УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНО-НАУЧНАТА
ОБЛАСТ ТУРИСТИЧКА ПОЛИТИКА И ХОТЕЛИЕРСТВО НА ФАКУЛТЕТ ЗА
ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
Cо Одлука бр. 212-254/3 од 10.5.2017 година донесена на 169. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика, одржана на 10.5.2017
година, определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област туристичка политика и хотелиерство на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во состав:
–– проф. д-р Науме Мариноски, редовен професор – претседател,
–– проф. д-р Милена Талеска, вонреден професор – член и
–– проф. д-р Нако Ташков, вонреден професор – член.
Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха“
на 29.4.2017 година и во предвидениот рок се пријави д-р Дејан Методијески, доцент на
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Врз основа на приложената документација од кандидатот, чест ни е на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика да му го поднесеме следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци
Кандидатот д-р Дејан Методијески е роден на 20.12.1980 година во Скопје. Средното
угостителско училиште „Лазар Танев“ го завршува во Скопје. Високо образование
завршува во 2003 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија, Република
Бугарија, каде што се стекнува со стручен назив дипломиран туристички работник. Во 2004
година на истата институција ги завршува постдипломските магистерски студии и успешно
го брани својот магистерски труд на тема „Антропогените туристички вредности на Град
Скопје, како можност за развој на културолошкиот туризам“ и се стекнува со академски
степен магистер по туризам. По завршувањето на студиите работи во туристичката
агенција „Асја“ во Скопје како менаџер на продажби до 2005 година. Од 2005 до 2008
година работи како менаџер во сопствениот кафе-бар „Софија“, во Скопје. Кандидатот
е овластен судски преведувач од бугарски на македонски јазик и обратно при Основен
суд Скопје II, Скопје, од 2006 година. Во 2008 година, на Институтот за општествени и
хуманистички науки „Евро Балкан“ во Скопје пријавува докторска дисертација на тема
„Руралниот туризам, креативните индустрии и улогата на руралната жена во можностите
за нивното развивање и комерцијализација во Република Македонија“, која успешно е
одбранета во февруари 2012 година и се стекнува со научен степен доктор на науки по
социолошки и родови студии. Во 2009 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во
Скопје пријавува втор магистерски труд на тема „Урбаниот туризам и можности за негов
развој во Република Македонија“, кој успешно го брани во април 2011 година и се стекнува
со академско звање магистер на туризмолошки науки.
Во август 2008 година од страна на Матичната комисија е избран за асистент на
Факултетот за туризам и бизнис логистика во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип. Кандидатот е избран за доцент на 30.10.2012 година со Одлука бр. 2602-788/3, од
5.2.2013 година, со Одлука бр. 0302-170/1 е назначен за одговорно лице за Наставен центар
Скопје, а со Одлука бр. 2102-180/3 од 11.3.2015 година па до денес ги извршува работните
задачи како продекан за настава на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
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Законски услови кои треба да ги исполнува кандидатот за избор во звање
вонреден професор
Кандидатот д-р Дејан Методијески со Одлука бр. 2602-788/3 на Наставно-научниот
совет од 30.10.2012 година е избран за доцент во наставно-научна област туристичка
политика на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип.
Објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации.
Бр.

1

2

3

4

5

6

Автор

Наслов на трудот

Tourism policy of
Metodijeski, Dejan and Balkan countries: review
Temelkov, Zoran (2014)
of national tourism
development strategies.
Prague as the destination
Metodijeski, Dejan
for Macedonians in
and Golakov, Kostadin
the product of tourism
(2014)
agencies.
Historical–Geographic
Dimitrov, Nikola and
Overview Life Cycle of
Koteski, Cane and
Tourism and Hospitality
Angelkova, Tanja and
in Dojran and Dojran
Metodijeski, Dejan and
Lake in Republic of
Josheski, Dushko (2016)
Macedonia.
Dimitrov, Nikola and
Valorization of the
Koteski, Cane and
Pelister National Park
Jakovlev, Zlatko and
(Macedonia) for hiking,
Angelkova, Tanja and
sport, education and
Metodijeski, Dejan and
recreational tourism.
Josheski, Dushko (2016)
Filiposki, Oliver and
Ackovska, Marija and
Socio-economics impacts
Petroska Angelovska,
of tourism.
Neda and Metodijeski,
Dejan (2016)
Can micro financing
increase its role
Temelkov, Zoran and
in support of
Metodijeski, Dejan
accommodation
(2016)
investments of
family owned tourist
enterprises?

