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Р Е Ф Е Р А Т 

 

за избор на НАСТАВНИК од областа 

 

 Економика во сообраќајот и транспортот (Транспортна 

економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент во 

сообраќајот  
 

на Техничкиот факултет - Битола 

 

Со Одлука број бр. 02-772/8 од 27.10.2015 година, Наставно - научниот совет на 

Технички факултет - Битола формира Рецензентска комисија за избор на 

наставник од областите Економика во сообраќајот и транспортот 

(Транспортна економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент 

во сообраќајот во состав: 

 

1. Ред. проф. д-р Ратко Зеленика, Економски факултет - Риека, Република 

Хрватска - претседател; 

 

2. д-р Боро Ристиќ, редовен професор во пензија - член; 

 

3. Ред. проф. д-р Иво Дукоски, Технички факултет, Битола – член 
 

со задача да подготви реферат за избор на наствник во сите наставно-научни 

звања од областите Економика во сообраќајот и транспортот (Транспортна 

економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент во сообраќајот, 

врз основа на објавениот конкурс во весникот „Вест“ и „Коха“од 03. 10 2015 

година. 

Комисијата ги разгледа поднесените материјали и на Сенатот на Универзитетот 

Св. „Климент Охридски“ – Битола му го поднесува следниот  

Р Е Ф Е Р А Т  

 

Комисијата  по добивање на доставените материјали согласно условите 

предвидени во конкурсот, констатира дека на конкурсот објавен во весникот 

„Вест“ и „Коха“ од 03. 10. 2015. година, за избор на еден наставник во сите 

наставно-научни звања од областите Економика во сообраќајот и транспортот 

(Транспортна економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент 

во сообраќајот благовремено се пријави само кандидатот д-р Верица Данчевска, 

дипл. сообр. инж., Вонреден професор на Техничкиот факултет во Битола. 

Комисијата исто така констатира дека поднесените материјали се навремени и 

целосни и дека се исполнети сите услови предвидени со Законот за високо 

образование и актите на Универзитетот Св. „Климент Охридски“ – Битола.   
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И РАБОТНО ИСКУСТВО ЗА КАНДИДАТОТ 

 

Д-р Верица Данчевска, дипл. сообр.инж. родена е на 08.08.1967 година во 

с. Мренога, општина Демир-Хисар. Основно и средно образование завршува во 

Битола со одличен успех.  

 Во уч. 1986/87 год. се запишува на Технички факултет – Битола, 

Сообраќаен отсек. Студиите ги завршува на 02. 04. 1991 година со успешна 

одбрана на својата дипломска работа и се здобива со звање дипл. сообр. инж. 

Во 1995 год. успешно ги полага испитите за „возач- инструктор“ – V-ти 

степен во АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје. 

Во 1997 година се запишува во првата генерација на постдипломски 

студии по „Сообраќајно - транспортно планирање и инженерство“ на Технички 

факултет - Битола,  

Во август 1997 год. се запиша на Филозофски факултет во Скопје и ги 

положи испитите за педагошка доквалификација (Психологија, Педагогија и 

Методика).  

Во јуни 2002 год. успешно го одбрани својот магистерски труд под наслов 

„Прилог кон методологијата за оцена на квалитетот на услуга во ЈГПП“ и се 

здоби со звање магистер по сообраќајни науки. 

Во периодот од 1999 до 2003 година беше избрана најпрво како 

демонстратор, а потоа како помлад асистент. На 19. 11. 2003 година се вработува 

како асистент на Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт. 

 На 27. 10. 2005. година успешно ја одбрани докторската дисертација на 

тема „Сообраќајната политика во функција на одржливиот развој во 

стопанството на Република Македонија“ и се стекна со звање доктор на 

науки. 

Во академската 2005/2006 година беше асистент-доктор по предметите 

Безбедност на сообраќајот 1, Безбедност на сообраќајот 2, Основи на безбедност 

во сообраќајот, Транспортна економика.  

На 27. 06 2006 година е избрана за Доцент од областа Транспортна 

економика. После изборот во доцент активно учествува во наставно – 

образовниот и научниот процес на Отсекот за сообраќај и транспорт и Технички 

факултет, во учество на изработка на елаборати на студиски и предметни 

програми. 

На 27. 06. 2011 година е избрана за Вонреден професор на Техничкиот 

факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт од областите Транспортна 

економика и Сообраќајна политика. 

Во академската 2012/2013 година избрана е за член на Сенатот на 

Универзитетот Св. „Климент Охридски“ од Техничкиот факултет Битола и таа 

функција ја извршува две години се до септември 2014 година. 

Од 15 септември 2014 година до денес е продекан за настава на 

Технички факултет Битола. 

