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Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНО-НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТ ВО ЦАРИНА ШПЕДИЦИЈА И ЛОГИСТИКА НА 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Cо Одлука бр. 2102-93/11 од 22.2.2016 година донесена на 146. седница на Наставно-
научниот совет на Факултет за туризам и бизнис логистика, одржана на 22.2.2016 година, 
определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања 
за наставно-научната област менаџмент во царина и шпедиција и логистика на Факултет 
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија” и „Кoха” на 
9.2.2016 година и во предвидениот рок како единствен кандидат се пријави д-р Драшко 
Атанасоски, доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце 
Делчев” – Штип. 

Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставно-
научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип да му го поднесеме следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Биографски податоци
Кандидатот д-р Драшко Атанасоски е роден на 12 март 1971 година. Дипломира 

во март 2002 год. на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, Универзитет „Св. 
Климент Охридски” – Битола. Магистрира во септември 2009 год. на тема „Хармонизација 
на царинскиот систем на Република Македонија со европските стандарди” и се стекнува 
со академски степен магистер на економски науки по европски студии од областа на 
надворешен промет. Во 2011 година докторира на Факултетот за туризам и угостителство 
во Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола и се стекнува со академски 
степен доктор на науки од областа на царината и шпедицијата.

Се стекнува со сертификат и лиценца за овластен стечаен управник и има работено 
на повеќе стечајни постапки. Исто така, се стекнува и со сертификат и лиценца за 
овластен судски вештак и работи на повеќе стручни вештачења во областа на материјално, 
сметководствени и финансиски вештачења за бирото за судски вештачена во Скопје. Се 
стекнува со сертификат и лиценца за овластен обучувач за професионална компетентност 
на управители на компании кои учествуваат во меѓународниот сообраќај, издаден од 
Министерство за транспорт и врски на РМ (јануари 2015 г.). Се стекнува со сертификат 
и лиценца за овластен обучувач на возачи кои учествуваат во меѓународниот превоз на 
патници и стока, издаден од Министерство за транспорт и врски на РМ (јануари 2015 г.).

Од приложената документација се гледа дека кандидатот д-р Драшко Атанасоски има 
19-годишно работно искуство, од кои 12 години работно искуство во Царинската управа на 
Република Македонија на повеќе различни раководни позиции. Како началник на Одделение 
за наплата и буџет и гаранции и анализа при Царинската управа на Р. Македонија 2007 
год. - 2009 год., шеф на граничен премин 2002 год. - 2007 год., виш царински службеник - 
јануари 2002 год., царински службеник мај 1999 година. Од 2011 год. до денес е ангажиран 
како доцент на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев” 
каде што има четири и пол години работно искуство како професор на повеќе предмети во 
научната област менаџмент во царина и шпедиција.
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Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање 
вонреден професор
1. Со Одлука бр. 2602-184/3 од 10.8.2011 година излезен во Билтен бр. 62 од 15.6.2011 

година врз основа на оглас од 4.4.2011 година д-р Драшко Атанасоски е избран за 
доцент од научната областа менаџмент во царина и шпедиција на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

2. Објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во 
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или три научни 
труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години.

Бр. Автор Наслов на трудот Списание/
публикација

Години на 
излегување на 

списанието

1. 

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 
and Stojanovska, 
Katerina (2016)

Position and Role of the 
Ambassadors according 

to Vienna Convention 
and Law on Foreign 

Affairs of the Republic of 
Macedonia.

US-China Law Review, 13 
(1). pp. 67-74. ISSN 1548-

6605 (print) 1930-2061 
(online)

SCOPUS IF

Vol. 18

2. 

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 

(2016)

 State as a Subject of 
International Law. 

 US-China Law Review, 13 
(1). pp. 25-33. ISSN 1548-
6605 (Print) ISSN 1930-

2061 (online)
SCOPUS IF

Vol. 18

3.

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 

(2016)

The function President 
of the Republic of 

Macedonia and leading 
of the Macedonian 

foreign policy.

US-China Law Review, 13 
(1). pp. 81-87. ISSN 1548-
6605 (print) ISSN 1930-

2061 (online)
SCOPUS IF:

Vol. 18

4. 

Mitreva, Elizabeta 
and Taskov, Nako and 

Atanasoski, Drasko 
and Gjorshevski, 

Hristijan and 
Sazdova, Julijana and 

Gjeorgieva, Ivana 
(2016)

Integrating supplier 
satisfaction with 

customer satisfaction 
in the projection and 

implementation of 
the TQM system in 

Macedonian companies.

 The International Journal 
of Information, Business 

and Management (IJIBM), 
8 (2). pp. 25-34. ISSN 2076-

9202 (Print), 2218-046X 
(Online) 

EPSKO IF:

Vol. 8

5. 

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 

(2015)

Development of the Pan 
European corridors 
in Macedonia, as a 

backbone of the South 
Eastern European 

Region.

US China Law Review, 12 
(12). pp. 984-922. ISSN 
1548-6605 (Print) 1930-

2061 (online) 
SCOPUS IF:

Vol. 12

6.

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 

(2015)

International relations as 
constitutional matter in 
Republic of Macedonia.