Списание
UTMS Journal of
Economics, 5 (2). pp.
231-239.
ISSN 1857-6982
Czech Hospitality and
Tourism Papers, 10
(21). pp. 52-62.
ISSN 1801-1535

Години на
излегување на
списанието

7
(индексирано во
EBSCO)
10
(индексирано во
EBSCO)

International Journal of
Humanities and Social
5
Science Invention, 5 (индексирано во
(12). pp. 24-31.
EBSCO)
ISSN 2319-7722
International Scientific
Journal Turizam (ISJT),
20 (3). pp. 141-152.
ISSN 1450-6661

20

Economic
19
Development, 18 (1-2).
(индексирано во
pp. 125-155.
EBSCO)
ISSN 1857-7741
International Journal of
Information, Business
9
and Management, 8 (4). (индексирано во
pp. 47-52.
EBSCO)
ISSN 2076-9202

Научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните пет години.
Бр.

1

Автор

Наслов на трудот

Mitreva, Elizabeta and
Implementation of the
Cvetkovik, Daniela and
methodology for flawless
Filiposki, Oliver and
operation at a frozen food
Metodijeski, Dejan and
company in the Republic
Gjorshevski, Hristijan
of Macedonia.
(2016)

Списание

Импакт
фактор

Quality - Access to
Success, 17 (153). pp.
92-98.
ISSN 1582-2559

IF 0.26
(индексирано во
Web of science)
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Меѓународни научни публикации:
Автор

Наслов на трудот

1

Taskov, Nako and
Dimitrov, Nikola and
Metodijeski, Dejan and
Nakovska, Julija
(2013)

Практичната работа
како составен дел
од образовниот
процес на студентите
од Факултетот за
туризам и бизнис
логистика.

2

Metodijeski, Dejan
SMEs development and
and Taskov, Nako and
innovation: Examples
Temelkov, Zoran and
of rural tourism in
Filiposki, Oliver (2014) Republic of Macedonia.

Бр.
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3

Taskov, Nako and
Dimitrov, Nikola and
Metodijeski, Dejan
(2014)

A review of the hostel
sector in the Republic
of Macedonia.

4

Indzilieva, Dijana
and Kuzelov, Aco and
Taskov, Nako and
Saneva, Dusica and
Metodijeski, Dejan
(2014)

Ispitivanje
potencijalnog
probiotika lactobacillus plantarum
soj L6 izolovanog iz
“Karlovske kobasice”.

5

Janeski, Ljupco and
Metodijeski, Dejan
(2017)

Quality of services
in five star hotels in
Republic of Macedonia.

6

Metodijeski, Dejan and
Filiposki, Oliver
(2017)

Tourism policy and
security: The case of
terrorism.

Списание
Пети международен
симпозиум – Туризъм,
бизнес и образование
ХХІ век, Благоевград,
България. Пирински
книжовни листиСписание за туристика.
ISSN 1312-6911
SMEs Development and
Innovation: Building
competitive future of
South-Eastern Europe,
VIII International
Conference, 03-04 Oct
2014, Ohrid, Macedonia.
ISBN 978-9989-695-56-8
Proceedings of the
Vth International
Practical - Scientific
Conference:Tourism
Economics and Business.
Batumi Shota Rustaveli
State University, Batumi,
Georgia, pp. 168-172.
ISBN 978-9941-22-316-7
XIX Savetovanje
o biotehnologiji sa
medjunarodnim ucescem,
07-08 March 2014, Cacak,
Republika Srbija. ISBN
978-86-87611-31-3
Proceedings Fourth
international science
conference: Contemporary
management challenges
and the organizational
sciences, 04-06 Nov 2016,
Bitola, Macedonia. ISBN
978-608-65643-4-6
Proceedings Fourth
International Conference
Terrorism, migrations,
refugees – contemporary
challenges on cultural
identities, heritage,
economy, tourism and
media, 17-19 Jan 2016,
Ohrid, Macedonia. ISBN
978-608-65643-4-6