Активно се служи со англиски, хрватски и српски јазик, а пасивно со 

германски јазик. Исто така, покажува одлично познавање на Microsoft Office, 

како и користење на софтверска алатка TUBA (Transport Users Benefit Apprasial) 

за научни и апликативни цели. 
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2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ НА КАНДИДАТОТ  

 

 Кандидатката Д-р Верица Данчевска, дипл. сообр. инж. како сообраќаен 

инженер и возач - инструктор, работи како „испитувач по теоретска настава“ во 

Авто-школата „Вигор“ од Кичево Од 1995 до 1997 г. 

Од уч. 2000/2001 г. работи како професор на одредено време во ДСЕМУ 

„Ѓорѓи Наумов“ во Битола.  

Од учебната 2000/20001 г. таа е демонстратор на ТФ на Отсекот за 

сообраќај и транспорт по предметите: Јавен градски патнички превоз и 

Планирање на јавен градски патнички превоз. Во уч. 2001/2002 г. е демонстратор 

по предметите „Безбедност на сообраќајот I“ и „Безбедност на сообраќајот II“.  

 Во учебната 2002/2003 таа работи како професор по сообраќајни стручни 

предмети во ДСУ „Таки Даскало“ – Битола на одредено време, каде што и го 

положи приправничкиот испит – стручен испит во АСУЦ „Боро Петрушевски“ – 

Скопје.  

Во истата учебна година 2002/2003 г. е избрана за помлад асистент по 

предметите Безбедност на сообраќајот I и Безбедност на сообраќајот II со што 

учествува во воспитно - образовниот процес на Отсекот за сообраќај и транспорт 

на ТФ. 

Од учебната 2003/2004 година е избрана за асистент на Технички 

факултет – Битола, на Отсекот за сообраќај и транспорт, на областа Собраќај и 

транспорт. 

На 27. 06. 2006 год. од страна на Наставно –Научниот совет е избрана за 

доцент на Технички факултет – Битола и активно учествува во наставно – 

образовниот процес на матичната институција. 

Во учебната 2006/07 година е ангажирана за предметот Транспортна 

економика на Насоката за воздушен сообраќај на матичниот факултет. 

Доцент д-р Верица Данчевска ја покрива наставата по предметите 

Транспортна економика, Сообраќајна психологија, Маркетинг во сообраќајот, 

Основи на маркетингот, Маркетинг во железничкиот сообраќај, Модели на 

однесување на учесниците во сообраќајот, на Прв циклус на академските студии, 

како и предметите Основи на инженерска економика и  Маркетинг на сообраќајот 

на стручните студии.  

На Втор циклус на студии ги води предметите Технички процедури за 

финансирање на транспортни проекти, Транспортна економика. 

На специјалистичките студии за Втор циклус „Експертиза на сообраќајни 

незгоди во патниот сообраќај“, го води предметот Модели на однесување на 

учесниците во сообраќајот и заедно со доц. д-р Иле Цветановски го води 

предметот Пресметка на штети од сообраќајни незгоди. 

Исто така, Доцент д-р Верица Данчевска е член на Работната група за 

вештачење на сообраќајни незгоди заедно со Ред. проф. д-р Стоимко Златковски 

и Доц. д-р Зоран Јошевски. 

На 27. 06. 2011 год. од страна на Наставно –Научниот совет е избрана за 

Вонреден професор на Технички факултет – Битола и се до денес активно 

учествува во наставно – образовниот процес на матичната институција. 

Вонр. проф. д-р Верица Данчевска ја покрива наставата по предметите 

Економика на сообраќајни системи, Евроинтеграции во сообраќајот, Транспортна 
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економика, Сообраќајна политика, Маркетинг во сообраќајот, Вовед во 

маркетинг, Маркетинг менаџмент во сообраќајот на Прв циклус на академските 

студии.  

На Втор циклус на студии ги води предметите Вреднување на 

инвестициите во транспортот и Технички процедури за финансирање на 

транспортни проекти. 

На специјалистичките студии за Втор циклус „Експертиза на сообраќајни 

незгоди во патниот сообраќај“, го води предметот Модели на однесување на 

учесниците во сообраќајот и заедно со доц. д-р Иле Цветановски го води 

предметот Пресметка на штети од сообраќајни незгоди. 

На Трет циклус на студии по Сообраќајно транспортно инженерство ги 

води предметите Управување со проекти во транспортната инфраструктура, 

Економика на глобална транспортна индустрија, Деловна политика на мега 

транспортни компании, Сообраќајна политика на Европска унија. Исто така, е и 

втор наставник по предметот Компаративна анализа на Европското и Англо-

Саксонското право во воздушниот сообраќај.  