US China Law Review, 12 
(12). pp. 1015-1025. ISSN 
1548-6605 (Print) 1930-

2061 (Online)
SCOPUS IF:

Vol. 12

7. 

Stojanovska-
Stefanova, Aneta and 
Atanasoski, Drasko 

and Temelkov, Zoran 
and Bardarova, 

Snezana and 
Filiposki, Oliver 

(2014)

The Reforms in the 
Institutional Structure 
of the European Union 
in Compliance With the 

Lisbon Treaty.

Journal of US-China Public 
Administration, 11 (8). pp. 
642-649. ISSN 1548-6591

SCOPUS IF:

Vol. 11
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8.

Bardarova, Snezana 
and Atanasoski, 

Drasko and 
Temelkov, Zoran and 
Filiposki, Oliver and 
Stojanovska, Aneta 

(2014)

Maastricht Treaty 
in the Shaping and 
Development of the 

Common Foreign and 
Security Policy (CFSP).

Journal of US-Shina Public 
Administration, 11 (7). pp. 
596-604. ISSN 1548-6591

SCOPUS IF:

Vol. 11

9.
Atanasoski, Drasko 

and Bardarova, 
Snezana (2013)

The New Logistics Trends 
in Support of Retail.

Journal of Tourism and 
Hospitality Management, 
1 (3). pp. 154-159. ISSN 

2328-2169

Vol. 1

10.
Boskov, Tatjana and 
Atanasoski, Drasko 

(2016)

Are We Ready For 
Strategic Activities For 
Prevention In Human 

Trafficking?

Journal of “Crisis 
Management: Challenges 

and Prospective”- 
Government of the Republic 

of Macedonia. ISSN 978-
608-65138-9-4 

Произлезен од 
меѓународна 

конференција

11.

Atanasoski, 
Drasko, Aleksandar 

kostadinovski (2013)

Determinants of a 
healthcare information 

system.

Standards in and challenges 
to public administration 
in XXI century, Jubilee 
International Scientific 

Conference. pp. 600-607. 
ISSN ISBN 978-954-23-

0884-3

Произлезен од 
меѓународна 

конференција

Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Кандидатот д-р Драшко Атанасоски е вработен како доцент по група предмети од 

научната област менаџмент во царина и шпедиција на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (Одлука бр. 0402-17/62 од 26.8.2011 
год.). 

За време на изборниот период е ангажиран на повеќе предмети на прв и втор циклус 
студии.

Ангажираност на ФТБЛ при УГД:
Прв циклус студии

–– Основи на логистика
–– Меѓународен транспорт и шпедиција 
–– Царинска тарифа 
–– Царинска управна постапка
–– Организирање на пракса во компании

Втор циклус студии
–– Царински постапки 
–– Меѓународна бизнис логистика
–– Стратегиски менаџмент во бизнис логистиката

Од изборот во доцент на Универзитетот „Гоце Делчев“, д-р Драшко Атанасоски за 
потребите на наставата на Факултетот за туризам и бизнис логистика има издадено: 
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Учебник: 
Temjanovski, Riste and Atanasoski, Drasko (2015) Меѓународен транспорт и 

шпедиција. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-155-9
Апстракт:  Учебникот „Меѓународен транспорт и шпедиција“ е во согласност со 

наставните програми на прв циклус студии што се изучуваат на Економски факултет и 
Факултет за туризам и логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Основна цел на 
учебникот „Меѓународен транспорт и шпедиција“ е да овозможи стручно дефинирање и 
совладување на теоретските и практичните познавања од областа на транспортот, особено 
меѓународниот транспорт, шпедиција и одредени регулативи во меѓународниот транспорт. 
Во содржината се опфатени определени теоретски и методолошки знаења и искуства кои 
се неопходни за согледување на основните карактеристики во развојот на сообраќајниот 
систем кај нас и во светот. Трудот е наменет, главно, за студентите, да им послужи како 
патоказ, помагало, во стекнувањето на знаења во решавањето на проблемите од областа 
на меѓународниот транспорт и шпедиција на економските факултети, правните факултети, 
факултетите за туризам и логистика, како и за сите останати мултидисциплинарни области, 
теоретичари и практичари кои се занимаваат со оваа проблематика. Меѓународниот 
транспорт претставува значајна стопанска дејност во системот на општествена 
репродукција, бидејќи без него не може да функционира системот на меѓународна размена. 
Современиот, ефикасен и рационално димензиониран сообраќај е основен услов за целосно 
функционирање на економскиот систем во секоја земја.

