпорноста на растенијата кон болести, штетници, 

високи и ниски температури. 

За нормален раст и развој на земјоделските култури од големо значење се многу макро и микро биогени 

елементи. Секој хранлив елемент има свое специфично влијание врз одделните делови на растението. 

Исхранта на растенијата влијае врз  бројни физиолошко – биохемиски процеси , од кои зависи 

растот, развојот и плодоносењето. Растенијата кои се навремено и правилно исхранети даваат плодови 

со карактеристична форма, боја и големина, со типични органолептички својства. 

mailto:vesnemarkoska@yahoo.com
mailto:vesnemarkoska@yahoo.com
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Исхраната на растенијата ќе даде целосни и позитивни резултати  ако ѓубрињата се употребат во 

оптимални количини и во одреден временски период од вегетацијата. При тоа за определување на 

точните количлества ѓубриња, неопходно е потребно да се знае плодноста на почвата. Само на ваков 

начин исхраната на растенијата ќе биде во функција на растенијата, истовремено  водејќи  грижа за 

одржување на еколошки чиста почвена средина. Во овој труд разработен е еден многу значаен приод во 

современото земјоделство, а тоа е примента на контрола на плодноста на почвата и употреба на ѓубриња. 

Познавањето и утврдувањето на плодноста на почвата  е од големо значање за одржување на оптимален 

хранидбен режим со рационална и контролирана употреба на ѓубриња. 

 

2.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА НА РАБОТА 

 Целта на експерименталниот дел беше извршување на агрохемиска анализа на почвата од три различни 

локалитети во Република Македонија и тоа Гевгелиски, Валандовски и Кавадаречки локалитет, а врз 

основа на добиените резултати од агрохемиската анализа на почва,  подготвување на соодветен програм 

за ѓубрење. Експерименталниот дел беше поделен на два дела и тоа теренски дел и лабораториски дел. 

Теренскиот дел се состоеше од земање на почвени проби од терен додека лабораторискиот дел се 

состоеше од подготовка на почвата за агрохемиски анализи и спроведување на квантитативна 

лабораториска аналитика. Во сите три објекти беше анализирано својството плодност на почвата како и 

дополнителните  агрохемиски параметри: активна и субституциона pH реакција на почвен раствор и  

присуство на калциум карбонат во почвата. 

 Испитувањата ги вршевме на три локалитети и тоа : Гевгелиски, Валандовски и Кавадаречки 

локалитет. Од наведените локалитети беа земени почвени проби  кои што понатаму ни служеа како 

материјал за анализа. Почвените проби од Гевгелискиот и Валандовскиот локалитет беа земени на три 

длабочини и тоа 0-20, 20-40 и 40-60 см, додека почвените проби од Кавадаречкиот локалитет беа земени 

на длабочина од 0-20, 20-40, 40-60 и 60-80 см.   Во лабораториски услови почвените проби  беа доведени 

до воздушно сува состојба. Потоа почвата беше ситнета на електричен млин и просеана низ сито со 

отвори од 1 mm, при што беше подготвена просечна аналитичка проба во која што беа извршени 

понатамошните агрохемиски анализи на почвата. 

Во лабораториски услови беа определени следните параметри:  

- pH реакција  ( во  H2O и 1N   KCL ), определена потенциометриски со pH метар. (Bogdanovik М. etal  

1966) 

- Содржина на физиолошки достапни форми на  азот определен по метод на Tjurin и Kononova 

(Bogdanovik М. etal  1966) 

- Содржина  на физиолошки достапни форми на  фосфор определена  по AL метод и отчитување на 

спектарфотометар  (Bogdanovik М. etal  1966) 

- Содржина на  физиолошки достапни форми на  калиум определена по AL метод и отчитување на 

пламенфотометар (Bogdanovik М. etal  1966) 

- Содржина на карбонати определена со Scheiblarov калциметар со помош на 10% HCL (Bogdanovik М. 

etal  1966) 

 

3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Во лабораториски услови извршена е агрохемиска анализа на почва на три локалитети во 

Република Македонија и тоа Гевгелиски, Валандовски и Кавадаречки локалитет при што се добиени 

следните резултати:  

 

Табела бр.1 Агрохемиска анализа на почва од Гевгелиски локалитет 

 

Реден 

бр. 

Опис Длабo-

чина 

сm 

pH mg/100g почва CaCO3 

% 

H2O KCL N P2O5 K2O 

1 Почвена проба 

од Гевгелиски 

локалитет 

0-20 8,02 7,53 4,37 7,06 6,81 2,36 

2 20-40 8,04 7,55 2,63 6,47 7,21 2,64 

3 40-60 8,24 7,59 2,44 5,69 6,41 2,78 

Просек: 0-60 8,10 7,56 3,15 6,41 6,81 2,59 

 

Табела бр.2 Агрохемиска анализа на почва од Валандовски локалитет 
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Реден 

бр. 

Опис Длабo-

чина 

сm 

pH mg/100g почва CaCO3 

% 

H2O KCL N P2O5 K2O 

1 Почвенба проба 

од Валандовски 

локалитет 

0-20 8,14 7,28 6,64 41,17 25,63 4,73 

2 20-40 8,25 7,31 3,33 70,58 20,03 6,68 

3 40-60 8,31 7,32 3,50 58,82 17,62 7,79 

Просек: 0-60 8,23 7,30 4,49 56,86 21,09 6,40 

 

Табела бр.3 Агрохемиска анализа на почва од Кавадаречки локалитет 

 

Реден 

бр. 

Опис Длабo-

чина 

сm 

pH mg/100g почва CaCO3 

% 

H2O KCL N P2O5 K2O 

1 Почвена проба 

од Кавадаречки 

локалитет 

0-20 7,96 7,09 5,90 7,45 40,05 7,01 

2 20-40 7,91 7,08 5,54 7,84 39,25 6,18 

3 40-60 7,98 7,09 5,88 8,63 38,45 9,18 

4 60-80 7,99 7,14 3,98 5,88 34,04 13,52 

Просек: 0-80 7,96 7,10 5,32 7,45 37,94 8,97 

 

Врз основа на добиените резултати од агрохемиската анализа на почвата од трите испитувани 

локалитети може да се констатира дека:  

1.Анализираната почва од Гевгелискиот локалитет има слаба плодност со трите основни 

макробиогени елементи. За успешно одгледување на разни земјоделски култури потребно е да се 

подобри плодноста на оваа почва со употреба на соодветни видови и дози ѓубриња. Ѓубрењето може да 

се изврши со минерални, органски или комбинација на органо минерални ѓубриња. Во зависност од 

потребите на културата потребно е да се внесе ѓубре со следниот сооднос: 

-Азотно ѓубре 80-100 % активна материја, од потребите на културата во текот на вегетацијата,  

-Фосфорно ѓубре 50 % повеќе активна материја на фосфор, од потребите на културата       во  текот на 

вегетација , 

 -Калиумово ѓубре  80-100 % активна материја од потребите на културата, 

- Доколку  се употреби органско-арско ѓубре, истото да биде во количина од 20-40 t/ha, со што би се 

зголемил процентот на органска материја во почвата, а со неговата минерализација значително ќе се 

подобри и плодноста на почвата како и  физичко-хемиските и биолошки својства. 

2. Анализираната почва од Валандовскиот локалитет се карактеризира со  средна  плодност со 

азот, многу висока плодност со фосфор и добра плодност со калиум. За успешно одгледување на разни 

земјоделски култури потребно е само подобрување  на плодноста на почвата со азот со додавање на 

азотни ѓубриња. Поради високата содржина на макробиогениот елемент фосфор кај почвата од овој 

локалитет да не се употербуваат  фосфорни ѓубриња во наредните три години, независно од културата 

која ќе се одгледува. Во зависност од потребите на културата потребно е да се внесе ѓубре со следниот 

сооднос: 

- Азотно ѓубре 70-80 % активна материја, од потребите на културата во текот на вегетацијата,  

- Калиумово ѓубре  60-70 % активна материја, од потребите на културата во текот на вегетацијата,  

3. Анализираната почва од Кавадаречкиот локалитет се карактеризира со средна плодност на 

азот, слаба плодност на фосфор и многу добра плодност на калиум. За успешно одгледување на разни 

земјоделски култури потребна е  корекција на плодноста со азот и фосфор, со додавање на азотни и 

фосфорни или сложени NP ѓубриња , додека употребата на калиумови ѓубриња се исклучуваат од 

исхраната во наредните три години. Во зависност од потребите на културата потребно е да се внесе 

ѓубре со следниот сооднос: 

- Азотно ѓубре 70-80  % активна материја, од потребите на културата во текот на вегетацијата,  

- Фосфорно ѓубре 50 % повеќе активна материја на фосфор, од потребите на културата во  текот на  

вегетацијата. 

 

4.ЗАКЛУЧОК  
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Апликацијата на ѓубриња, без познавањето на плодноста на почвата доведува до влошување на 

нејзиниот хранидбен режим. Употреба на ѓубриња без предходно познавање на плодноста на почвата 

доведува до промени во физиолошко-биохемиските процеси во растението. При нестручна и 

нерационална апликација на ѓубриња доаѓа до загадување на почвата и подземните води. 

Анализираните почвени проби се само дел од многуте почви во Република Македонија кои се 

карактеризираат со висока застапеност на одредени хранливи макробиогени елементи, на кои во одреден 

временски период нема потреба од апликација на ѓубриња. 

Со рационализација на природните почвени ресурси, употребата на ѓубриња ќе биде во 

функција на правилна исхрана на растенијата, истовремено почвата останува еколошки чиста, а 

добиените приноси се карактеризираат со добар квалитет и квантитет.  
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Abstract:  Waste water treatment plants that operate with active sludge reduce the organic pollutants to 

acceptable levels before the treated water is released to the recipient. One of the ways to get a clear picture of 

the amount of the sludge that is created in the  MBR process is the settled sludge volume (SV) measured in 30 

minutes. We have measured the sludge volume in the MBR reactor for specific period of time with constant 

quality of the incoming waste water from Skopje`s airport terminal building.  

Key words: Sludge Volume ,SVI, MBR, Active Sludge 

 

ВИШОК НА МИЛ ВО МБР РЕАКТОР 
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Резиме: Пречистителните станици кои работат со активна мил ги намалуваат органските материи во 

отпадната вода до потребните гранични вредности пред водата  да се испушти во рецепиентот.За да се 

добие подобра  слика за количината  на активна мил која се создава во процесот на пречистување на 

отпадната вода  со реактор МБР потребно е да се измери волуменот на активната мил кој се таложи во 

рок од 30 минути.Волуменот на активната мил во МБР реакторот е измерен во одредени временски 

интервали.Квалитетот на отпадната вода е константен и потекнува од терминалната зграда во 

аеродромот во Скопје. 

 Клучни зборови: Волумен на активната мил,SVI,МБР,Активна Мил 

 

1. ВОВЕД  

Процесот на пречистување на отпадната вода зависи од органското оптеретување кое станицата за 

пречистување на отпадни води може да го издржи.За една станица добро да функционира потребно е да 

постои рамнотежа помеѓу органските материи кои се внесуваат во биолошкиот реактор и количината на 

микроорганизми во самиот биореактор. Во зависност од количината на органски материи кои се 

внесуваат во станицата за пречистување на отпадни води се формира дневна количина на активна мил 

која треба да се исфри од системот за да истиот остане во рамнотежа. 