Со Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот, на 160 –та седница 

одржана на ден 17.04.2013 година, на д-р Верица Данчевска, вонреден професор 

на Техничкиот Факултет во Битола, му се дава согласност за вршење 

високообразовна дејност – изведување на настава на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии во Скопје, на студиската програма 

на втор циклус на студии: Регулатива во енергетиката, електронски комуникации 

и сообраќај, за предметот ,,Сообраќајна политика и економика“. 

Вонр. проф. д-р Верица Данчевска била ментор на 95 дипломски работи, 

самостојни проекти и извештајни проекти и околу 175 пати член во Комисија, 

како и ментор на уште поголем број на семинарски работи.  

Досега била ментор на два магистерски трудови, Ментор на еден 

специјалистички труд, член во комисија за магистерски трудови, како и член во 

комисија за една докторска дисертација.  

Во овој период е водич - ментор на тројца магистранти и еден докторант 

на докторски студии на студиската програма „Сообраќајно транспортно 

инженерство“. 

Наставно-педагошката дејност ја извршува одговорно со унапредување на 

методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на 

студентите од прв, втор и трет циклус на студии. Кандидатката се стреми за 

осовременување на наставниот процес како и за проширување на постојната и 

воспоставување на нова соработка со други Високо образовни и релевантни 

институции во земјата и странство. Професионалното движење на кандидатот е 

насочено кон истражување на научни и стручни проблеми и изнаоѓање на 

решенија со современи научни методи во сферата на областите за кои се избира. 

За успешноста во релизацијата на наставно-образовната дејност на Вонр. 

проф. д-р Верица Данчевска потврда е позитивната оценка од спроведената 

внатрешна евалуација во 2012 година спроведена од страна на Комисијата за 

евалуација на Технички факултет Битола, како и високата оценка од спроведената 

студентска анкета од студентите на ТФБ во 2015 година.   
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3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА  ДЕЈНОСТ НА 

КАНДИДАТОТ 

 

До изборот во звање Вонреден професор, кандидатот д-р Верица Данчевска, 

како автор или ко-автор ги објавила следните трудови: 

 

1.  Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Истражување на квалитетот на услуга во 

јавниот градски патнички превоз“, Зборник на ТФ, Битола, 2001. 

2. Крстаноски, Н., Данчевска, В., „Примена на фази логиката во 

определување на квалитетот на услуга на јавниот градски патнички превоз“, 

Прв конгрес на инженерите на Македонија, Струга, 2002. 

3. Данчевска, В., „Прилог кон методологијата за оцена на квалитетот на 

услуга во ЈГПП“, Магистерски труд, Технички факултет, Битола, јуни, 2002. 

4. Dančevska, V., „Analysis of children’s safety and measures for its 

improvement“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, Oпатија, 

Хрватска, 2003. 

5. Zelenika, R., & Dančevska, V., „Relevantne karakteristike prometne 

politikeEuropske Unije i Republike Makedonije“, Трет европски конгрес, 

ХЗДП, Oпатија, Хрватска, 2004. 

6. Dančevska, V., & Atanasova, V., „Integralna ocena za određivanje kvaliteta 

usluge u javnom gradskom putničkom prevozu“, VII Симпозијум со 

меѓународно учество „Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, 

Нови Сад, 2004. 

7. Atanasova, V., & Dančevska, V., „Bezbednosno stanje saobraćaja u Bitolj i 

predlog mere za negovo poboljšanje“, VII Симпозијум со меѓународно учество 

„Превенција на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2004. 

8. Dančevska, V., & Zelenika, R., „Prometna politika Republike Makedonije: 

jučer, danas i sutra“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, 

Oпатија, Хрватска, 2005. 

9. Данчевска, В., „Сообраќајната политика во функција на одржливиот 

развој во стопанството на Република Македонија“, докторска дисертација, 

Технички факултет – Битола, октомври 2005. 

10. Данчевска, В., „Сообраќајната политика и руралниот развој во Република 

Македонија“, Симпозијум со меѓународно учество, Институт за географија, 

Природно математички факултет, Охрид, март 2006. 

11. Dančevska, V., & Zelenika, R., „Mećuodnos prometna politika – gospodarstvo 

u Republici Makedoniji“, Меѓународно научно-стручно советување - ХЗДП, 

Oпатија, Хрватска, 2006. 

12. Данчевска, В., „Видовна распределба во Р. Македонија (modal split)“, 

Прилози, Македонско научно друштво, Битола 2006. 

13. Dančevska, V., „Sistem finansiranja bezbednosti u Republici Makedoniji“, 

VIII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција на сообраќајни 

незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2006. 