Скрипта:
Atanasoski, Drasko and Temjanovski, Riste and Filiposki, Oliver (2014) Логистички 

системи. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 658.6/.8.1649(075.8) ISBN 978-608-244-
139-9

Апстракт: Логистиката како модерна научна дисциплина не е доволно обработена 
во нашето говорно подрачје. Нејзиното значење е големо поради тоа што опфаќа голем 
број учесници и процеси во економското опкружување. Целокупната активност на 
логистиката не може да се набљудува како изолиран дел на една целина, туку само како 
спој на комплементарни, синтетизирани и меѓузависни елементи што карактеризираат 
еден систем. Поради тоа, ова издание е надополнување на книгата „Основи на логистика“ 
и издание во кое се вклучени недостатоците кои беа воочени во текот на образовниот 
процес од страна на авторите. Ова издание, освен што примарно е наменето за студентите 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика и Економскиот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, може да послужи како добра основа за секој кој сака да почне 
да ја истражува и изучува логистиката и логистичките системи. Книгата се состои од 
осум поглавја кои меѓусебно се надополнуваат. Разработени се улогата и значењето на 
логистиката и логистичките системи, теоретскиот и практичниот пристап на логистичките 
системи, елементите и видовите на логистички системи, за да се заврши со перспективите 
на оваа научна дисциплина која границата ја смета за предизвик, а светот за нејзино 
докажување.

Практикум: 
Atanasoski, Drasko and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) Практикум 

за пополнување на единствен царински документ. Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип ISBN 978-608-4708-97-1

Апстракт: Царината е практично актуелна тема и проблематика која постојано 
предизвикува интерес за проучување и приспособување кон современата теорија и 
стопанската практика. Царинското работење, пополнувањето на царинските документи, 
со посебен осврт на единствената царинска декларација, како и начинот на пресметка 
на царинските давачки, се предмет на интерес на овој практикум. Практикумот за 
пополнување на единствената царинска декларација е подготвен за потребите на студентите 
од Факултетот за туризам и бизнис логистика и тој ги содржи сите предвидени содржини 
кои се опфатени во предметната програма Царинска тарифа и царинска управна постапка. 
Ваквиот практикум има за цел да им помогне на студентите да ги изготват вежбите и да 
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се подготват за практичниот дел во поглед на пополнувањето на единствениот царински 
документ. Практикумот претставува едукативен пишан стручен труд, приспособен на 
потребите за образование и едукација во областа на царината. Затоа овој практикум е 
особено значаен, како од теоретски, така и од практичен аспект.

Аудио-скрипта:
Atanasoski, Drasko and Temjanovski, Riste and Filiposki, Oliver (2014) Логистички 

системи. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. I658.6/.8.1649(075.8) ISBN 978-608-244-
139-9

Кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски покажува придонес во оспособувањето 
на млади истражувачки кадри како предавач и ментор на прв циклус студии и предавач 
ментор на втор циклус студии. 

Неговиот научен интерес е од областа на менаџмент во царина и шпедиција и логистика.  
Доцент д-р Драшко Атанасоски има позитивна оценка од евалуација од страна на 

студентите.

Научноистражувачка дејност
Научноистражувачката дејност на кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски може 

да се оцени преку бројните и квалитетни научноистражувачки трудови издадени во научни 
и стручни публикации во странство во изборниот период од 2011 до 2016 год. 

Во време на изборниот период, кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски има 
публикувано монографии и научни книги во земјава и во странство, со научноистражувачка 
и стручно-апликативна примена, согласно со критериумите дефинирани во Законот 
за високо образование. Наведените трудови се составен дел на е-репозиториумот при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Трудови објавени во научно списание опфатено со СЦИ/ЦА:
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Atanasoski, Drasko and Gjorshevski, 

Hristijan and Sazdova, Julijana and Gjeorgieva, Ivana (2016) Integrating supplier 
satisfaction with customer satisfaction in the projection and implementation of the TQM 
system in Macedonian companies. The International Journal of Information, Business and 
Management (IJIBM), 8 (2). pp. 25-34. ISSN 2076-9202 (Print), 2218-046X (Online) 

Апстракт: Целта на оваа студија е да се утврдат ефектите од менаџментот 
со добавувачите како важен аспект на TQM (вкупно управување со квалитетот) 
филозофијата. Обезбедувањето на материјали и резервни делови за компаниите, често, 
е главен извор на проблемите за квалитетот на производите. Кога градите партнерства 
помеѓу претпријатијата и добавувачите за секоја активност мора да има и критериуми за 
оценување на добри резултати за специфични и сложени работи, конкретни решенија или 
специфични барања. Новите светски трендови вовеле нов начин на размислување, работа и 
адаптација во новите текови на пазарна економија, кои се кориснички ориентирани.

Овој труд е анализа на ситуацијата во Македонија на 151 компанија во однос на начинот 
на кој компанијата успева ефективно и ефикасно да ги менаџира добавувачите и суровините 
и начинот на кој биле изградени деловните односи. Овој труд дава анализа за прибирање на 
податоци за задоволство на потрошувачите врз основа на квалитетот на производи / услуги. 
Исто така, треба да се укаже на мерките што треба да се преземат од страна на компаниите, 
со цел да ги подобрат нивните  задоволства. Што се однесува до резултатите што се добиени 
од истражувањето, се наметнува потребата од интегрирање на задоволството на снабдувач 
со задоволството на клиентите во проектирање и имплементирање на TQM систем (вкупно 
управување со квалитетот) на македонски компании.