 

2. СООДНОС НА ХРАНАТА СПРЕМА МИКРООРГАНИЗМИТЕ ВО БИОРЕАКТОРОТ 

Во класичните системи кои работат со активна мил соодносот на органските материи спрема количината 

на микроорганизми е битен фактор во формирањето на колонии од бактерии кои се способни добро да се 

таложат.Доколку соодносот на храната спрема микроорганизмите е висок,односно постојат повеќе 

хранливи органски материи отколку микороорганизми во биореакторот тогаш бројот на активни  

микорорганизми во милта брзо расте.Сепак со висок сооднос на органските материи спрема 

микроорганизмите доведува до формирање на млада активна мил која тешко се таложи.Поради тоа 

излезната вода од секундарниот таложник е со висока заматеност.При низок сооднос на органски 

хранливи материи спрема микроорганизми, количината на храна која е достапна во биореакторот е 

недоволна за сите бактерии. Во тој случај се формираат колонии од бактерии кои тешко се таложат. 

Поради количината на вишок на активна мил која ќе се создава при пречистувањето на отпадни води 

соодносот на храна спрема микроорганизми е битен фактор во работењето на една пречистителна 

станица. Поголемо органско оптертување значи поголем сооднос на храна спрема микроорганизми со 

што количината на актвина мил која треба да се исфрли од сиситемот е поголема.Според тоа низок 

сооднос на храна спрема микроорганизми ќе значи и помало количество на актвина мил која ќе се 

исфрла од системот и која ќе треба да се третира. 

Во пречистувањето на отпадната вода со активна мил заради количините на мил кои треба да се 

исфрлаат од системот пожелен е што понизок сооднос на храна спрема микроорганизми и поефикасен 

начин кој ќе овозможи подобро одделување на микроорганизмите од третираната вода. 
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Во светот како се популарен и поефикасен  начин  за оделување на активната мил од третираната  вода 

се покажуваат мембранските биореактор кои користат мембрански елементи за филтрирање на 

милта.Квалитетот на пречистената вода која се добива со филтрација на водата низ мембраните независи 

од таложењето на актвината мил.Поради тоа системот за пречистување на отпадни води може да работи 

со низок сооднос на органски материи спрема  микроорганизми.Постојаноста на соодносот помеѓу 

храната и микроорганизмите означува и постојана вредност на староста на активната мил изразена во 

денови. 

 

3. ОДРЕДУВАЊЕ НА СООДНОСОТ  НА ХРАНАТА СО МИКРООРГАНИЗМИТЕ ВО МБР  

 

Соодносот на органските материи  спрема  микроорганизмите се пресметува на следниот начин: 

 

𝐹

𝑀
=

БПК5 (
𝑚𝑔
𝑙𝑖𝑡

) × 𝑄(
𝑚3

𝑑𝑎𝑦
)

𝑀𝐿𝑆𝑆(
𝑚𝑔
𝑙𝑖𝑡

) × 𝑉𝑎𝑒𝑟

  [1] 

 

 

Каде што БПК5 е  биолошката потреба за кислород за 5 дена,Q е протокот на отпадната вода изразена во 

метри кубни на ден,MLSS е сувата материја во биореакторот и Vaer е ефективната големина на 

биореакторот.Количината на отпадна вода која ја третираме со биореакторот изнесува 45 метри кубни на 

ден со средна БПК5 вредност од 281.96 милиграми на литар според анализите,односно 12,68 кг на 

ден.Ефективната аерација во системот изнесува 40 метри кубни.Доколку сакаме да работиме со ниски 

вредности на сооднос на храна со микоорганизми  во тој случај сувата материја во биореакторот би 

изнесувала 12 грами на литар. 

 

𝐹

𝑀
=

12,68(
кг

𝑑𝑎𝑦
)

480
= 0.026 

 

Класичните системи кај кои таложењето на активната мил е битна, вредноста на соодносот на храна 

спрема микоорганзми изнесува од 0.05 до 0.1.  [2] 

 

4. КОЛИЧИНА НА ВИШОК НА МИЛ 

 

Мерењата на количината на активна мил која се исфрла од системот се дадени подолу во табела 1. 

 

Датум 

Волумен на таложење 

на милта за 30 минути Времетраење на процесот 

Реална 

вредност на 

волуменот 

23.09.2015 830 4 1630 

24.09.2015 800 3 1600 

25.09.2015 840 5 1680 

28.09.2015 880 5 1760 

29.09.2015 850 5 1700 

30.09.2015 830 5 1660 

01.10.2015 810 3 1620 

02.10.2015 860 5 1720 

05.10.2015 800 3 1600 

Средна вредност на измерениот волумен е 833,33 милилитри на литар каде што поради густината на 

милта и високата концетрација на сувата материја,земениот примерок се меша во мензура од литар со 

500 милитри чиста вода. 

Слика 1.Волумен на активна мил после 30 минути таложење 
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Поради индексот на волуменот на милта  кој изнесува околу сто можеме да кажеме дека сувата материја 

која е во системот изнесува 8.33 грама во разредениот примерок, односно 16,66 грама на литар во 

активната мил во МБР реакторот.Поради рециркулација на активната мил во системот (Qrec=Qx4) 

сувата материја во биореакторот изнесува 12.8 грама. 

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑏𝑖𝑜 =
𝑀𝐿𝑆𝑆𝑚𝑏𝑟 (

𝑚𝑔
𝑙𝑖𝑡

) × (𝑄𝑟𝑒𝑐 + 1)

𝑄𝑟𝑒𝑐
  [3] 

 

 

 

Во тој случај соодносот на храната за микроорганизмите со микороорганизмите  е следниот: 

 

𝐹

𝑀
=

12,68(
кг

𝑑𝑎𝑦
)

653,12
= 0.024  

 

 

Процесната пумпа која исфрла 2.5 литри во секунда, во просек дневно  работи 4.22 минути,односно 

дневно се ифрла 0,633 метри кубни  вишок на мил за системот да остане во рамотежа.Поради тоа што 

мембраните ги задржуваат суспендираните материи во биореакторот можеме да ја одредиме старста на 

активната мил според дневната количина на вишок мил. 

Старост на милта =
𝑉𝑎𝑒𝑟 (𝑚3)

𝑄вишок(
𝑚3

𝑑𝑎𝑦
)

[3]  

 

Односно според ефективниот волумен на аерција можеме да изнесеме дека староста на милта измерена 

од 23.09.2015 до 05.10.2015 изнесува 63 дена. 

 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

 

Во случај да се користеа класични системи за пречистување на отпадна вода со активна мил 

поради зависноста на работата од таложењето на активната мил,станиците ќе работеа со поголем 

сооднос на органска  храна спрема микроорганизми.Доколку староста на милта за двата система е иста 

во тој случај  за класичните системи потребен е поголем простор за биореакторот кој ќе ја третира 

отпадната вода и поголеми трошоци за треман и ослободување од вишокот на активна мил која се 

исфрла од системот заради одржување во постојана рамнотежа. 
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Abstract: Zeolites are sodium alumino silicates which in in their composition contain zeolite water. They have 

a three-dimensional structure. Spatial structure defined by a strictly defined geometry of pores and cavities. 

 For ionic еchange is used magnesium salt (MgCl2*6H2O) whose aqueous solutions were with the 

following concentrations (MgCl2*6H2O) = 2,5; 3.5; 4,5 mol / dm
3
, and other parameters of the ion exchange: 

time t = 20, 30, 40 and temperature of  298 and 330 K. 

Ionian capacity is calculated as mmgMgO / 1g zeolite. 

Key words: Zeolite 4A, magnesium salts, ion exchange, ion capacity 
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Резиме: Зеолитите се натриум алумо силикати кои во својот состав содржат зеолитна вода.Имаат 

тродимензионална структура. Просторна структура дефинирана со строго определена геометрија на 

порите и шуплините. 

 За јонската измена е користена магнезиумова сол (MgCl2*6H2O) чии водени раствори беа со 

следните концентрации с (MgCl2*6H2O) = 2,5; 3,5; 4,5 mol/dm
3
 и другите параметри н јонска измена 

време t = 20, 30, 40  и темпаратура од 298 и 330К.  

 Јонскиот капацитет се пресметуа како mmgMgO / 1g зеолит. 

Клучни зборови: зеолит 4А, магнезиумови соли, јонска измена, јонски капацитет 

 

INTRODUCTION 

 Adsorption of water vapor of zeolite type Mg ++ NaA with a static method, is performed in a 

desiccator with sulfuric acid in different concentrations or relative pressures P / Po . 

 

EXPERIMENTAL PART 

 Dry sample in the amount of 1 g is placed in vegeglas while vegeglas is placed in the desiccator set in a 

thermostat, where it is held constant temperature of 298K. For each relative pressure, the amount of adsorbed 

water vapor is followed after adsorption of 10 days.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 The results of the measurements are given in table 1 and graphical dependence is shown with 

adsorpcioni isotherms in Langmuir‘s coordinates (Figure 1 and figure 2). From the linear form of adsorpcion 

isotherms is defined adsorpcion capacity am, which is used in the calculation of the specific surface area S. 

mailto:cekovab@yahoo.com
mailto:bezhovska@gmail.com
mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
mailto:cekovab@yahoo.com
mailto:bezhovska@gmail.com
mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
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 The ability of Mg ++ NaA zeolite for adsorption is followed by specific area for which determination is 

used adosprcion isotherm of water vapor. From the adosrpcion isotherm is specifies mono - layered capacity 

used in the equation of Langmuir. 

Dependence between specific surface and monoslojniot capacity gives the equation: 

 

S = am x N x Am x 10
-18

 [ m
2
/kg] 

 

Where: 

 

S – specific surface area 

am – mono – layered  capacity 

N – Avogadro constant 

Am - Area of cross-section of one molecule of the adsorbent Н2О) in a densely packed layer, expressed in 

nm
2 

 

 In calculating of the specific surface area is taken Am=0,125nm
2
. Area of the cross section of a 

molecule from the adsorbat is variable and it depends on nature of the adsorbent and adorbat.  

Samples 1 – 3 were obtained under the following conditions: 

 

 concentration of MgCl2 * 6 H2O од 2,5 mol/dm
3
 

 temperature of 293 K 

 time of change of 40.30 and 20 minutes 

 

 The results for adsorpcion characteristics of the obtained zeolite Mg ++ -NaA are given graphically . It 

can be seen that most adorpcion capacity has sample 3 with monolayerd capacity of am = 3,70 mol/kg , with a 

largest surface area S = 27,85 m
2
/kg x 10

3
. 