14. Данчевска, В., „Сообраќајната политика и современите транспортни 

технологии во Република Македонија“, Прв меѓународен симпозијум, 

Факултет за туризам и општествени науки - Охрид, 2006. 
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15. Стефановски, П., Зеленика, Р. & Данчевска, В., „Интелектуалниот 

капитал - фактор за спречување на осигурителни измами“,Прв меѓународен 

симпозијум, Факултет за туризам и општествени науки - Охрид, 2006. 

16. Cvetanovski, I., & Dančevska, V., „Modularni tahograf–osnova za razvoj 

digitalnog tahografa“, VIII Симпозијум со меѓународно учество „Превенција 

на сообраќајни незгоди на патиштата“, Нови Сад, 2006. 

17. Dančevska, V., Zelenika, R.  The Reletionship Between Traffic Policy and 

Economy in the Republic of Macedonia. Proceedings of the 13
th

 International 

Scientific Symposium on Transport Systems 2006, Opatija, Croatia (In Croatian).   

18. Dancevska, V. Financial Resources in Traffic Safety in the Republic of Macedonia. 

8
th

 Symposium on Road Traffic Accidents Prevention, Novi Sad, Serbia2006.  

19. Цветановски, И., Данчевска, В., Modularni tahograf – osnova za razvoj 

digitalnog tahografa, VIII Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  ,,Prevencija 

saobračajnih nezgoda na putevima 2006 “, Novi Sad, 2006. 

20. Данчевска, В., „Сообраќајната политика и руралниот развој во Република 
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кофинансиран од Европската Комисија, каде на објавениот повик за 

експерти од областа обезбедување квалитет во високото образование 

нејзиното име се наоѓа на листата на експерти на Веб страницата: 

http://www.cubrik.eu/call_for_experts.html   

5. Учесник во изработка на Втората национална стратегија на Република 

Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на 

патиштата 2015 – 2016 година. 

 Учество на обуки, работилници и инфо денови 

 
1. Обезбедување квалитет на високообразовните установи,  (PROVIDING 

QUALITY HIGHER EDUCATION) – Bitola, Macedonia, May 2007. 

2. DEVELOPING QUALITY IN HIGHER EDUCATION, (A Discussion on 

Mechanism for Development of Quality in Macedonian Universities in a 

European Context), 20-21 September, Struga , Macedonia, 2007. 

3. QUALITY ASSURANCE AND EVALUATION IN HIGHER EDUCATION, 

19. December, Skopje Macedonia, 2007. 

4. INTERREG III A / Cards, Greece – F.Y.R.O.M., Development of a knowledge 

network of educational and research Institutes active in environmental issues for 

the development of a common cooperation framework, for the harmonization 

with EU legislation and know-how transfer”, 2007. 

 1
ST

 Workshop, Monday, EUROPEAN REGULATORY FRAMEWORK FOR 

THE ENVIROMENT WITH AMPHASIS IN METHODOLOGIES FOR 

MANAGING POLLUTION DUE TO INDUSTRIAL WASTEWATER 

DISCHARGES,  Technology Park, Thessaloniki, Greece, 14. 05. 2007; 

 2
nd

 Workshop, Tuesday, EMISSION CONTROL TECHNOLOGIES,  

Technology Park, Thessaloniki, Greece, 15. 05. 2007; 

 3
rd 

Workshop, Wednesday, MODERN TECHNOLOGIES FOR WATER AND 

WASTEWATER TREATMENT,  Technology Park, Thessaloniki, Greece, 16. 

05. 2007; 

 

5. 1
st
 Workshop - ENTREPRENEURIAL COMPETENCES AND DEVELOPING 

A LEARNING ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURIAL, Ohrid, Macedonia, October 2008. 

6. 2
nd

 Workshop - ENTREPRENEURIAL COMPETENCES AND DEVELOPING 

A LEARNING ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURIAL. Ohrid, Macedonia, October 2008 

7. 3
rd

 Workshop -  RESEARCH / CASE STUDY, Prilep, Macedonia, March 2009 

8. 4
th

 Workshop - ROLE-PLAY,  Prilep, Macedonia, March 2009. 

http://www.cubrik.eu/call_for_experts.html
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9. 5
th

 Workshop - COACHING FOR ENTREPRENEURIAL COMPETENCES 

Bitola, Macedonia, May 2009 

10. 6
th

 Workshop - LINKING THE CLASSROOM AND THE ENVIRONMENT 

THROUGH PARTICIPATORY RESEARCH Bitola, Macedonia, May 2009. 

11. 7
th

 Workshop – ENTREPRENEURSHIP IN HIGH EDUCATIONAL, 

Amsterdam Holland, October 2009. 

12. USAID – The competitiveness project – The Career Centers, Skopje, Macedonia, 

May 2010. 