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Stojanovska, Katerina 
(2016) Position and Role of the Ambassadors according to Vienna Convention and Law on 
Foreign Affairs of the Republic of Macedonia. US-China Law Review, 13 (1). pp. 67-74. 
ISSN 1548-6605 (print) 1930-2061 (online) 

Апстракт: Целта на оваа студија е да се утврдат ефектите од Виенската конвенција 
за дипломатски односи, конзуларни односи, застапување на државите и нивните односи со 
меѓународните организации од универзален карактер, како и Конвенцијата за специјални 
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мисии што врши кодификација на современиот дипломатски закон. Со своите различни, 
еластични решенија им овозможи на земјите да користат комбинација на бројни можности 
за наплата на функции и канцелариите, во цел на рационално користење на својата 
дипломатско-конзуларната мрежа и на мрежите на другите земји.

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2016) State as a Subject of 
International Law. US-China Law Review, 13 (1). pp. 25-33. ISSN 1548-6605 (Print) ISSN 
1930-2061 (online) 

Апстракт: Државните граници се краеви до каде суверенитетот лежи во една земја. 
Властите во него ги уредуваат односите во и природата на нејзината меѓународна позиција. 
Највисоката власт, која не ја признава некоја  друга форма на повисока сила е суверенитет. 
Имајќи предвид дека законот, особено во меѓународните, е активна материја отворена за 
интерпретација, иако основните карактеристики на една земја се јасни, но сепак постојат 
два типа на држави поделени на де јуре постоечки согласно со закон и де факто постојат 
во реалноста, врз основа на разлика дали и кои од карактеристиките на државноста тие ги 
поседуваат.

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2016) The function President 
of the Republic of Macedonia and leading of the Macedonian foreign policy. US-China Law 
Review, 13 (1). pp. 81-87. ISSN 1548-6605 (print) ISSN 1930-2061 (online) 

Апстракт: Вториот принцип на темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија е почитувањето на општоприфатените норми на меѓународното 
право. Имено, со кои припаѓаат на меѓународната заедница секоја држава како унитарна и 
федерални паѓа под надлежност на правилата и стандардите на однесување кои се изградени 
во таа заедница. Надворешната политика и меѓународните односи на секоја земја се 
условени со нејзината внатрешна политика и со основните карактеристики на политичкиот 
систем. Покрај тоа, принципите и целите на надворешната политика и меѓународните 
односи се израз и ефект на нејзината внатрешна политика, односно основните социјални 
односи со кои се утврди физиономијата и карактерот на основните политички институции, 
како и содржината и целите на политичките одлуки. Глава VI од Уставот на Република 
Македонија е посветена на проблемот со кој јасно и недвосмислено е наведено дека за 
правилно функционирање на демократската држава е важно како се регулирани прашањата 
од внатрешните односи, како и прашања од меѓународните односи.

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2015) Development of the Pan 
European corridors in Macedonia, as a backbone of the South Eastern European Region. US 
China Law Review, 12 (12). pp. 984-922. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online) 

Апстракт: Транспортот е од витално значење за крвотокот на секое општество, на 
секоја земја и во светот на глобално ниво. Функционалноста на државите во голема мера е 
поедноставена благодарение на транспортот. Тоа е причината зошто на носителите на власта 
во локално, регионално и меѓународно ниво се насочени кон развој на стратегии и проекти 
кои пред се ќе се одржи на транспортната инфраструктура, но и за проекти кои нудат 
развој на нови проекти, поврзување на нови места, зголемување на комуникација,  земајќи 
ги во интерес на заштитата на животната средина. Завршувањето на транснационална 
оска - паневропските коридори 8 и 10, кој поминува низ Македонија е висок приоритет за 
Владата, овозможувајќи им побезбеден, побрз и поефикасен транспорт на патници и стока, 
со што се обезбедува подобар регионален економски развој на земјата, на Балканот и од 
европскиот регион на Југоисточна Европа

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2015) International relations 
as constitutional matter in Republic of Macedonia. US China Law Review, 12 (12). pp. 1015-
1025. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (Online) 

Апстракт: Надворешната политика и меѓународните односи на секоја земја се 
условени со нејзината внатрешна политика и со основните карактеристики на политичкиот 
систем. Покрај тоа, принципите и целите на надворешната политика и меѓународните 
односи се израз и ефектот на нејзината внатрешна политика, односно основните социјални 
односи кои ги утврди физиономијата и карактерот на основните политички институции, 
како и содржината и целите на политичките одлуки. Глава VI од Уставот на Република 
Македонија е посветена на проблемот со која јасно и недвосмислено е наведено дека за 
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правилно функционирање на демократската држава е важно како се регулирани прашањата 
од внатрешните односи, како и прашања од меѓународните односи.

Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov, Zoran and 
Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms in the Institutional Structure 
of the European Union in Compliance With the Lisbon Treaty. Journal of US-China Public 
Administration, 11 (8). pp. 642-649. ISSN 1548-6591 

Апстракт: Се смета дека е потребно приспособување на политичката архитектура 
во Европа да се случи со Договорот од Лисабон. Договорот е обид да се направи 
корекција на процесот на донесување одлуки, обезбедувајќи демократски легитимитет, 
зајакнување на институциите и овозможување на политичкото дејствување во целиот 
свет. Со Лисабонскиот договор промената е направена во институционалната структура на 
Европската унија (ЕУ). Договорот од Лисабон се среќава во историјата повеќе од половина 
век на интеграција, која започна со одлука за основање на Европската заедница за јаглен 
и челик (ЕЗЈЧ), на 18 април 1951 година. Погледот во целина, повеќе од 50 години на 
интеграција, покажува дека европскиот процес на обединување цело време не е надвор 
од духот на сите прашања поврзани со детали од заеднички цели и вредности, но оди во 
насока на една политичка визија: мир и просперитет, слобода и мобилност, познавање на 
демократијата, популизам и толерантен соживот. Договорот од Лисабон начинот на кој да 
се подобрат можностите за дејствување на демократијата во Европа.

Bardarova, Snezana and Atanasoski, Drasko and Temelkov, Zoran and Filiposki, 
Oliver and Stojanovska, Aneta (2014) Maastricht Treaty in the Shaping and Development 
of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). Journal of US-Shina Public 
Administration, 11 (7). pp. 596-604. ISSN 1548-6591 

Апстракт: За Европската унија (ЕУ) се дискутира како да го реализира (голем 
проект) европското обединување. Мотивирани од идејата дека Здружението на европските 
земји е многу подобра алтернатива, проект наречен ЕУ во следните децении доведе до 
појава на нова работа на Европската почвата и ЕУ. Во својата сегашна форма е производ 
на повеќе од 50 години на еволуција на европска интеграција, која денес и покрај првичните 
шест западноевропските земји, вклучувајќи ги поранешниот главни ривали Германија и 
Франција се опфатени 27 земји-членки на Унијата, како и многу други земји со кандидатски 
статус за членство во ЕУ. Се гледа во контекст на развој, Унијата не е однапред модел на 
Здружението на европски земји, но е резултат на комплексни повеќедецениски процеси на 
интеграција во кои се вклучени различни учесници.

Во рамките на овој процес, во зависност од постигнатиот степен на интеграција, 
Унијата доби различен облик. Во својата сегашна форма и име како што е ЕУ, тоа се 
случува дури и во почетокот на 90-тите години на минатиот век, долго пред тоа помина 
преку мали форми на интеграција.

Atanasoski, Drasko and Bardarova, Snezana (2013) The New Logistics Trends in 
Support of Retail. Journal of Tourism and Hospitality Management, 1 (3). pp. 154-159. 
ISSN 2328-2169 

Апстракт: Во денешната бизнис средина, бизнис правилата се малку повеќе од 
насоките што се движат низ компанијата. Ако процесот се користел правилно, тие би 
можеле да бидат инструменти за конкурентна предност, која ќе ѝ овозможи на компанијата 
да бидат поиновативни, попродуктивни и да реагираат брзо на промените на пазарот и да се 
направи успешна соработка со вработените, партнерите и клиентите. Важноста на бизнис 
правила за работа не смеат да бидат запоставени. Денес постојат нови логистички трендови 
кои се забрзуваат и кои позитивно влијаат на продажбата, но и покрај тоа, очигледно е дека 
постојат голем број вработени во претпријатието кои сѐ уште користат застарени, крути 
и други несоодветни апликации. Тргнувајќи од фактот дека транспортот и логистиката 
претставуваат клучни фактори за развојот на трговијата на земјата, а со тоа и да се поттикне 
економскиот развој и да се поврзе со светските економски трендови, постои потреба да се 
анализираат новите логистички трендови и да се согледаат нивната улога и значење во 
процесот на продажба, како услов за развојот на продажбата на макро и микро ниво.
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Научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации:

Boskov, Tatjana and Atanasoski, Drasko (2016) Are We Ready For Strategic Activities 
For Prevention In Human Trafficking? Journal of “Crisis Management: Challenges and 
Prospective”- Government of the Republic of Macedonia. ISSN 978-608-65138-9-4

Апстракт: Безбедноста е една од основните потреби на луѓето и составен дел од 
животот на квалитетот. Елиминирање на предуслови за раѓањето на криминал е толку 
важно како и борбата против криминални активности, како што се илегалната миграција 
и трговијата со луѓе.

Еден од проблемите во контролата на криминалот е недостатокот на превентивните 
програми за обединување на напорите на целото општество, недостатокот на соодветна 
координација на работата во оваа област во името на полицијата, извршната власт, 
администрацијата во локалната самоуправа, невладини организации и медиуми.

Овој труд се базира на премисата дека проблемите на трговијата со луѓе, независно 
дали на национално или локално ниво, можат да се решат ефикасно само врз основа 
на сеопфатни стратегии кои се базирани на човековите права и кои ја земаат предвид 
транснационалната природа на проблем, многу поврзани криминални активности, честите 
вклученоста на организираните криминални групи и длабока болка, страв и штета 
претрпена од жртвите. Тој се стреми кон исти цели, како и протоколот за превенција, 
сузбивање и казнување на трговија со лица, особено жени и деца, кој ја надополнува 
Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал. 
Нејзината цел е да се подобрат способноста, знаењата и вештините на наставниците и 
методолозите за правното образование и обука. За таа цел, на хартија е структурирана на 
таков начин што различни делови се однесуваат на повеќето релевантни теми поврзани со 
спречување на трговијата со луѓе. Титлите се справуваат со потребата: да се земе предвид 
релевантното меѓународно право и на новите меѓународни и домашни законски рамки; 
да се оцени проблемот на трговија со луѓе, како што се претставува во специфичниот 
контекст на средните училишта и да се развие ефективна стратегија и капацитет за развој 
на засегнатите стратегии; да се спроведе ефикасна локална јавна едукација и други мерки 
за спречување на трговијата со луѓе.