 Sample 3 has the largest specific surface area as a result of the large ctistality. The other specific 

surfaces of samples 1 and 2 are smaller, which is probably due to the chosen Minor relations on ionic change of 

the granulation of outgoing 4A zeolite material from which it is derived zeolite Mg 
2+

 NaA. 
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Table 1. Amount of water vapor adsorbed on zeolite Mg ++ - NaA obtained with ion exchange of zeolite 4A as 

a function of pressure 

 

 

 

  

 
 

 

 

CONCLUSSION 

 As we already mentioned third sample (sample 3) has the largest surface area that is a result of 

kristalitet and the remaining samples are smaller. This is due to the chosen Minor relations on ion exchange or 

granulation of the outgoing material zeolite 4A. 
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Sample 
P 

[kPa] 

a 

[mol/kg] 

P/a 

[kPa/(mol/kg)] 

am 

[mol/kg] 

S 

[(m
2
/kg)10

3
] 

 

 

1 

0,1370 2,56 0,053  

 

3,30 

 

 

 

 

24,84 
0,2999 3,01 0,099 

0,5218 3,12 0,170 

0,7908 3,20 0,250 

1,1154 3,32 0,330 

 

 

2 

0,1370 2,58 0,053  

 

3,45 

 

 

25,97 

 

0,2999 2,59 0,102 

0,5218 3,11 0,168 

0,7908 3,19 0,248 

1,1154 3,29 0,339 

 

 

3 

0,1370 2,76 0,049  

 

3,70 

 

 

27,85 
0,2999 3,28 0,091 

0,5218 3,41 0,153 

0,7908 3,49 0,226 

1,1154 3,61 0,309 
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PERCEPTIONS OF SCHOOL CLIMATE 
MSc. Mirela Karabina 

Lecturer , University of Tirana , Faculty of Social Sciences- Albania mirelakarabina@yahoo.com 
  

Abstract: This study presents a description of the concept of relationships in school climate, the importance of 

school leadership in creating a positive environment. Survey questions raised were: (1)what do we understand  

with school climate? (2)what is the significance of the form of management to establish experienced positive 

climate? (3)what is teachers perception  about relationships climate with the leader? The critical review of  

literature and  teachers interview have answered the questions raised. The findings of the study were: (1) school 

climate includes physical, psychosocial and academic dimensions. It refers to the internal organization of the 

school and classroom level is different from one school to the other; (2) the principal is the central figure of the 

school which shapes its climate; (3) principals are more task-oriented and pay less attention to the creation of 

open collaborative relationships with teachers.  

Key words: school climate, principal leadership,collaborative relationships. 

  

PERCEPTIMI I KLIMES NE SHKOLLE 

Msc. Mirela Karabina 

UT-Fakulteti i Shkencave Sociale-Tiranë, Albania mirelakarabina@yahoo.com 

 

 Ky studim paraqet një përshkrim të konceptit të klimës së marrëdhënieve në shkollë, rëndësisë school 

leadership në krijimin e një klime pozitive. Pyetjet e studimit ishin: Cfarë kuptojmë me klimë në shkollë? Cila 

është rëndësia e fomës së drejtimit për krijimin e klimës pozitive? Cili është perceptimi i mësueve për klimën e 

marrëdhënieve me drejtuesin? Shqyrtimi  kritik i literaturës dhe intervistat me mësuesit i kanë dhënë përgjigje 

pyetjeve të ngritura në studim. Gjetjet e studimit ishin: (1) klima në shkollë përfshin dimensionet fizike, 

psikosociale dhe akademike. Ajo i referohet organizimit të brendshëm në nivel shkolle e klase dhe është e 

ndryshme nga një shkollë në tjetrën; (2) drejtori i shkollës është figurë qëndrore e shkollës i cili i jep formë 

klimës së saj; (3) drejtuesit janë të orientuar më shumë nga detyra dhe i kushtojnë më pak vemendje krijimit të 

marrëdhënieve të hapura e bashkëpunuese me mësuesit. Disa rekomandime:(1) drejtuesi duhet të krijojë një 

klimë mbështetëtse bashkëpunuese që të rrisë kënaqësinë e mësuesve në punë; (2) mësuesit duhet të jenë të 

motivuar; (3) për efektivitet dhe sukses në punë drejtuesi duhet të aplikojë punën si grup. 

Fjalë kyçe: klima në shkollë, drejtimi i shkollës, marrëdhënie bashkëpunuese. 

 

  1.Hyrje 

     Drejtori i shkollës është figurë qëndrore e shkollës i cili i jep formë klimës së saj. Drejtuesi i cili krijon 

besim, klimë të hapur, bashkëpunim, pjesëmarrje në vendimarrje sjell një klimë pozitive në marrëdhëniet 

drejtues –mësues dhe kjo do të sjellë një qëndrim professional  të mësuesve dhe rezultate te nxënësit ( 

Leithwood 1999, Bryk et., al. 2010). 

     Roli i drejtuesit në këto dekada është bërë më kompleks dhe më i vështire.  Fullan (2004,2011) thekson se 

roli i drejtuesit ka ndryshuar, nga drejtues mësimor në drejtues transformues. Drejtori i shkollës është 

administrator dhe menaxhues. Ato janë të ngarkuar me shumë detyra dhe përgjegjësi. Fullan (2001) e quan 

drejtimin e shkollës të ndërlikuar sepse: ndryshimi i shkollës është më jetëgjatë; zhvillimi i bashkësive të të 

nxënit kërkon nga drejtuesi të kombinojnë një sërë karakteristikash,të cilat nuk mund të përmblidhet në një listë 

detyrash për t’u kryer. 

     Si një komponent i rëndësishëm i administrimit drejtori  ka dy përgjegjesi të rëndësishme;(a)administron dhe 

(b)kontrollon përfshirjen e mësuesvë në procësin e të mësuarit dhe të nxënit. Çdo gje në shkollë është e 

organizuar nga ai; stafi, kurrikula, metodologjia, teknikat e mësimdhënies, aktivitetet ekstra kurrikulare, stafi 

jomësimor. Dita e drejtorit është e mbushur me aktivitetet e menaxhimit, planifikimin, raportimin, dhe trajtimin 

e marrëdhënieve me prindërit dhe komunitetin, që kanë të bëjnë me situata të shumta që janë të pashmangshme 

në shkolla. 

     Drejtuesi luan rol në produktin duke motivuar mësuesit, ndihmon në ruajtjen e atmosferës së shkollës. 

Drejtori është një strateg i gjithë marrëdhënieve, mësues – nxënës, mësues- mësues, mësues –prindër, mësues-

departamente, shkollë- komunitet. Cfarë kuptojmë me klimë në shkollë? Cila është rëndësia e fomës së drejtimit 

për krijimin e klimës pozitive? Cili është perceptimi i mësueve për klimën e marrëdhënieve me drejtuesin? Këto 

janë disa nga pyetjet për të cilat punimi do të ofrojë përgjigje.  

  

2.Shqyrtimi i literaturës 

mailto:mirelakarabina@yahoo.com
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       Drejtori, drejtimi dhe menaxhimi krijojnë një atmosfere pozitive e cila rrit kënaqësinë nga puna dhe rrit 

angaxhimin e stafit. Studime te ndryshmë mbështesin rëndësinë e drejtuesit , çelësi i krijimit të klimës pozitive.  

      Po çfarë kuptojmë me klimë në shkollë? Nuk ka një përcaktim të vetëm të klimës në shkollë, por studiuesit 

kanë sjellë disa përcaktime të cilat janë të pranueshme. Freiberg dhe Stein (1999) e përcaktojnë klimën në 

shkollë si një frymëmarrje të saj.Ato pohojnë se klima e shkollës mund të shihet në çdo aspekt të saj: nga 

mësuesit, nga të dhënat mbi pjesëmarrjen e nxënësve në klasë, gjatë zbatimit të programeve, gjatë pushimeve në 

sallën e mësuesve, nga lëvizjet e nxënësve nëpër korridore dhe nga komunikimi i tyre etj.Klima e shkollës nuk 

ekziston rastësisht. Sipas  National School Climate Center (2015) klima në shkollë i referohet cilësisë dhe 

karakterit të jetës shkollore dhe lidhet me normat dhe vlerat, marrëdhëniet ndërpersonale dhe ndërveprimeve 

sociale, si dhe proceset organizative dhe strukturat. Klima e shkollës përcakton tonin për të gjithë të mësuarit 

dhe mësimdhënien të bërë në mjedisin shkollor dhe është parashikuese e aftësisë së nxënësve për të mësuar dhe 

zhvilluar në mënyrë të shëndetshme. 

       The National School Climate Council (2007) e përkufizon kulturën e shkollës si "modelet e përvojat e 

njerëzve të jetës shkollore dhe pasqyron normat, qëllimet, vlerat, marrëdhëniet ndërpersonale, mësimet dhe 

praktikat e të mësuarit dhe strukturave organizative"(fq. 5). Po kjo organiztaë për klimën pozitive në shkollë 

thekson se “përfshin normat, vlerat, dhe pritjet që mbështesin njerëzit, ndjenja shoqërore, emocionalisht, 

fizikisht dhe të sigurtë. Njerëzit janë të angazhuar respektohen. Studentët, familjet dhe edukatorët punojnë së 

bashku për të zhvilluar, jetuar dhe  kontribuojnë për një vizion të përbashkët të shkollës”.Freiberg (1998) vë në 

dukje se "ndërveprimi i faktorëve të ndryshëm të klimës së shkollës dhe klasës mund të krijojë një mbështetje që 

mundëson të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës për të mësuar në nivele optimale"(fq.22). 

      Cilat janë dimensionet themelore të klimës së shkollës?Mbështetur në përfundime të kërkimeve në këtë 

fushë  Aleksnadra Lucas (2007) rendit tri dimensione të klimës në shkollës; (a) fizik (paraqitjen e ndërtesës së 

shkollës dhe klasat e saj; madhësinë e shkollës dhe raportin e nxënës/mësues në klasë; organizimin e klasave në 

shkollë; efektivitetin e mjeteve dhe burimeve didaktike; sigurinë dhe qetësinë; (b) psikologjik (cilësinë e 

marrëdhënieve ndërpersonale të të gjithë anëtarëve; trajtimin e barabartë dhe të drejtë të nxënësve nga mësuesit 

dhe anëtarë të tjerë të stafit; shkallën e konkurrencës dhe krahasimin shoqëror ndërmjet nxënësve; shkallën e 

kontributit të nxënësve, mësuesve dhe stafit në vendimarrjen e shkollës, (c) akademik (cilësinë e mësimdhënies; 

pritshmërinë e mësuesve për arritjet e nxënësve; monitorimin e progresit të nxënësve dhe raportimin e 

rezultateve tek nxënësit dhe prindërit).Freiberg (1998) e sheh klimën në shkollë si shtrat të shëndetshëm për të 

nxënët ose si barreirë për të. Cohen dhe Geier ( 2010) pohojnë se janë katër fusha esenciale të klimës në shkollë: 

siguria (rregulli dhe normat, siguria fizike e social- emocionale); marrëdhënia ( respekti për 

diversitet,marrëdhënia në shkollë, drejtimi); të mësuarit dhe të nxënët (të mësuarit social, emocional, etik dhe 

qytetar, marrëdhënie profesionale); ambjenti institucional. 

      Këto vite edhe ne Shqipëri i është kushtuar vemendje klimës së shkollës. Ajo është përfshirë në manualin e 

vlerësimit të brendshëm të shkollës, hartuar nga Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar (2011). Në këtë 

manual, klima e shkollës paraqitet si një fushë që përfshin dimensionet fizike, psiko-sociale dhe të nxënit. Klima 

i referohet organizimit në nivel shkolle dhe klase, i referohet "ndjesisë" së një shkolle që është e ndryshme nga 

njëra shkollë në tjetrën. Në manual theksohet se klima e shkollës reflekton idetë e përbashkëta, vlerat, vizionin 

dhe besimin, të cilat i japin shkollës identitetin dhe standardet për sjelljen e pritshme. Klima reflektohet në 

atmosferën e shkollës dhe kodin moral. 