13. Инфо средба за можностите за финансирање на Фондот за иновации и 

технолошки развој 28. 09. 2015 г 

14. СТУДИСКА ПОСЕТА - Study Visit Title of Study Visit: Quality Assurance 

in teacher training, Location of Study Visit: Brussels – Ghent, Belgium, 05 – 

09 of May,  Grant Agreement Reference No.: - 2013-SV-02-MK-LLP-06607     

15. Introduction to the education system in Belgium and in the Flemish Community,   

Departement of Education and Training 

16. Teacher Training system in the Flemish Community,  Departement of Education 

and Training 

17. Learning research skills Chris Verstraete, coordinator Bachelor primary eduation 

Artevelde University College, Veerle Martens, coordinator Bachelor of preschool 

education Artevelde University College 

18. Research as a cross-cutting theme in the curriculum 

Ilse De Bolster, coordinator Bachelor secondary education Artevelde University 

College 

19. Professionalisation of teacher educators through practioners research 

Joke Hurtekant, lecturer and researcher Bachelor secondary education Artevelde 

University College 

20. Study visit Toren van Babel, OKAN - preparatory language courses in Dutch for 

students in Technical and Professional secundary education, 

http://www.vipschool.be/joomla/toren-van-babel  

21. De Katrol - learning experiences young teachers dealing with underprivileged 

children http://www.dekatrolgent.be/ik-ben-student/ 

22. KISP center for LLL; specific Teacher Training  

http://www.kisp.be/?from=%20%20mailfooter 

23. Bart Hempen Teacher training in the Brussels context - HUB-KAHO, Brussel 

24. How we organise practice and internship in preschools and elementary schools, 

Veerle Amelinckx, coordinator Bachelor primary education Artevelde University 

College, Erwin Vandenbroeck, International programme coordinator Bachelor of 

preschool education Artevelde University College 

25. Partnerships with schools and other stakeholders, Judith Kerkhof, staff member 

internship and programme coordination Bachelor secondary education Artevelde 

University College 

26. Учество на трибина на тема Влијанието на сообраќајот во аерозагадувањето 

со сопствена презентација под наслов „План на одржлив транспортен 

систем на големите градови“, организирана од Граѓанската асоцијација „За 

нас се работи“, јуни 2015. 

 

http://www.vipschool.be/joomla/toren-van-babel
http://www.dekatrolgent.be/ik-ben-student/
http://www.kisp.be/?from=%20%20mailfooter
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Учество во консултантски услуги 

   

1. Стручни консултации со цел предлагање на решение за сообраќајно 

решение за бензинската станица „Сарај“; 

Нарачувач: ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА, ДООЕЛ Скопје ул. Партизански одреди 

18, претставувано на генералниот директор КУКУ А.М,  

Вршител: Д-р Верица Данчевска од Битола, април 2010, Скопје 

 

Учество во Комисии 

 

1. Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ како претставник од Технички факултет Битола од 2008- 2010 

год. 

2. Член на Комисијата на Влада на РМ (како претставник од Технички 

факултет Битола) за изработување на Правилник за работата на 

автошколите во Република Македонија во соработка на Министерството 

за внатрешни работи, Министерството за образование, Здружението на 

автошколи на Република Македонија и град Скопје, како и претставници од 

средното сообраќајно училиште АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје, во 

2010 год. 

3. Член на Комисијата за комунални дејности на општина Битола како 

претставник на Технички факултет – Битола, како стручњак од сообраќајот 

и транспортот,  за следните Урбанистички блокови: 

- Урбанистички Блок 10 и 16 

- Урбанистичка четврт – Блок на АРМ општина Битола. 

4. Член на Комисијата за издавачка дејност на Технички факултет Битола од 

2010 год. 

5. Член на Комисијата за внатрешна евалуација на Технички факултет- Битола 

2007-2011. 

6. Претседател на општински совет за безбедност на патиштата во Битола од 

април, 2015. 

7. Член на надзорен одбор за проектот СЕЕТО за безбедност на мрежата на 

патишта Република Македонија во Министерството за транспорт и врски, 

2014-2015. 

8. Член во проектот лидер во средно стручно образование за сообраќајна 

струка, 2014, 2015. 

 

Учество во Асоцијации и здруженија 

  

 Активен член е на: 

1. Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија 

2. Инженерската институција на Македонија, 

3. Македонско научно друштво – Битола (од 2007 – 2009 беше Секретар на 

одделението за техника) 

4. Хрватското научно друштво за сообраќај (HRVATSKO ZNANSTVENO 

DRUŠTVO ZA PROMET – HZDP).  
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5. Член на Научниот советодавен одбор на „ Sustainable Development of 

Energy Water and Environment Systems (SDEWES)“, Охрид, 2014 год. 

6. Член на програмски одбор на „Euro – Trans 2014“ – Transport 

infrastructure as a source of benefits and costs for EU residents and business”, 

Шчечин, Полска, 2014.  