Atanasoski, Drasko (2013) Determinants of a healthcare information system. Standards 
in and challenges to public administration in XXI century, Jubilee International Scientific 
Conference. pp. 600-607. ISSN ISBN 978-954-23-0884-3 

Апстракт: Здравствени информации кои се на располагање и се сигурни и навремени 
е основа за започнување на каква било акција на здравствениот систем. Но често, 
особено во земјите во развој, таквите информации не се на располагање, бидејќи ова се 
карактеристики и недоволните инвестиции во систем за собирање податоци, нивна анализа, 
разбирање и употреба. Како резултат на тоа, менаџерите во овие земји не се способни да 
ги идентификуваат проблемите и потребите, исто така,  треба да се следи напредокот и да 
се оцени влијанието на интервенции кои се јавуваат како услов да се донесуваат одлуки 
во врска со здравствената политика и дизајн на програмите и распределба на ресурси кои 
се базирана на докази. Подобрување на информатичките системи за здравствена заштита 
во однос на достапноста на податоците, квалитет и нивната примена често имаат потреба 
од интервенции кои покажуваат широк спектар на можни детерминанти на перформанси. 
Целта на овој труд е да се изложат и да се анализираат овие детерминанти.

Научни книги објавени во странство:
1. EUROPEAN AND REGIONAL EXPERIENCES IN THE TRANSPORT ATION 

POLITICS Comparative practices. Analyses. Recommendation   LAMBERT Academic 
Publishing, Germany. ISBN 978-3-659-83539- Aneta Stojanovska-Stefanova, MSc, Drasko 
Atanasoski, PhD (2016)

Апстракт: Транспортот е витален крвоток на секое општество, на секоја држава и 
на светот во глобални рамки. Благодарение на транспортот функционалноста на државите 
во голем дел е поедноставена. Токму затоа носителите на власта во локални, регионални 
и меѓународни рамки се насочени кон развој на стратегии и проекти кои првенствено 
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ќе ја одржуваат транспортната инфраструктура, но и кон проекти кои нудат развој на 
нови проекти, поврзување на нови места, зголемување на комуникацијата, притоа 
водејќи грижа за заштита на животната средина. Во европски рамки, Европската унија 
преку Директоратот за транспорт им овозможува на државите-членки имплементација 
на витални транспортни проекти, согласно со усогласената рамка. Државите, пак, кои 
имаат аспирација за полноправно члеснтво, како што е случајот со Република Македонија, 
вршејќи апроксимација на домашната со европската легислатива, ја потврдуваат својата 
темелна определба за спроведување на европските политики во транспортниот сектор.

Wine industry logistics in Republic of Macedonia. LAMBERT Academic Publishing, 
Germany. ISBN 978-3-659-49488-8 Ivanova, Violeta and Atanasoski, Drasko (2013)

Апстракт: Логистичките активности во винската индустрија стануваат сè поважни. 
Се појавуваат нови пазари како последица на економскиот развој на некои земји, како што 
се Кина, Русија и Азиско-пацифичкиот регион. Покрај тоа, денес 25% од шишињата вино 
кои се консумираат се увезени вина, а овој процент ќе бидат повисок во наредните години. 
Затоа, се очекува зголемување на логистичките операции во винската индустрија. Покрај 
тоа, за различни видови на вина, од трпезни до супер премиум, потребни се логистички 
активности. Од друга страна, жестоката конкуренција за постоечки и нови пазари води 
кон пребарување на синџирот на снабдување со цел да се намалат транспортните трошоци.

Монографија или научна книга во земјата:
Европски и регионални искуства во делот на транспортната политика. 

656:340.13(497.7:4-672ЕУ) . Печатница 2ри Август - Штип. ISBN 978-608-4662-28-0 
Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2014)

Транспортот е витален крвоток на секое општество, на секоја држава и на светот 
во глобални рамки. Благодарение на транспортот функционалноста на државите во 
голем дел е поедноставена. Токму затоа носителите на власта во локални, регионални и 
меѓународни рамки се насочени кон развој на стратегии и проекти кои првенствено ќе 
ја одржуваат транспортната инфраструктура, но и кон проекти кои нудат развој на нови 
проекти, поврзување на нови места, зголемување на комуникацијата, притоа водејќи 
грижа за заштита на животната средина. Во европски рамки, Европската унија преку 
Директоратот за транспорт им овозможува на државите-членки имплементација на 
витални транспортни проекти, согласно со усогласената рамка. Државите, пак, кои имаат 
аспирација за полноправно члеснтво, како што е случајот со Република Македонија, 
вршејќи апроксимација на домашната со европската легислатива, ја потврдуваат својата 
темелна определба за спроведување на европските политики во транспортниот сектор.