      Cila është rëndësia e fomës së drejtimit për krijimin e klimës pozitive? Efakisiteti i shkollës varet nga 

efikasiteti i drejtuesit, aftësia zotesia, personaliteti, ndërveprimi me aktorët (Bush 2011, Leinwood 1992, 

Hallinger and Heck 1998). Marrëdhënia që krijon drejtori me mësuesit ndikon në qëndrimin e mësuesve në 

shkollë dhe përcakton klimën e marrëdhënieve.Drejtuesit e suksesshëm fokusohen në marrëdhënien dhe 

motivimin e njerëzve, sesa në vendosjen dhe ruajtjen e sistemit. Commonwealth Secretariat (1996) pohon se 

“drejtuesi luan një rol të rëndësishëm në efektivitetin e organizatës”(cituar nga Bush & Middlewood 2013, fq. 

9). Sipas Bush janë të dhëna bindëse apo të mjaftueshme që kualitet i lartë drejtimi është vital në arrritjen e 

suksesit të shkollës. Udhëheqja  efektive e drejtorit është konsideruar të jetë një element i rëndësishëm në 

funksionimin e shkollës, çelësi për sukses në krijimin e një ambjenti të gjallë dhe  mjedise të reja, arritje në 

mësimdhënie dhe përsosmëri në të nxënë. 

      Harris dhe Lowery (2002) pohojnë se klima e shkollës krijohet dhe mund të mbahet. Këta studiues 

konkludojnë se është e vërtetë që dimensionet e sjelljeve të drejtuesit, mësuesve, nxënësve dhe prindërve  

ndikojnë  

në klimën e shkollës dhe drejtuesi është ai që e krijon atë klimë, pra ai përcakton nëse do të jetë klimë pozitive 

apo negative. Eshtë e rëndësishme se si mund të krijohet një klimë pozitive dhe e qëndrueshme në shkollë. 

Përpjekjet e vazhdueshme për të ruajtur qëndrueshmërinë e klimës pozitive përfshijnë: a) motivimin, b) 

vlerësimin, c) zhvillimin e mësuesve, d) punën në grup (Freiberg dhe Stein, 1999). 

      Moorhed dhe Griffin (2000; cituar nga Harris 2002) theksojnë se klima e shkollës mund të manipulohet dhe 

të ndikojë drejtpërdrejtë në sjelljen e njerëzve lidhur me shkollën. Ata theksojnë se themelore për krijimin e një 
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klime pozitive në shkollë janë: a) kënaqësia nga puna, b) dinjiteti njerëzor. Sipas (Aliçka 1998; Karameta 2002) 

theksojnë rëndësinë e komunikimit me stafin, me gojë e me shkrim, sepse kjo sjell krijimin e një klime pozitive 

dhe efektive. Kolegjialiteti i mësuesve me drejtuesin, sipas Rosenholtz (1986; cituar nga Elmore 2000) është 

efektiv dhe ndikon në performancën e shkollës, kur veprimtaritë e arritjeve të qëllimeve dhe objektivave shkojnë 

në funksion të mësimdhënies. 

     Gjetjet e Harris dhe Lowery (2002) tregojnë se drejtuesi, i cili respekton  dhe trajton çdo anëtar të 

komunitetit të shkollës në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, inkurajon dhe tregon sjellje që krijojnë një klimë 

pozitive në shkollë. Përveç kësaj, lidhur me përvojat e tij si drejtues, pohon se të treguarit dhembshuri për stafin 

i bën ata më të gatshëm për të kryer orë shtesë, kur është e nevojshme. Ai beson në piramidën e nevojave 

(kërkesave) të Maslow: njerëzit arrijnë në nivele të larta të piramidës (vetaktualizim), kur nevojat e tyre bazë 

janë plotësuar. Kujdesi për mësuesin (Aliçka 1998; Pasku 2003), mbështetja dhe marrja e kënaqësisë për punën 

që bëjnë, është detyrë e drejtuesit. Përdorimi (Karameta, 2002) me efiçensë dhe efektivitet i burimeve njerëzore 

duke përdorur një formë të përshtatshëm drejtimi sjell efektivitet dhe realizim të objektivave. Sipas Fullan 

(2008) drejtuesi duhet të tregojë kujdes në marrëdhënien me mësuesit, të mbështesë ato. Ai nuk mund të jetë 

indiferent ndaj dukurive negative,por duhet të jetë i vemendshëm 

      Forma e drejtimit ka rëndësi në krijimin e klimës pozitive. Bazuar në teorinë e Tannenbaum dhe Schmidt 

(1958) 

Blake dhe Mouton (1994) rezulton se drejtuesi lëviz në dy kahe:drejt rezultateve dhe marrëdhënieve. Sa më 

shumë një person ishte i shqetësuar për rezultatet , aq më pak ai apo ajo do të ishte i shqetësuar në lidhje me 

marrëdhëniet dhe anasjellas (cituar nga Everard, Morris, Wilson, 2004). Studuesit kanë gjetur influencën që ka 

drejtuesi në krijimin e klimes në shkollë kur këta sigurojnë besimi, bashkëpunim, marrëdhënie të hapur, 

pjesëmarrje të mësuesve në vendimarrje (Leithwood 1999, Bryk et., al. 2010). 

      Mbështetur në studime dhe kërkime rezulton se klima e shkollës është e rëndësishmë për efektivitetin e saj. 

Janë disa dimensione të saj të cilat duhet të jënë prioritet i drejtuesit i cili ka pushtetin, autoritetin dhe pozitën që 

të ndikojë në klimën e shkollës. Nëse drejtorët janë shumë të aftë, ata mund të zhvillojnë ndjenjat e besimit, të 

komunikimit të hapur, kolegjialitetit dhe për të promovuar reagime efektive. Nëse drejtorë janë të verbër për 

informata të rëndësishme në lidhje me shkollat e tyre, atëherë ata mund të marrin vendime të gabuara. Drejtorët 

duhet të kuptojnë sjelljet efektive dhe perceptimet e mësuesve të tyre. 

  

3.Metodologjia 

3.1 Shyrtimi i literaturës 

Metodat e zbatuara mbështeten mbi shqyrtimin kritik të literaturës bashkëkohore, studimeve teorike dhe 

kërkimeve në fushën e drejtimit dhe menaxhimit të shkollës. 

 3.2 Vrojtimi cilësor-intervistat  

Analiza cilësore mbështetet në intervistat gjysmë të strukturuara të zhvilluara me mësues.Thelbi i vrojtimit 

cilësor ishte fokusuar në perceptimin e mësuesve mbi rolin e drejtuesit për krijimin e një klime pozitive 

bashkëpunuese, mbështetëse. 

 3.3 Kampioni cilësor 

Përzgjedhja e respondentëve për intervistat është bërë rastësore. Janë intervistuar 20 mësues nga 10 shkolla 9-

vjeçare të qytetit të Tiranës. 

3.4 Kufizimet 

Punimi kufizohet në përshkrimin e disa koncepteve mbi klimën dhe drejtuesin.Punimi nuk merr përsipër të 

analizojë ndikimin e variablave mbi klimën në shkollës. 

                                                                  

 

 

4.Gjetjet 

Analiza mbi klimën në shkollë dhe drejtuesin, perceptimin e mësuesve mbi klimën e marrëdhënieve është 

mbështetur në shqyrtimin kritik të literaturës dhe kampionit cilësor,  intervistave gjysmë të strukturuara të 

mësuesve. 

        Pyetjes : A jeni i kënaqur me klimën e marrëdhënieve me drejtorin tuaj? Një pjesë e mirë e mësuesve 

(65%) shprehen se ndjehen mirë, e shohin atë pozitivisht, pohojnë se është e mirë, normale duke e cilësuar si 
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‘shumë të mirë, të mbështetur tek puna”. Pjesa tjetër shprehet e rezervuar dhe  është skeptike për cilësinë e 

marrëdhënies.  

          Pyetjes: A jeni i kënaqur nga klima e marrëdhënieve me kolegët? Pjesa më e madhe e mësuesve (75%) 

shprehen pozitivisht se janë të kënaqur dhe ndjehen mirë, pavarësisht klimës së bashkëpunimit. Ndërsa pjesa 

tjetër pohon se nuk ka frymë mirëkuptimi e bashkëpunimi midis tyre. 

          Pyetjes: A mbështeteni nga drejtori juaj për të realizuar objektivat? Pothuajse 60% e tyre pohojnë se 

mbështeten , ndërsa pjesa tjetër e shikon si të dobët këtë mbështetje, duke shprehur rezerva për vështirësitë që 

hasin dhe nuk gjejnë zgjidhje. 

          Pyetjes: A jeni pjesë e vendimarrjes në përcaktimin e objektivave, veprimtarive  mësimore, edukative? A 

merr parasysh propozimet tuaja? Më pak se 50% e mësuesve shprehen se janë pjesë e diskutimeve , ndërsa 

pjesa tjetër është e pakënaqur dhe shprehet se nuk dëgjohet fjala e tyre, nuk marrin pjesë në diskutime të cilat 

janë të lidhura me punën e tyre. 

         Pyetjes: A ndihmoheni nga drejtuesi për zhvillimin tuaj profesional ? Një pjesë e mirë e tyre shprehen se 

kur i kërkojnë ndonjë informacion e marrin në shumë raste. Por është sporadike dhe jo e mirëmenduar. Pjesa 

tjetër është skeptike. 

Drejtori i shkollës është figurë qëndrore e shkollës, i cili i jep formë klimës së saj.Mbështetur në përgjigjen e 

mësuesve rezulton se mësuesit janë të kënaqur me drejtorin e tyre, ndjehen mirë, por tek bashkëpunimi, 

vendimarrja mësuesit shprehen me rezerva. Kjo nuk krijon një klimë të shendetshme pune. Ky është tregues se 

drejtuesit janë më të interesuar për rezultatin, sesa për marrëdhënien me mësuesit dhe aktorët të tjerë.  

 

5.Përfundime 

Diskutimi i gjetjeve ka ofruar përfundimet e mëposhtme: (a) Klima në shkollë përfshin dimensionet fizike, 

psikosociale dhe akademike. Ajo i referohet organizimit të brendshëm në nivel shkolle e klase dhe është e 

ndryshme nga një shkollë në tjetrën. (b) Drejtori i shkollës është figurë qëndrore e shkollës i cili i jep formë 

klimës së saj. Drejtuesit ka pushtetin, autoritetin dhe pozitën që të ndikojë në klimën e shkollës. (c) Drejtuesit 

janë të orientuar më shumë nga detyra dhe i kushtojnë më pak vemendje krijimit të marrëdhënieve të hapura e 

bashkëpunuese me mësuesit. Orientimi drejt rezultateve sjell një klimë jo të shëndetshme .Sa më shumë një 

person është i shqetësuar për rezultatet , aq më pak ai apo ajo do të jetë i shqetësuar në lidhje me marrëdhëniet 

dhe anasjellas 

 

Rekomandime 

Disa rekomandime:(1) drejtuesi duhet të krijojë një klimë mbështetëtse bashkëpunuese që të rrisë kënaqësinë e 

mësuesve në punë; (2) mësuesit duhet të jenë të motivuar; (3) për efektivitet dhe sukses në punë drejtuesi duhet 

të aplikojë punën në grup. 
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Summary: Current travel trends are intensely oriented to the maxim "time value" which tourist uses it daily 

under the pressure of changed lifestyle and the needs that these changes are imposing. The modern tourist has 

not only meticulously planned the time of his stay, but a highly educated. The range of tourist offers animations 

multidirectional intensify the quality of the relationship with guests from the perspective of the entity providing 

the services or consciously promote the value of the stay of tourists in terms of three directions: discovering 

their own abilities, socialization and interaction with other tourists and interaction with the traditions of the host 

country. (Nestoroska, 2011:17). 