7. Актуелен член на Одборот на Европска платформа за транспортни науки 

(Current members of the European Platform of Transport Sciences Board) од 

април, 2015 година. 

8. Претседател на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на 

Општина Битола од 2014 година. 

 

Учество во Педагошкиот процес за средно образование – сообраќајна струка 

во Министерството за образование и наука – педагошка служба 

Вонр.проф. д-р Верица Данчевска е избрана за Рецензент  од Националната 

Комисија при Министерството за образование и наука на РМ за резензирање на 

учебници за средно образование од сообраќајната струка. Кандидатката е 

претседател на Рецензентска комисија за следните учебници за средно 

образование – сообраќајна струка: 

1. Сообраќајна инфраструктура – I год.- сообраќајна струка 

2. Безбедност и регулирање во патниот сообраќај – III год 

3. Основи на сообраќај и транспорт – I год 

4. Технологија на ракување и складирање на товарот – II г. 

5. Технологија на воден и воздушен транспорт, за   III година  

6. Превозни средства за  I година 

7. Шпедиција и шпедитерско работење, III година 

8. Шпедиција и шпедитерско работење, IV година 

Учество во организирање на настани  

 

1. Организатор на научен собир „Техниката и техничките науки – услов за 

одржлив развој на општеството и Општина Битола“, како секретар на 

Одделението за техника при Македонското научно друштво – Битола, 

Ноември, 2009 год. 

2. Организатор на проектот „Техничкиот факултет од Битола – дел од 

Владината кампања за Безбедност во сообраќајот“ под наслов „Почитувај ги 

правилата – почитувај го животот“ во која беа организирани следните 

настани во периодот од октомври до декември 2014 година. 

3. Научно-стручна трибина на тема „Како да го намалиме бројот на 

сообраќајни незгоди?“2014.  

4. Активности во градинките и основните училишта за безбедно однесување 

на децата во улога на пешаци, патници и велосипедисти во сообраќајот, 

2014.  

5. Активности во средните училишта за безбедно однесување на тинејџерите 

во улога на пешаци, велосипедисти и возачи на моторцикли и патнички 

возила, 2014. 



 48 

6. Активности во пензионерски клубови и домови за безбедно однесување на 

граѓаните како пешаци и возачи од трето животно доба во сообраќајот, 

2014.  

7. Научно-стручен собир на тема „Младите возачи и безбедноста во 

сообраќајот“, 2014. 

8. Активности на терен „Возење не под дејство на алкохол за новогодишните и 

божиќните празници“, 2014. 

9. Организатор на општински и регионален натпревар на манифестацијата „Детски 

семафор 2015“, Април – Мај, 2015 година. 

 

Членство во редакција на списание со меѓународен уредувачки одбор 

1. „Problems of Transport and Logistics“ – Szczecin School of Transport 

Economics, Szczecin, Poland, од 2012 година до денес. 

2. “Suvremeni promet”, Hrvatsko znanstveno drustvo za promet, Zagreb Hrvatska, 

од 2007 година до денес. 

3. 1
st
 South East European Conference on Sustainable Development of Energy, 

Water and Environment Systems - SEE SDEWES Ohrid 2014 

Резензент во списание со меѓународен уредувачки одбор 

1. „Problems of Transport and Logistics“ – Szczecin School of Transport 

Economics, Szczecin, Poland 

2. 1
st
 South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water 

and Environment Systems - SEE SDEWES Ohrid 2014 

Рецензент на научно истержувачки трудови објавени во меѓународни списанија  

1. Prospects for transport and logistics in the European Union 

2. Transport Economics; from Orthodoxy to Pragmatism 

3. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of 

Argentina´s beef exports 

4. Counteracting the effects of the development of individual transport in Europe 

5. The economic and social effects of transport development 

6. Conflicts related to acquisition of properties for roads, road construction and use 

7. Determinants of industrial enterprises' decisions in relation to maintaining own-

account transport in the light of research 

Цитирани трудови 

1. „Bimodal Terminals in the Logistic Chain“, Order URL: 

http://worldcat.org/issn/03511898,  The National Academies of Sciences, Medicine 

– The Transportation Research Board, Washington, USA 

 

http://worldcat.org/issn/03511898
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Стекнати лиценци 

1. Овластување Б број 5.0024 за проектирање на градби како одговорен 

проектант од СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО, издадено од Комора на 

овластени инженери и архитекти 

2. Овластување Б број 5.0024 за ревизија на проектна документација од 

СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО, издадено од Комора на овластени 

инженери и архитекти 

3. Овластено вешто лице за област Сообраќај и Машинство од 

Министерството за правда на Република Македонија. 