Логистиката и винската индустрија во Република Македонија. Печатница 2-ри 
Август, Штип. ISBN 978-608-4662-15-0 Atanasoski, Drasko and Ivanova, Violeta (2013)

Логистичките активности во винската индустрија стануваат сè поважни. Се 
појавуваат нови пазари како последица на економскиот развој на некои земји, како што 
се Кина, Русија и Азиско-пацифичкиот регион. Покрај тоа, денес 25% од шишињата вино 
кои се консумираат се увезени вина, а овој процент ќе биде повисок во наредните години. 
Затоа, се очекува зголемување на логистичките операции во винската индустрија. Покрај 
тоа, за различни видови на вина, од трпезни до суперпремиум, се потребни логистички 
активности. Од друга страна, жестоката конкуренција за постоечки и нови пазари води кон 
пребарување на синџирот на снабдување со цел да се намалат транспортни трошоци.

Основи на логистика. Печатница 2-ри Август, Штип. ISBN 978-608-4662-06-8 
Atanasoski, Drasko and Filiposki, Oliver (2012)

Процесот на транзиција во Република Македонија, како и во сите останати земји во 
Централна и Источна Европа, се одвива низ бројни активности. Станува збор за комплетни 
промени во овие земји преку воспоставување на правен систем кој ќе го олеснува, а не да го 
кочи дејствувањето на пазарните законитости, почитување на тие законитости со цел да се 
стабилизира економијата и да се развие пазарот на капитал, либерализација и дерегулација 
на стопанските текови, како и структурни реформи за подобри резултати во работењето 
на сите учесници на пазарот. Визијата за развој и перспектива на Република Македонија 
треба да поаѓа од јасно дефинираните и трајно прифатените определби за отворено 
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стопанство подготвено за соработка со економските субјекти на другите земји, особено 
на соседите, земјите во регионот на балканот и со земјите-членки на Европската унија, 
како и поддршка на развојните процеси од државата, но само преку нејзиното индиректно 
насочување. Оваа книга е резултат на нашата повеќегодишна научноистражувачка работа 
од областа на логистиката. Во нашата земја, па и пошироко, соодветна литература од 
областа на логистиката има многу малку. За да се пополни празнината што се чувствува во 
нашата литература и практика, ја обработивме оваа проблематика во форма на единствен 
систем под име „Основи на логистика”. 

Изработка на елаборати и прирачници прифатени од страна на Град Скопје и 
Општина Штип

2. Прирачен материјал за такси возачи
- Со одговори 

Изготвиле: проф. д-р Нако Ташков, доц. д-р Драшко Атанасоски, м-р Анета 
Стојановска-Стефанова
–– Изработка на програми прифатени од страна на Министерство за транспорт на 

РМ
3. Изработка на програма за полагање на испит за добивање на сертификат за учество 

на возачите во меѓународниот патен сообраќај.
- Патен сообраќај 

Изготвиле: проф. д-р Нако Ташков, доц. д-р Драшко Атанасоски, м-р Анета 
Стојановска-Стефанова.
4. Изработка на програма за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на 

возачите во меѓународниот патен сообраќај.
- Меѓународен превоз на стока

Изготвиле: проф. д-р Нако Ташков, доц. д-р Драшко Атанасоски, м-р Анета 
Стојановска-Стефанова.
5. Изработка на програма за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на 

возачите во меѓународниот патен сообраќај.
- Меѓународен превоз на патници

Изготвиле: проф. д-р Нако Ташков, доц. д-р Драшко Атанасоски, м-р Анета 
Стојановска-Стефанова.

 
Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
За време на изборниот период, кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски учествува 

во  научноистражувачки и апликативни проекти во земјава и во странство, и тоа:

За учество како раководител на проекти на ФТБЛ: 
6. Учесник во научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД: 

Обучен центар за стручна подготовка на кандидати за полагање на стручен испит за 
стекнување сертификати за автотакси возачи во општините Скопје и Штип.
7. Учесник во научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД:

Обучен центар за стручна подготовка на кандидати за полагање на стручен испит за 
стекнување сертификати за професионална компетентност на управители на компании 
кои учествуваат во меѓународниот сообраќај, издаден од Министерство за транспорт и 
врски на РМ (јануари 2015).
8. Учесник во научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД: 

Обучен центар за стручна подготовка на кандидати за полагање на стручен испит за 
стекнување сертификати на возачи кои учествуваат во меѓународниот превоз на патници и 
стока, издаден од Министерство за транспорт и врски на РМ (јануари 2015).
9. Учесник во научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД: 

Обучен центар за стручна подготовка на кандидати за полагање на стручен испит за 
стекнување сертификати на возачи кои учествуваат во меѓународниот превоз на патници 
и стока за опасни запаливи материјали,  се издадава од Министерство за транспорт и врски 
на РМ.
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10. Учесник во научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД: 
Центар за контрола и сервисирање на таксографи се издава од Министерство за 

транспорт и врски на РМ. 