Republic of Macedonia, despite the existence of educational disciplines related to the implementation of 

animation programs is standing in place with the application in the tourist business. Despite the fact that 

minimal - technical conditions for categorization does not specify those base for these programs (sports facilities 

- recreation activities), however the majority of catering - tourist facilities they own. Therefore they have excess 

capacity as an organized system and mostly unorganized space activity. 

The survey was conducted among guests hotel "Epinal" in Bitola, situated in the downtown area with adequate 

infrastructure potential for organized sports animation operated by the management of the hotel. The 

questionnaire was distributed in sports and recreational facilities within the hotel. 

The findings that derived from the survey are pointing out that there is a high degree of inetres the guest 

capacity utilization, but the actual situation of sports animation activity is the result of proper management 

structure responsible for animation, nor appropriate animation program scheme, but simply everyday leisure 

habits of the guests themselves who voluntarily with information obtained outside the hotel staff use them. 

Keywords: organization, sports animation, hotel facilities, views, guests 
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Резиме: Современите туристички тенденции се поинтензивно се ориентирани кон максимата „вредност 

за време“ која туристот ја ползува секојдневно под притисокот на изменетиот начин на живот и 

потребите кои тие промени ги наметнуваат. Современиот турист не само што прецизно го планира 

времето на својот престој, туку е виско едуциран. Анимативните активности како асортиман на 

туристичката понуда повеќенасочно го интензивира квалитетот на односот со гостите од аспект на 

понудувачот на услугите, односно свесно ја унапредува вредноста на престојот од аспект на туристот во 

три насоки: откривање на сопствените способности, социјализација и интеракција со останатите туристи 

и интеракција со традициите на земјата домаќин. (Нестороска, 2011:17).  

Република Македонија и покрај постоењето на едукативни дисциплини поврзани со реализација на 

анимативни програми стои во место со апликацијата во туристичкото работење. И покрај фактот што 

минимално – техничките услови за категоризацијата до крај не ги прецизираат оние кои се база за овие 

програми (објекти за спортско – рекреативни активности), сепак поголемиот дел од угостителско – 

туристичките капацитети ги поседуваат. Оттаму истите се неискористен капацитет како организиран 

систем и најчесто се простор за стихијна активност. 

Истражувањето е спроведено помеѓу гостите на х. „Епинал“ во Битола сместен во централното градско 

подрачје со соодветен инфраструктурен потенцијал за организирана спортска анимација управувана од 

менаџментот на хотелот. Анкетниот прашалник е дистрибуиран во спортските и рекреативни капацитети 

на истиот. Сознанијата кои прозлегоа наметнаа генерална констатција дека постои висок степен на 

инетрес кај гостите  за искористеност на капацитетите, но дека фактичката ситуација на спортско 

анимативна активност не е резултат на соодветна управувачка структура одговорна за анимација, ниту 

пак соодветна програмска анимациска шема, туку едноставно на секојдневните рекреативни навики на 
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самите гости , кои самоиницијативно со информација добиена надвор од хотелскиот персонал ги 

користат истите.  

Клучни зборови: организација, спортска анимација, хотелски капацитети, ставови, гости 

 

1. ВОВЕД  

 Современите туристички тенденции се поинтензивно се ориентирани кон максимата „вредност 

за време“ која туристот ја ползува секојдневно под притисокот на изменетиот начин на живот и 

потребите кои тие промени ги наметнуваат. Современиот турист не само што прецизно го планира 

времето на својот престој, туку е виско едуциран. Анимативните активности како асортиман на 

туристичката понуда повеќенасочно го интензивира квалитетот на односот со гостите од аспект на 

понудувачот на услугите, односно свесно ја унапредува вредноста на престојот од аспект на туристот во 

три насоки: откривање на сопствените способности, социјализација и интеракција со останатите туристи 

и интеракција со традициите на земјата домаќин. (Нестороска, 2011:17).  

 Понудата на анимациските рекреативни програми имаат важна улога при изборот на 

туристичата дестинација (Ivanovski, 2014:137), при што нивната содржинска карактеристика е поврзана 

со секојдневните активности на туристите надвор од дестинацијата. (Ivanovski, 2014:137), што е и 

потврдено претходно сознание (Chakareska, 2013:471- 479). Оттаму и важноста за потребата од 

анимативните содржини како претходно организиран пакет вклучен во промотивни активности. 

 Организациско – управувачката структура на спортската анимација во пракса  има поедноставна 

структура со две нивоа на менаџмент имајќи во предвид дека менаџерите за анимација ја превземаат и 

улогата на аниматори (Нестороска, 2011:201). Специфичноста на управување со спортско – 

анимативните активности наметнува потребата од едуциран тим на аниматори, кој согласно 

биопсихофизчките потенцијали на гостинот ќе успее да изврши хомогенизација на групата и го адаптира 

дозирањето на оптоварувањето на физиолошки потребното ниво. Не само што ја има улогата на 

едукатор, аниматорот има повеќекратни улоги кои го ставаат во позиција на „колега“ на гостинот. Тоа 

значи дека тимот аниматори треба да е строго селектиран. 

 Република Македонија и покрај постоењето на едукативни дисциплини поврзани со реализација 

на анимативни програми стои во место со апликацијата во туристичкото работење. И покрај фактот што 

минимално – техничките услови за категоризацијата до крај не ги прецизираат оние кои се база за овие 

програми (објекти за спортско – рекреативни активности), сепак поголемиот дел од угостителско – 

туристичките капацитети ги поседуваат. Оттаму истите се неискористен капацитет како организиран 

систем и најчесто се простор за стихијна активност.Од друга страна, процесот на креирање на 

анимативни програми е условен од просторниот капацитет на средината во кој хотелскиот капацитет е 

лоциран. 

 Хотелот „ Епинал“ е лоциран во строгото градско подрачје на Битола (Република Македонија) и 

поседува капацитети кои заедно со останатите ресурси за спорт и туризам на општината има 

исклучителен потенцијал за организирана спортско анимативна активност. Во себе вклучува затворен 

пливачки базен, фитнес центар, центар за масажа, сауна, турска бања, џакузи. Заедно со вонхотелските 

капацитети понудата миже да се сведе на широк дијапазон на спортско – рекреативни активности како: 

пливање (обука и тренинг), аква аеробик, елементарни игри во вода, кардио фитнес активности, пилатес, 

аеробик, јога, танци,  планинарење, велосипедизам, скијање (во зависност од сезоната) активности од 

сите спортски гранки кои егзистираат во градот (гимнастика, ракомет, кошарка итн) и слично.   

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 Анкетен прашалник со прашања од затворен и отворен тип е дистрибуиран помеѓу 90 гости на 

хотелот во временскиот период од 3 месеци во текот на 2014 година со цел да се детектира и евалуира 

организациската поставеност на спортската анимација. За реализација на целта се наметнаа следните 

задачи: да се утврди структурата на гости, фреквенцијата на нивна секојдневна физичка активност, 

степен на искористеност на спортските капацитети, начин на информирање за можноста на нивно 

користење и услугите кои тие ги нудат, видот на активност (услуга) која се користи, задоволство од 

услугата и професионалната ориентираност на давателот на услугата (аниматорот). Дополнително се 

констатира дека пишана програмирана анимативна активност не постои во глобалната прогарама на 

менаџментот на хотелот. Бројот на варботени задолжени за активностите кои се реализираат во 

спортската инфраструктура е 3, а од нив со високо образование поврзано со областа на спортот и 

спортскиот менаџмент нема ниеден. 

  Истражувањето  во целост е дескриптивна студија од трансферзален карактер. Обработката на 

добиените податоци се врши на основа на утврдување на фреквенции. На тој начин се врши и тестирање 

на генералната хипотеза дека не постои организирана управувачка структура за анимација како 

дополнителен асортиман на туристичката понуда и степенот на искористеност на капацитети е стихиен, 

самоиницијативен од страна на гостите.  
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Анализата на базичните демографски карактеристики на гостите говори дека 56% се од машки 

пол, додека 44% се од женски. Што се однесува на возраста најбројни се оние чија возраст надминува 35 

години односно 26% од испитаниците, додека најмал процент се оние кои се под 20 годишна возраст 

односно 12% . Возрасните групи помеѓу 21-25 години  18% од вкупните , а оние од 26-30 и 31-35 години 

се еднакви, односно 22%. Според нивото на едукација на испитаниците доминира групата со завршено 

средно образование, односно 42% од нив, потоа следуваат оние со завршено високо образование, 

односно 40% , магистри кои се вбројуваат со 12%  од вкупниот број, а сосема мал број на оние кои имаат 

завршено докторат, односно само 6 % од испитаниците. Согласно националната структура 66% се 

домашни туристи, а 34 % се меѓународни од следните држави: Србија, Грција, Бугарија, Шведска, 

Австралија и Германија. 

Табела 1. Практикување на физичка активност во секојдневието 

Практикување на физичка активност во секојдневието ДА/НЕ% 

ДА - Физичка активност% НЕ - Причини% 

Пешачење 26 Немам време 67 

Фитнес 26 Не сакам 33 

Фудбал 18 

  
Пливање 13 

Пилатес/Аеробик 7 

Кошарка 5 

Планинарење 5 

Вкупно% 76 Вкупно% 24 

Од табелата 1 на кој е прикажана навиката и фреквенцијата на физичката активност се 

забележува висок процент на активна секојдневна физичка партиципација кај испитаниците со 76% . 

Останатите 24%  не практикуваат физичка активност, а за тоа во поголем процент го наведуваат 

факторот немање време. Најстастапени физички активности се пешањењето и фитнесот, најмалку 

застапени кај оваа структура на гости се кошарката и планинарењето. 

Прашањето во контекст на организираноста на спортските активности беше отворено, а 

систематизацијата на одговорите ги дефинира категориите на високо организирана со 12%, неопходни се 

дополнителни пакети на услуги (40%) и неорганизирана, стихијно се користат со 48%. 

Понудата на програмирани спортско анимативни активности би ја прифатиле и искористиле 

76% од нив, додека на останатаите не им го менува ставот по однос на физичкиот ангажман (графикон 

1). 

Графикон 1. Став на посетителите за степенот на искористеност на организирани пакети 

на анимативни програми 

 
 

Вака наведените сознанија упатуваат на потребата од промена во управувањето и позицијата на 

спортска анимација во работењето на самиот хотел. Потребата од поорганизиран пристап и јавност  на 

наведениот сектор од страна на управувачката структура во целина и вклучувањето на потенцијалите на 

анимацијата во целокупната понуда и настап на конкурентниот пазар упатаваат и сознанијата од 

начинот на информирање за спортско рекреативните содржини на хотелот и незабележителната 

директна партиципација на вработените во целост (табела 2). Промотивните активности во поглед на 

начинот на информирање не изостанувааат напротив заеднички најмногу партиципираат. 