 

Награди и признаници 

1. Јавно признание – плакета од Македонското научно друштво, Битола за 

организирање на Научен собир: „Техниката и техничките науки – услов за 

одржлив развој на општеството и Општина Битола“, Ноември, 2009. 

2. Јавно признание – Плакета за посебни заслуги за унапредување на 

сообраќајната наука и развој на Хрватското научно друштво за сообраќај, 

Април 2012 во Загреб, Република Хрватска. 

3. Голем број Признаници, Благодарници и други награди заради успешно 

промовирање и афирмирање на сообраќајната наука и струка, како во 

земјата, така и надвор од неа. 

Вонр. проф. д-р Верица Данчевска е ангажирана како контролор за 

прашањата за екстерно оценување за средно образование – сообраќајна струка од 

Државниот испитен центар на Р. Македонија. 

Исто така, Вонр. проф. д-р Верица Данчевска е ангажирана како член на 

Комисии за изработување на наствани планови во средно стручно образование – 

сообраќајна струка од Педагошката служба при Министерството за образование и 

наука на Р. Македонија 

 
 

4. Оценка од самоевалуација 
 

Во насока на претходно наведените констатации, зборуваат и резултатите од 

извештајот на извршената евалуација, според која кандидатот е позитивно 

оценет. Врз основа на спроведената внатрешна евалуацијаво 2012 година од 

страна на Комисијата за самоевалуација на Техничкиот факултет Битола, 

севкупниот работен ангажман на наставникот Вонр. проф. д-р Верица Данчевска 

е позитивно оценета. Резултатот произлегува од статистичката обработка на 

одговорите на 16 анкетни прашања на 71 испитаник, кои се дадени во 

продолжение: 

 

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на 

наставата 

Потполно се согласувам 77,46 % 

Главно се согласувам 14,8% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 8,45% 
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Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 

студентите 

Потполно се согласувам 71,83 % 

Главно се согласувам 15,49% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 11,27% 

Главно не се согласувам 1,41 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

3. Наставникот користи интерактивни методи на наставата и ги мотивира 

студентите за вклучување во баставниот процес 

Потполно се согласувам 66,02 % 

Главно се согласувам 16,9% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 14,08% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

4. Наставникот стимулира дополнителна активност кај студентите 

Потполно се согласувам 64,79 % 

Главно се согласувам 19,72% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 8,45% 

Главно не се согласувам 2,82 % 

Воопшто не се согласувам 4,23 % 

5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и 

продлабочување на знаењата од предметот 

Потполно се согласувам 61,97 % 

Главно се согласувам 18,31% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 11,27% 

Главно не се согласувам 4,23 % 

Воопшто не се согласувам 4,23 % 

6. Предметната настава ги прошири и продлабочи вашите знаења 

Потполно се согласувам 73,24 % 

Главно се согласувам 12,68% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 12,68% 

Главно не се согласувам 1,41 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината 

на предметната програма 

Потполно се согласувам 80,28 % 

Главно се согласувам 12,68% 
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Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 8,45% 

Главно не се согласувам 7,04 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

8. Наставникот редовно ја изведува наставата 

Потполно се согласувам 84,51 % 

Главно се согласувам 12,68% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 2,82% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка 

Потполно се согласувам 87,32 % 

Главно се согласувам 9,86% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 2,82% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 

Потполно се согласувам 84,51 % 

Главно се согласувам 7,04 % 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 7,04% 

Главно не се согласувам 1,41 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

11.  Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на 

студентите 

Потполно се согласувам 73,24 % 

Главно се согласувам 16,9% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 9,86% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат 

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот 

Потполно се согласувам 69,01 % 

Главно се согласувам 16,9% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 14,08% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0% 

13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со 

квачлитетни и применливи знаења и вештини 

Потполно се согласувам 63,38 % 

Главно се согласувам 21,13% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 15,49% 

Главно не се согласувам 0 % 
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Воопшто не се согласувам 0 % 

14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература 

Потполно се согласувам 77,46 % 

Главно се согласувам 14,8% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 8,45% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите 

се во рамките на материјалот од предметната програма 

Потполно се согласувам 85,92 % 

Главно се согласувам 7,04% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 7,04% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира 

со профилот на студиската програма   

Потполно се согласувам 69,01 % 

Главно се согласувам 22,54% 

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 8,45% 

Главно не се согласувам 0 % 

Воопшто не се согласувам 0 % 

 

На Технички факултет Битола во академската 2014-15 година, беше спроведена 

анонимна анкета на студентите за оценување на работата на наставниците и 

соработниците, со цел зголемување на квалитетот на наставниот процес. 

Резултатите од таа анкета за вонр. проф. д-р Верица Данчевска се дадени во 

продолжение. 