 За активности, член на органи и учество во проекти надвор од ФТБЛ: 
11. Институтот за развој на заедницата  -  Тетово врз основа на Статутот и Правилникот 

за организација и работа ја донесе следнава Одлука за именување на доц. д-р Драшко 
Атанасоски за претседател на Комисијата за прекугранична соработка која има 
за цел да преземе активности за имплементација на проект СЕЕД – социјално 
претприемништво во европска димензија. Проектот е финансиран до Европската 
комисија. 

12. Член на Комисија за развој на економски програми, генерирање на приход и 
самоодржливост при Институтот за развој на заедницата – Тетово со посебен осврт 
кон програма за рурален развој и економска исплатливост при спроведување на 
активности поврзани со рурален развој.  

13. Раководител на семинар при Институтот за развој на заедницата - Тетово врз основа на 
ова решение, во рамките на програмата за денови на доживотно учење финансирана од 
страна на DVV international Germany преку Центарот за доживотно учење – Скопје 
на тема „Неформално образование за рурален развој“. 

14. Кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски во изборниот период е член на Стопанска 
комора на Република Македонија каде што врши презентации и гостува како предавач 
на семинар.

15. Кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски во изборниот период, исто така, е и член 
комората за судски вештаци, а во соработка со Бирото за судски вештачења на РМ 
како овластен судски вештак учествувал во изработка на повеќе стручни анализи.

Кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски во изборниот период е член на повеќе 
органи и комисии на Универзитетот и Факултетот за туризам и бизнис логистика:

Како член на органи на УГД:
16. Член на Универзитетска конкурсна комисија на работна група за успешно реализирање 

на уписите на Универзитетот за пет студиски години:  2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,  
2014/2015 и 2015/2016 

17. Комисија за упис на студенти на втор циклус студии на Факултет за туризам и бизнис 
логистика.

Како член на комисии на ФТБЛ: 
18. Член на ННС; 
19. Раководител на Катедра за бизнис логистика - втор мандат; 
20. Член на Комисија на Факултет за туризам и бизнис логистика за спречување на 

плагијат.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Доцент д-р Драшко Атанасоски, вработен на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, е единствен пријавен кандидат на Конкурсот за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област менаџмент во царина 
и шпедиција и логистика  на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.

Врз основа на анализата на приложените документи, како и врз основа на личното 
познавање, се воочува дека кандидатот доцент д-р Драшко Атанасоски активно публикува 
научни трудови со оригинални резултати во референти меѓународни списанија, активно 
учествува со оригинални трудови на значајни меѓународни конференции и се јавува како 
учесник во научноистражувачка дејност, успешно одржува настава на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв, втор и 
трет циклус студии. 

Оттука, Рецензентската комисија е едногласна во оцената дека со целокупната 
своја досегашна работа доцент д-р Драшко Атанасоски има врвен придонес во наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно- апликативната и организациско-развојна 
дејност.

Согласно со претходно изнесеното и во согласност со Законот за високо образование, 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип, Комисијата со 
особено задоволство му предлага на Наставно- научниот совет на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, кандидатот доцент д-р 
Драшко Атанасоски да биде избран во звање вонреден професор од наставно-научната 
област менаџмент во царина и шпедиција и логистика.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Проф. д-р Александар Николовски, претседател, с.р.
Проф. д-р Мирко Трипуноски, член, с.р. 
Проф. д-р Саво Ашталкоски, член, с.р.
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ БОДУВААТ ПРИ ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

кон рефератот за вреднување на активностите на доцент д-р Драшко Атанасоски, во 
изборниот период од 2011 до 2016 г., кои се бодираат според критериумите за избор во 

звање вонреден професор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип

Р.бр. Наставно-образовна дејност Поени

1 Избор во звање доцент 30
ВКУПНО 30

Р. 
бр.

Научноистражувачка дејност и стручно-
уметнички активности Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

1.
Монографија или научна книга
во земјава реф. 18,19,20, 
во странство реф. 16,17 

3 10 2 15  60

2.

Труд со оригинални научни резултати, 
објавени во научно списание опфатено во 
(СЦИ) 
во странство реф. 
Труд со оригинални научни резултати, 
објавени во научно списание опфатено во 
(ЦА) 
во странство реф. 5,6,7,8,9,19,11,12,13,

Трудови објавени во научно списание 
(останати)
во странство реф. 14,15. 

9

2

6

3

54 

6 

ВКУПНО 120
Р. 
бр.

Стручно-апликативна дејност и 
организациско-развојна дејност Поени

Во земјава Во странство
број поени број поени Вкупно

1. Учесник и раководител н во научен проект 
во земјава   5 5 20

2. Член на универзитетски или владини тела 1 5 5
3. Член на факултетски орган, комисија 5 2 10
4. Техничко унапредување 7 2 14
5. Стручни награди и признанија 4 4 16
6. Член на институтски орган, комисија ИРЗ 2 2 4

7. Претседател на организационен или 
програмски одбор на стручен собир 1 2 2

8. Пленарно предавање на стручен собир 1 2 2
ВКУПНО 73
ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 
ОБЛАСТИ 223