Табела 2. Дали се информирани и начин на информирање за спортска рекреација во 

хотелот 

 

Информираност за можноста за спортска рекреација во Х.Епинал 
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ДА - начин на информирање % НЕ - Причини % 

Пријатели 31 Немам интерес 100 

Реклама 28 

  Интернет 28 

Персонал/Менаџмент 13 

Вкупно % 72 Вкупно % 28 

 

И покрај вака наведените сознанија сепак степенот на искористеност на спорските капацитети 

на хотелот задоволува. 68% од анкетираните гости ги користат капацитетите, 18 % од нив немаат време 

тоа да го направат, а останатите 12 немаат желба. Тоа ја потврдува претходно изнесената констатција на 

гостите за стихијноста и самоиницијативноста на користење на услугите кои капацитетите ги нудат 

тргнувајќи од сознанието за високиот процент од нив кои секојдневно се физички активни. 

Во поглед на човечките ресурси и потребата за стручност при понуда на услугите гостите 

покажуваат високо развиена свест и едукација во овој поглед при што ја потенцираат следнава ситуација 

(табела 3). 

Табела 3. Став на испитаниците за тоа кој треба да ги води  

спортско/анимативните активности во Х.Епинал 

 

Став за тоа кој треба да ги води спорт/анимат активности % 

Група 1 Проф. по спортки активности 44% 

Група 2 Професионалци во спортот ( тренери, стручни лица - инструктори) 24% 

Група 3 Менаџери и аниматори 22% 

Група 4 Профеционалци со спортско – медицинска едукација (физиотерпавти) 10% 

 

 Од мноштвото понудени одговори согласно образовните профили кои егзистираат на нашата 

територија систематизиравме неколку во дадениот процентуален сооднос. Ова ни оддалеку не 

соодветсвува на ситуацијата на терен и е голем расчекор помеѓу барањата на корисниците и понудата на 

менаџментот.  

 Од услугите кои хотелот согласно капацитетот ги нуди најискористени се услугите врзани со 

затворениот пливачки базен, потоа фитнес центарот и услугата на пилатес/аеробик во истиот. (графикон 

2) 

   

 

Графикон 2. Ранг на услугите по капацитети 

 

 
 

 Ваквата ситуација треба да влијае на содржинската исполнетост на програмираните анимациски 

содржини кои се наметнуваат како потреба, а не луксуз во исклучително конкурентниот туристички 

пазар, независно од селективната форма на туризам која дестинацијата ја негувa. 

4. ЗАКЛУЧОК 

   

 Бројните истражувања кои покажуваат дека организираната спортско – рекреативна понуда, 

програмирана и под стручно водство реализирана, е критериум за избор на дестинацијата и хотелскиот 

капацитет за престој. Ова е поддржано и со сознанието за високиот процент на потенцијална туристичка 

побарувачка која во секојдневното финкционирање ја користи било која форма на телесна активност 

како антипод на денешната масовна хипокензија под притисокот на силната индустријализација. 

 Анализата на добиените сознанија укажуваат на потребата од организациска реструктуираност 

на сегментот на спортско – рекреативната понуда на хотелот „Епинал“ во Битола во насока на вистинска 

и правилна искористенот на капацитетите на истиот и поширокото опкружување на дестинација во 
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целост. Во таа насока и за  надминувања на континуираната стихијност кога станува збор за овој сегмент 

на генералната понуда предлагаме: 

- Формирање на дневни и неделни анимативни програми кои јасно ќе бидат нагласени и 

истакнати на повеќе пулта на хотелот преку плакатирање, флаери или друга аудио/визуелна 

креација. 

- Формирање на тим од човечки ресурси кој ќе ги  програмира и спроведува истите. Тој треба да 

биде составен од спортски менаџер, професор по спорт и аниматор ( лиценциран ).  

- Посебен акцент при креирањето на програмата да има кон  спортски капацитети со најголем 

интерес. 

- Проширување на дејноста на анимативни активности во и вон хотелот. Како што се: 

планинарење, скијање, велосипедизам итн. Истите да се реализираат со новокреираниот тим на 

човечки ресурси  или по потреба со аутсорсинг преку ресурсите на спортските клубови во 

Битола. 

- Поголема отвореност за соработка и ориентираност кон гостите. Анимацијата  ја олеснува, а не 

попречува комуникацијата. 

 Во ова време на интензивен туристички развој на глобалниот свет, апсолутно е потребно 

надминување на стеротипите на однесување за да на мапирањето на атрактивни туристички дестинации 

и со оваа востановена пракса на организирани спортско анимативни активности бидеме застапени. 
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Abstract: The research analyzes quantitative intergroupe differences in anthropometric and motor skills 

indicators of handball players from the first, second and third year of the National Sports Academy in Skopje. 

The experimental procedure involved a sample of 60 respondents who had previously undergone appropriate 

selection to join the academy, 20 respondents from first, second and third year at the national academy. On this 

sample of respondents were applied 26 variables. To check the anthropometric status are measured 19 variables 

to assess motor skills tests are made 5, and 2 variables as criteria for assessing the status of explosive potential. 

Statistical analysis showed positive and negative effects of determining human aspects of the research. The data 

indicate the motor and anthropomotorical  differences among the three  teams of selected athletes  that are a 

result of selection, biological age and length of training experience in such regime. 

Keywords: handball players, quantitative, intergroupe differences, anthropometric variables, motor skills tests  

 

КВАНТИТАТИВНИ МЕЃУГРУПНИ РАЗЛИКИ КАЈ АНТРОПОМЕТРИСКИТЕ 

И МОТОРИЧКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ РАКОМЕТАРИ ОД 

ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА ГОДИНА ОД НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА 

АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 
проф.д-р АлександарПоповски 

ФОН Универзитет-Скопје, Република Македонија 

м-р Кристијан Кајчевски 

М.М.Брицо, Република Македонија 

   
Резиме: Истражувањето ги анализира квантитативните меѓугрупни разлики акј антропометриските и 

моторичките показатели кај ракометарите од прва, втора и трета година на националната спортска 

академија од Скопје. Експерименталната постапка вклучи примерок од 60 испитаника, кои претходно 

поминале соодветна селекција за влез во академијата, по 20 испитаника од секоја школска година на 

акедмијата. На овој примерок на испитаници беа применети вкупно 26 варијабли. За проверка на 

антропометрискиот статус каде се измерени вкупно 19 варијабли, за проценка на моторните способности 

се направени 5 тестови, и 2 критериумски варијабли за проценка на статусот на експлозивниот 

потенцијал.  

Статистичката анализа покажа позитивни и негативни ефекти кои се предодредуваат на различни 

аспекти од самото истражување. Податоците ни покажуваат во антропомотоички и моторички разлики 

кај трите возрасни селекции, кои се резултат на селекција, биолошка возраст и тренажен стаж. 

Клучни зборови: ракометари, квантитативни, меѓугрупни разлики, антропометриски варијабли, 

моторички тестови. 

 

1.ВОВЕД  

Постигнувањето на врвните спортски резултати зависи од голема група на фактори, кои преку 

голем број на истражувања покажале позитивни и негативни влијанија во зависност од тоа што го бараме 

во истражувањето. Морфолошките и моторните карактеристики имаат неоспорно доминантно влијание 

на постигнување на врвни резултати, поради тоа интересот е голем за истражувања кои можат да пружат 

корисни информации за релациите на морфолошкиот и моторичкиот простор. Ракометарите на 

спортската академија, се група на испитаници кај кои постои строго програмиран контролиран тренажен 

процес со контролирана динамика на животен стил, што претставува истовремено голем предуслов за 

објективноста на добиените резултати. 

 

 

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА  ИСТРАЖУВАЊЕТО 

2.1. Предмет на истражувањето 

mailto:aleksandar.popovski@fon.edu.mk
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Предмет на истражувањето се определени антропометриски показатели од сите димензионалности и 

моторичките својства брзина, координација, репетитивна и експлозивна сила проценувани преку 

единечни или парови на тестови кај учениците од паралелките ракомет во прва, втора и трета 

година од спортската академија при гимназијата „Методи Митевски – Брицо“ во Скопје. 

2.2.  Цели и задачи на истражувањето 

Основна цел на истражувањето e утврдувањето на структурата на анлизираните простори, 

системската и поединечната меѓупримерочна разлика во истите именувани простори. За реализација на 

целта потребно е да се исполни и следниве задачи: 

- да се утврдат разликите помеѓу трите истражувачки примероци во доменот на 

антропометријата и моториката на системско и поединечно ниво. 

2.3. Хипотези на истражувањето 

Врз основа на така дефинираниот предмет, цел и задачи на истражувањето, како и врз основа на 

досегашните сознанија и искуства се дозволува екстракција на хипотези дефинирани како очекувани: 

Х1: постојат статистички значајни разлики во истражуваниот простор на антропометријата на 

сиситемско и поединечно ниво помеѓу сите три истражувачки примероци; 

Х2: постојат статистички значајни разлики во истражуваниот простор на моториката на сиситемско и 

поединечно ниво помеѓу сите три истражувачки примероци; 

 

3.  МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

3.1. Примерок на испитаници 

Примерокот на испитаници го сочинуваат 60 ученици од прва, втора и трета година од 

паралелките ракомет  од спортската академија при гимназијата „Методи Митевски – Брицо“ во Скопје. 

Истите се однапред селектирани по претходно утврдени критериуми (тестирања) на повеќе локации во Р. 

Македонија по апликационен процес по сопствена волја. Учениците имаат строго контролиран тренажен 

процес и режим на живот и исхрана, а своите играчки активности ги реализираат во матичните клубови 

од кои доаѓаат низ државата.  

  

3.2. Примерок на варијабли  

За потребите на ова истражување ке бидат земени и анализирани 19 морфолошки и 5 моторички 

варијабли и 2 теста за експлозивност како критериумски варијабли. 

3.2.1. Варијабли за проценка на антропометриските карактеристики. 
За потребите на ова истражување ке бидат земени и анализирани 19 морфолошки варијабли. 

Телесна висина (АТВ), Телесна тежина (АТТ) Распон на раце (АРНР) Должина на надколеница                       

(АДНК) Должина на подколеница (АДПК) Обем на надколеница (АОНК) Обем на подколеница                             

(АОПК) Должина на надлактица (АДНЛ) Должина на подлактица (АДПЛ) Обем на надлактица                               

(АОНЛ) Обем на подлактица (АОПЛ) Кожен набор трицепс (АПТТ) Кожен набор бицепс                              

(АПТБ) Кожен набор субскапуларис (АПТСС) Кожен набор супраилиак (АПТСИ) Ширина на скочен 

зглоб                         (АШСЗ) Ширина на коленски зглоб (АШКЛ) Ширина на шака (АШШ) Ширина на 

лакт                                      (АШЛКТ) 

*Сите мерења на морфолошките варијабли ке бидат земени според методата што ја препорачува ИБП 

(меѓународната биолошка програма), со стандардни инструменти и оптимални услови за овој вид на 

мерења.
220

 

3.2.2 Варијабли за проценка на моторните способности. 