 
Прашања во анкетниот лист Ср.оцена 

1.На почетокот на семестарот го претставува планот за изведување на 

наставата со јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани резултати 
 

9,73 

2. Подготвен е за предавањата / вежбите и добро го владее материјалот 

кој го предава  

9.45 

3. Јасно и разбирливо ги изнесува наставните содржини  9.55 

4. Редовно одржува настава и рационално го искористува времето  9.27 

5. Достапен е за консултации и дискусија околу материјалот и увид во 

писмените  

9,82 

6. Професионален е и коректен во комуникацијата со студентите  10.00 

7. Има соодветен материјал за учење и полагање на предметот  9.64 

8. Прашањата и задачите кои се поставуваат на испитите/колоквиумите 

се во рамките на материјалот од предметната програма  

9.91 

9. Објективно го оценува знаењето на студентите  9.91 

10. Која оценка би му ја дале на овој професор во целина?  9.73 

Просечна оцена за прашањата од 1-10 9.72 
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II ОЦЕНКА ЗА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ, ОБРАЗОВНО-

ПЕДАГОШКИТЕ ОСТВАРУВАЊА од последниот избор до денес 

 
Обемниот научен, научно-истражувачки, апликативен и педагошки 

придонес на Вонр. проф. д-р Верица Данчевска е основа за дефинирање на 

научниот, истражувачкиот и апликативниот профил на кандидатот што е особено 

значајно за областите за кои се избира. Кандидатката покажува завиден степен на 

организиран и систематски пристап кон проблемите од сообраќајот и 

транспортот, а посебно од областите Економика во сообраќајот и транспортот 

(Транспортна економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент во 

сообраќајот, со што се профилира како успешен универзитетски педагог со 

солидни знаења, вештини компетенции и способности. Исто така, има совршен 

пристап кон студентите во пренесувањето на стекнатите знаења и афирмација на 

сообраќајната струка. Со нејзиното учество во научно-истражувачки тимови и 

проекти се потврдува како научник кој што нуди идеи и решенија на проблемите 

што произлегуваат од соодветното истражување. Од тука со право можеме да 

констатираме дека кандидатката низ научната работа се потврдува како сериозен 

и систематски истражувач која на научен начин согласно педагошките стандарди 

ги пренесува своите методски искуства и знаења на студентите и истражувачите. 

Од ова Рецензентската комисија со задоволство констатира дека педагошката, 

научно-истражувачката, како и апликативната и практичната дејност на вонр. 

проф. д-р Верица Данчевска има особен придонес за развој на научните области и 

тоа Економика во сообраќајот и транспортот (Транспортна економика), 

Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент во сообраќајот.  

 

Кандидатката Вонр. проф. д-р Верица Данчевска своите знаења, 

компетенции, вештини и способности во подрачјето на Економиката во 

сообраќајот и транспортот (Транспортна економика), Сообраќајната политика и 

Маркетинг менаџментот во сообраќајот ги потврдила и афирмирала преку 

објавување значителен број на научни и стручни трудови, учество на научни и 

стручни конференции, учество во научно-истражувачки проекти, учество во 

меѓународни проекти, учество на работилници, тркалезни маси, обуки, 

објавување на учебници и учебни помагала. 

 

Богатата педагошка дејност поврзана со вршење на наставната дејност 

каде се афирмирала како наставник на прв, втор и трет циклус – универзитетски 

студии, како член на Комисии за  подобност, оценка и одбрана на магистерски 

трудови и докторски дисертации, односно како моментален ментор на три 

магистерски трудови и една докторска дисертација покажуваат дека станува збор 

за успешен научен работник на универзитетската заедница на Универзитетот Св. 

„Климент Охридски“- Битола 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 

Врз основа на погоре изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во 

предвид вкупната научна, научно-истражувачка, стручна, апликативна и наставно 

– педагошка активност, може да се заклучи дека  кандидатката вонр. проф. д-р 

Верица Данчевска покажува континуиран и сеопфатен напредок во научната и 

стручната мисла со кои се унапредува сообраќајната наука и струка. 

Рецензентската комисија утврди дека кандидатката д-р Верица Данчевска 

ги исполнува сите услови од Законот за високо образование за избор во звање 

Редовен професор. 

На основа на изнесените образложенија, Рецензентската комисија има чест 

и задоволство да му предложи на Сенатот на Универзитетот Св. „Климент 

Охридски“ - Битола, Вонр. проф. д-р Верица Данчевска да ја избере во звање  

 

Редовен професор 

 

во областите Економика во сообраќајот и транспортот (Транспортна 

економика), Сообраќајна политика и Маркетинг менаџмент во сообраќајот 

 

 

 

Битола, 14. 11. 2015 год. 
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