За потребите на ова изтражување ке бидат земени и анализирани следниве моторни варијабли: 

Спринт на 20м. (М20СПР) Подигнување на трупот за единица време (МСТ30) Длабок претклон 

(МДПР)„Л„ полигон (ЛДРИЛ) Склекови за единица време (МСКЛ30)              

Наведените варијабли ке бидат мерени според методата што ја препорачуваат Курелиќ и соработниците 

(1975) освен варијаблата бр.4 која ке биде мерена според   Вард, Телез, Динтиман (1997).
221

 

3.2.3 Критериумски варијабли за проценка на експлозивноста на долните екстремитети. 
Скок во далечина од место (МСДМ) Вертикален одскок од место (МАБАЛ) 

*Наведените варијабли ке бидат мерени според методата што ја препорачуваат Курелиќ и соработниците 

(1975).
222

 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

4.1 Квантитативни меѓугрупни разлики во антропометриските показатели кај учениците 

ракометари од прва до трета година 

                                                           
220
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Табела 1. Мултиваријанта и униваријантна анализа на варијанса на антропометриските показатели 

 

варијабли ГРУПИ X Sd F Q (p-level) 

АТВ 

Прва 

втора 

трета 

175.6 

180.65 

177.92 

5.82 

6.47 

7.30 

2.57 0.09 

АТТ 

Прва 

втора 

трета 

76.00 

76.95 

74.55 

10.86 

9.78 

10.01 

2.37 0.10 

АРНР 

Прва 

втора 

трета 

180.05 

175.80 

177.87 

8.12 

38.13 

29.69 

0.17 0.84 

АДНК 

Прва 

втора 

трета 

42.52 

44.70 

44.63 

1.77 

2.52 

3.03 

13.03 0.00 

АДПК 

Прва 

втора 

трета 

44.08 

44.70 

44.63 

3.27 

4.61 

3.58 

2.49 0.09 

АОНК 

Прва 

втора 

трета 

58 

58.25 

55.48 

4.35 

3.55 

5.25 

30.31 0.00 

АОПК 

Прва 

втора 

трета 

37.93 

39.78 

37.52 

2.70 

6.16 

6.36 

7.75 0.00 

АДНЛ 

 

 

Прва 

втора 

трета 

39.27 

36.63 

35.35 

2.71 

6.10 

4.40 

20.44 0.00 

АДПЛ 

Прва 

втора 

трета 

27.63 

29.38 

28.03 

2.80 

6.65 

5.98 

4.85 0.01 

АОНЛ 

Прва 

втора 

трета 

28.27 

35.43 

29.81 

1.52 

3.59 

2.59 

9.15 0.00 

АОПЛ 

Прва 

втора 

трета 

26.04 

29.33 

26.35 

2.51 

12.56 

8.40 

14.21 0.00 

АШЛКТ 

Прва 

втора 

трета 

58.4 

58.10 

57.13 

1.65 

5.50 

4.05 

8.12 0.00 

АШШ 

Прва 

втора 

трета 

46.8 

47.35 

46.12 

3.53 

3.42 

3.39 

8.79 0.00 

АШКЛ 

Прва 

втора 

трета 

84.3 

84.95 

83.28 

2.61 

2.75 

2.85 

7.53 0.00 

АШСЗ 

Прва 

втора 

трета 

60.15 

61.20 

59.13 

4.74 

3.15 

4.23 

4.86 0.01 

АПТБ 

Прва 

втора 

трета 

63 

60 

78 

2.41 

1.35 

1.59 

8.59 0.00 

АПТТ 

Прва 

втора 

трета 

15.4 

13.30 

12.58 

5.92 

3.83 

4.91 

11.88 0.00 
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АПТСС 

Прва 

втора 

трета 

11.4 

12.00 

10.87 

2.62 

4.96 

3.86 

3.12 0.05 

АПТСИ 

Прва 

втора 

трета 

15.5 

15.40 

13.32 

8.99 

4.98 

6.78 

7.19 0.00 

Wilk`s Lambda= 0.04  Rao`s            R  = 7.64      Q = 0.00 

 

Од анализата на резултатите во табела 1, каде се презентирани мултиваријантни и 

униваријантни разлики во варијансата учениците – ракометари од прва до трета година се гледа дека во 

целиот простор на третирани антропометриски показатели постојат статистички значајни системски 

разлики (на мултиваријантно ниво), бидејќи Wilks – овата Lambda изнесува 0.04 со што Rao`R 

апроксимација од 7.64 со што разликите ги прави статистички значајни на ниво Q< 0.00. 

Поради овој факт можно беше да се анализира одделниот придонес на секој антропометриски 

показател во утврдувањето на овие разлики. Од прегледот на аритметички средини и соодветните 

вредности на нивото на статистичка значајност може да се види дека на униваријантно ниво постојат 

статистички значајни разлики кај петнаесет од деветнаесет анализирани варијабли. 

Од аритметичката средина се констатира дека по однос на лонгитудиналната димензионалност и 

поголемиот дел од трансферзалната димензионалност учениците ракометари од втора година покажуваат 

највисоки вредности, по што следуваат оние од прва. Во делот на дименизоналноста на поткожното 

масно ткиво „најпосни„ се учениците од трета година. Кај учениците од втора и и прва година се 

разменуваат големината на вредностите во полза кај едните односно кај другите. Така кај варијаблата 

АПТТ помали вредности имаат учениците од втора, додека кај АПТСС учениците од прва.  Во однос на 

циркуларната димензионалност повторно доминантни се учениците од втора година. Воочливо е дека по 

овие критериуми доминирала селекцијата на учениците од втора година. 

4.2. Квантитативни меѓугрупни разлики во тестовите за проценка на моторичките 

способности кај учениците ракометари од прва до трета година 
Табела 2. Мултиваријанта и униваријантна анализа на варијанса на  моторичките  тестови 

 

Варијабли ГРУПИ X Sd F Q (p-level) 

М20СПР 

Прва 

втора 

трета 

3.40 

3.30 

3.26 

0.18 

0.18 

0.17 

3.24 0.05 

МСТ20 

Прва 

втора 

трета 

29.55 

32.85 

37.55 

2.98 

4.82 

3.86 

19.00 0.00 

МДПР 

Прва 

втора 

трета 

- 4.30     

-7.95 

- 7.85 

10.63 

7.87 

4.51 

1.33 0.27 

ЛДРИЛ 

Прва 

втора 

трета 

9.40 

8.96 

8.66 

0.33 

0.48        

0.49 

14.15 0.00 

МСКЛ30 

Прва 

втора 

трета 

22.70       

 25.25 

28.90 

1.86 

3.53 

2.67 

25.17 0.00 

МСДМ 

Прва 

втора 

трета 

203.10 

216.01 

230.50 

47.77 

51.57 

9.61 

2.24 0.02 

МАБАЛ 

Прва 

втора 

трета 

37.60 

44.20 

45.00 

2.70 

6.16 

6.36 

11.54 0.00 

Wilk`s Lambda = 0.40  Rao`s R = 4.29  Q = 0.00 

 

Од прегледот на табела 2, може да се види дека во целиот систем на третирани моторички 

тестови постои статистички значајна разлика на мултиваријантно ниво. Wilks – овата Lambda изнесува 

0.40, со што Rao`s R апроксимација од 4.29 дава статистички значајна разлика на ниво од Q<0.00. 
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 Што се однесува до резултатите од применетата униваријантна анализа во анализираните варијабли на 

техничко – тактички дејствија, добиени се сигнификантни статистички разлики (p<0.05) кај сите 

варијабли освен кај варијаблата длабок претклон на клупа. 

Анализата пак на аритметичките средини говори дека учениците ракометари од трета година се 

доминани во сите моторички тестови каде е констатирана значајната униваријантна разлика. Во сите 

показатели вредноста на аритметичките средини од постигнувањата на учениците од втора година пак се 

поголеми од оние на учениците од прва година. 

5. ЗАКЛУЧОК 

Понатамошната анализа во однос на двете хипотези не води кон тоа дека постојат статистички 

значајни разлики на системско и поединачно ниво кај истражуваниот примерок, и констатирано е дека 

ракометарите од втора година покажуваат највисоки вредности во однос на лонгитудиналната 

димензионалност и поголем дел од трансферзалната димензионалност, по што следуваат учениците од 

прва, но во димензионалноста поткожно масно ткиво, најпосни се учениците од трета година. Во однос 

на моторичките вредности на дадените тестови сепак е потврдено очекуваното учениците од трета 

година се најдоминантни по што следуваат учениците од втора па прва година.Со ова и двете хипотези се 

потврдуваат 
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APSTRAKT: Industriskiot turizam e nova granka na alternativniot turizam koj mo`e da se razviva i vo 

nerazvieni industriski mesta. Celta na razvivaweto na ova granka se osnovuva vo menaxirawe na odgovornite 

institucii koi treba da koordiniraat so turisti~kite agencii, pretprijatijata i dr`avnite agencii ili institucii. 

 Planiraweto na ovie poseti ,vo industriskoto minato i sega{nost treba da se podr`uva od osposobeni 

kadri vo obete oblasti. Celta na ovie poseti treba da bide motiviraweto na mladite za industriskite uslugi i 

proizvodi. 

 Uspe{nosta na r’zvojot na industriskiot turizam }e zavisi od podr`uvawe, planirawe, koordinacija i na 

kraj na celoto menaxirawe na ovie poseti. 

          Koordinacija na razni odgovorni agenci i pretprijatia treba da se vodi od dr`avni institucii za da  bide 

dobra osnova i sigurna idnina na razvojot na ova granka na turizmot. 

Klu~en zbor:turizam,industrija,poseta,osposobuvawe,mladi  

 

           1.VOVED 
 Industriskite pretprijatija so svoite uslugi i proizvodi privlekuvaat razni posetiteli od razni dru{tveni 

sloevi. Odvojuvaweto na fondovi ili razni na~ini na investicii treba da bide dobra poddr{ka za sigurna idnina na 

razvojot na turizmot.Industriskoto nasletstvo treba da bide osnova za razni posetiteli koi ¸e go masoviziraat ovoj 

vid na alternativniot turizam. So ovie poseti na industriski zoni koi treba da se organiziraat kako stru~na 

patuvawa, posetitelite ¸e pridobivaat vo svoite profesionalni znaewa. Analiza na geografskata polo`ba na ovie 

mesta za poseta ¸e zavisi od mestata i samata infrastruktura za dobli`uvawe do tie mesta.  

 Industriskoto minato  i sega{nost ¸e zavisi od tehni~kite ostvaruvawa i vo gradbata na razni industriski 

objekti. Sekoj graden objekt ima industrisko minato i treba da privlekuva razni posetiteli. Sega{nosta se 

povrzuva so interesiraweto na posetitelite za razni tehni~ki - tehnolo{ki procesi. 

 

      2. OPIS NA INDUSTRISKITE CELI 
 Industriskiot turizam se osnovuva vo posetite na izgradbata na razni objekti vo minatoto i sega{nosta. 

Ovie objekti {to privlekuvaat interesirawe za poseti se odvojuvaat vo specifi~nosta na gradbata ili destinacijata. 

 -Industriskite zoni vo glavnom se osnovuvat vo objekti {to se izgradeni vo bliskata sega{nost. Vo 

ovie gradbi {to se interesni za posetitelite spa÷aat: rudnici od minatoto i sega{nosta, ostanati eksponati ili 

postrojki, razni zanaet~iski rabotilnici i eventualni posebni muzeji od oblasta na industrijata. Vo sega{nosta se 

obogatuvaat so razni pogoni, fabriki, termoelektrani, hidroelektrani, atomski centrali, termalni  centrali, vetreni i 

son~evni centrali. Vo glavnom za posetitelite ¸e bide od interes u{te da se zapoznavaat so minatoto i sega{nosta 

na ulogata na izgradeniot objekt. Za posetitelite ¸e bide mnogu od interes da se zapoznavaat za usligite ili 

proizvodnite  na industriskite objekti.  

  -Specifi~ni gradbi se takanere~eni objekti od va`nost {to poseduvaat nekoe istorisko minato 

ili nasledstvo. Ovie objekti se razlikuvaat vo gradba, vreme i destinacija i kako gradbi tie privlekuvaat 

interesirawe kaj posetitelite za industriskiot razvitok za vreme na gradbata. Vo ova oblast spa÷aat verskite 

objekti kako {to se: crkvi, xamii, manastiri, teќi, turbe i katedrali. Vo drugata strana na interesiraweto se i 

drugite gradbi kako {to se: mostovi, ku¸i, hanovi, razni zgradi, kuli, saatkuli, kale, tvr÷avi, arhivi, muzeji, tuneli, 

brani i ostanati interesni gradbi.  

  -Posebni lokacii za poseta mo`at da bidat interesni za posetitelite se u{te gradbi od specifi~na 

namena {to se odvoeni vo razni mo`ni lokazii. Vakvi gradbi se: luki, pristani{ta, brodovi, ~amci, aerodromi, 

avioni, helikopteri, kasarni, vojni poligoni so nivna infrastruktura i poseduvawa.  

  -Dru{tvenite institucii gi poseduvaat site dru{tveni ili dr`avni institucii koi se pojavuvaat 

kako posebni lokacii i gradbi vo zavisnost od destinacijata. Vo ovie institucii pripa÷aat razni pretprijatija od 

dru{tveno i dr`avno poteklo kako {to se: po{ti, elektrostopanstva, banki, osiguritelni kompanii, bolnici, bawi, 

radio i televizija, univerziteti, ministerstva i soobrania. 

                     Teritorijata na Makedonija gi poseduva ovie gradbi so posebna va`nost za posetitelite od minatoto i 

sega{nosta. Vo zavisnost od profesionalnoto interesirawe mo`at da se organiziraat poseti,za da se vidat ovie 

industriski objekti. {to se odnesuva za specifi~ni gradbi i tie se rasprostraneti  po cela teritorija,pa zatoa so ovie 

objekti treba da se povrzuva industriskiot turizam so drugite granki,{to mo`at da privlekuvaat interesirawe kaj 

posetitelite. 

 Industriskite zoni,specifi~nite gradbi i dru{tvenite  institucii se rasprostraneti po cela teritorija, a vo 

glavnom se gradeni vo sedi{teto na dr`avata - gradot Skopje.Posebnite lokaci se odvojuvat i se rasprostaneti po 

razni mesta i postavuvat  problem za da se organizirat zaedni~ki poseti .  



271 
 

           Vo zavisnost ot turisti~kite interesi na samite posetiteli  treba da se napravi prethodna dlaboka analiza za 

ispolnuvawe na nivnite barawa .Posle analiziraweto treba da se napravi plan za realizacija na organizirawe na 

posetata na turisti~kite celi. Realizacija na posetata mnogu ¸e zavisi od prostornite mo`nosti vo 

dale~ina,postoe~kata infrastruktura na pati{ta  i od samite materialni sretstva . So prethodno postavenite 

kontakti i analizirawe na nivnite barawa  ¸e mo`eme da napravime i plan  za koordinacija na mestata , `elbite i 

mo`nostite za realizacija na posetata vo vreme i prostor .  

 

 3. POVRZANOST NA TURISTI»KITE CELI 
 Poseduvaweto na razni objekti od minatoto se zdrava podloga za razvojot na turizmot i posebno za 

povrzuvawe na site granki na biznisot. Anti~kite bogatstva kako stari gradbi so specifi~ni razliki se inspiracija 

za idnite posetiteli. 

 Prirodnite bogatstva se mo`ni celi na idnite posetiteli, kako pottik na nivnoto interesirawe za odmor i 

poseta. Ovie nasledeni bogatstva pridonesuvaat za natamo{niot razvoj na turizmot. 

 Industriskite objekti se gradba na lu÷eto i tie privlekuvaat posebno intseresirawe na posetitelite. 

Povrzuvawe na prirodnoto bogatstvo, nasledstvoto od minatoto i gradbata na sega{nosta se motivacija za 

privlekuvawe  na turistite. 

 Teritorijata na Makedonija gi raspolaga ovie objekti od arheolo{ko minato kako {to se: gradovi, freski, 

amfiteatri i razni eksponati. Ovie se nao÷aat vo razni lokacii ili se smesteni vo razni muzejski objekti. 

 Bogatstvoto so ezeri, reki, bawi, planini se dopolnitelna mo`nost za masovirawe na posetiteli. 

 Industriskiot turizam ako se povrzuva so prirodnite bogatstva i arheolo{kite nasletstva ќe bide glaven 

faktor na postojniot turizam. Povrzuvaweto na ovie bogatstva mora da bide od odgovorna institucija ili dr`avna 

agencija. Koordinacijata na trite granki treba da doprinesuva vo natamo{niot razvoj na turizmot so dobivawe na 

razni doprinosi i odvojuvawe na posebni fondovi za mo`ni investicii. 

 Globalnite tokovi vo industrijata i posebno vo oblasta na informacijata, ni ovozm`uva da postavime 

brzi i neprekinati kontakti za komunikacija so razni posetiteli. So razni informacii nie ¸e mo`eme da gi 

ubeduvame za poseta na mo`nite celi na turisti~kata destinacija. So pomo{ na dene{niot razvitok na tehni~ko-

tehnolo{kiot proces nie ¸e mo`eme da postavime prodlabo~eni i trajni vrski so posetitelite. 

 Povrzuvaweto na turisti~kite granki bara osposobeni eksperti koi treba da se {koluvaat vo razni 

specifi~ni smerovi po univerziteti. Podignuvaweto na nivooto na obrazovaweto na sovremenite turisti~ki 

eksperti  e podloga za kvalitetno dejstvo i razvoj vo oblasta na turizmot. Specifi~nite osposobeni kadrovi ¸e 

pridonesuvat vo kvalitetno pro{iruvawe na grankite na masovniot turizam. Ova granka doprinesuva vo 

otvaraweto na novite rabotni mesta {to e uslovno barawe vo nerazvienite zemji. 

 

  

4. PRIDOBIVKA OD TURISTI»KITE CELI 
 Industriskiot turizam kako nova granka na alternativniot turizam ќe doprinesuva vo samiot razvoj na 

dru{tvoto vo celina. Dru{tvoto od ova granka ¸e pridobiva vo duhovni i materialni doprinosi {to ¸e se 

pajavuvaat vo idninata. 

 Posetitelite na industriskite objekti vo glavnom se potencialni razni vozrasti kako {to se: decata, 

mladite i starite lu÷e. Vo {areniloto na vozrasta treba da se najde zaedni~ki interes za da se napravi posetata 

kako duhovna atrakcija. Vo zavisnost od vozrasta, profesijata i analiziranite interesirawa treba da se napravi 

planirawe i destinacija na posetata. 

            Prirodnite i industriskite bogatstva  treba da si ostavat zadovolstvo kaj posetitelite. Vo sekoja poseta na 

turisti~kite celi treba  da se zbogatuvaat so novi znaewa za tie industriski orudija, postrojki i objekti. 

Destinacijata treba da se obrazlo`i so novi nadogradbi vo nivnite profesii za posetenite tehni~ko-tehnolo{ki 

objekti. 

 Celta na ovie poseti mora da bide vo zbogatuvawe, zdobivawe, nagraduvawe na novi znaewa so 

isprobano iskustvo vo zemjata. 

U~enicite ¸e u~aat od raznite poseti, mladite ќe se opredeluvaat za idna profesija, studentite ¸e 

nadgradat vo svoite znaewa so novite iskustva, dodeka starite ¸e pridobivat od videnite tehni~ko-tehnolo{ki 

procesi. 

Na turisti~kata karta na zemjata treba da mu se pridodavat i turisti~kite industriski objekti. 

Dopolnuvaweto na turisti~kite celi ¸e bide sigurna idnina za razvojot na turizmot. Vozrasta na idnite posetiteli 

mora da bide od site vozrasti, po~nuvaj¸i od decata pa do postarite mo`ni turisti.  Vo ovie organizirani poseti 

treba mnogu da se vnimava vo bezbednosta na  samite patuvawa so razni sobra¸ajni sredstva i vo samite objekti 

od razni ne predvideni nezgodi. 

          Vremeto na posetata za koi se opredelile posetitelite mora da se prilagoduva so prostornite mo`nosti za po 

lesna i  {to po optimalna poseta. Analiza na barawata od strana na posetitelite,vremeto {to se ograni~uva od niv 

i mo`niot prostor  za poseta ,treba da se prethodno planirat i  po toa da se realizirat. Razni vozrasti  so specifi~ni 
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barawa  treba da bidat pottik za organizirawe na takvi poseti ,za da se pridobivat posetitelite  za sigurni navrati i 

vo idninata.  

            Od  organizirawe na posetite od industrijskiot turizam ¸e pridobivat pretprijatijata ,turisti~kite agenci i  

na kraj samite institucii.Celta na posetite ¸e se postignuva ako imame optimalna koordinacija i  menaxirawe na 

interesiranite faktori. Zaedni~kite materijalni inetresi na ovie faktori ¸e se prenesuva i vo idnina so pridobivawe 

na mladite posle posetite koi ¸e se opredeluvat za razni profesii.Pridobivkata ¸e bide od materijalna i financijska 

strana za site interesirani za industrijskiot turizam za razvojot i pro{iruvawe na ova granka na masovniot 

turizam. 

 

5. ZAKLU»OK 
Celta na posetata na samite turisti vo razni lokacii i objekti ¸e bide, da se tie raspoznavaat za minatoto i 

sega{nosta na objektot. Od razni vremiwa i razni destinacii ¸e doprinesuvame i vo nagradbata na posetitelite so 

novi znaewa za tie objekti ili procesi. 

Uslugite i proizvodite ¸e bidat meta na interesiranosta na site posetiteli. Nadgradbata vo iskustvo ¸e se osnovuva 

za doznavawe na samite tehni~ko-tehnolo{ki postrojki i nivnite procesi . 

Bezbednosta na samite posetiteli treba da se prati vo patuvawe, poseta, odmor i za drugite barawa na posetitelot. 

Turisti~kite mo`nosti treba da se sooglasat so sovremenite mo`nosti. 

          

 SUMMARY 
The purpose of the visit of the tourists at various locations and items will be, that they be informed 

about the past and the present items. From different times and different destinations will also contribute to 

upgrading of visitor with new knowledge to those items or processes.  

 Products and services will be subject to interest of all visitors. Upgrading of experience will be based 

on knowledge of the technological systems.  

 Safety of the visitors must be accompanied on the trip, visit, vacation and other requirements of 

visitors. Tourism opportunities should match with contemporary possibilities. 
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