Години на
излегување на
списанието

5

8

5

19

5

5
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Трудовите кои се претставени погоре се уредно прикачени на платформата на
електорнскиот академски репозиториум на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. http://
eprints.ugd.edu.mk/view/creators/Metodijeski=3ADejan=3A=3A.html
Наставно-образовна и научноистражувачка дејност
Доцент д-р Дејан Методијески работи на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип од неговото формирање до денес. Д-р
Методијески во август 2008 година од страна на Матичната комисија е избран за асистент
на Факултетот за туризам и бизнис логистика во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип. Кандидатот со Одлука на Наставно-научниот совет од 30.10.2012 годинае избран
за доцент во наставно-научна област туристичка политика на Факултетот за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Од 5.2.2013 година е назначен
за одговорно лице за Наставен центар - Скопје, а од 11.3.2015 година па до денес ја извршува
функцијата продекан за настава на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Истакнуваме дека доцент д-р Дејан Методијески активно е ангажиран во наставата
преку предавања и вежби на сите три циклуси на студии на Факултетот за туризам и
бизнис логистика. На прв циклус студии, на насоките Туризам, Гастрономија, исхрана
и диететика и Хотелско-ресторанска насока е ангажиран за следните предмети:
Хотелиерство, Термален туризам, Рурален туризам, Пракса во хотелско-угостителски
објекти, Патнички агенции, Менаџмент на мени, Кетеринг менаџмент, Информатички
системи во угостителството и туризмот. На Земјоделскиот факултет, за насоката Рурален
туризам е ангажиран за следните предмети: Хотелиерство, Термален туризам, Рурален
туризам, Пракса во хотелско-угостителски објекти, Патнички агенции и Менаџмент на
мени. На вториот циклус на студии, на насоката Меѓународен туризам неговиот ангажман
е за следните предмети: Бизнис информациони системи, Планирање на рурален туризам,
Екотуризам и Меѓународни туристички зони. Исто така, на вториот циклус на студии на
насоката Гастрономија, исхрана и диететика е ангажиран за предметите: Гастрономски
туризам, Маркетинг на храна и пијалаци и Психологија на исхраната. На третиот циклус
на студии во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика – Туризам и
угостителство, кандидатот е ангажиран за предметите Туристички аранжмани, Современи
информатички системи во туризмот и Стратегии на услуги во хотелиерството.
За потребите на наставата на Факултетот за туризам и бизнис логистика, д-р Дејан
Методијески ги има издадено следните учебници, скрипти и практикуми:
Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver (2016) Безбедност и контролинг во туризмот
и угостителството - практикум. ISBN 978-608-244-329-4.
http://eprints.ugd.edu.mk/16506/
Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver (2016) Безбедност и контролинг во туризмот
и угостителството - скрипта. ISBN 978-608-244-330-0.
http://eprints.ugd.edu.mk/16509/
Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Cuculeski, Nikola (2016) Информатички
системи во угостителството и туризмот - практикум. ISBN 978-608-244-327-0.http://eprints.
ugd.edu.mk/16510/
Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Cuculeski, Nikola (2016) Информатички
системи во угостителството и туризмот - скрипта. ISBN 978-608-244-328-7.http://eprints.
ugd.edu.mk/16511/
Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2016) Истражување на
туристичкиот пазар - практикум. ISBN 978-608-244-326-3.
http://eprints.ugd.edu.mk/16512/
Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2016) Истражување на
туристичкиот пазар - скрипта. ISBN 978-608-244-325-6.
http://eprints.ugd.edu.mk/16513/
Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014) Термален туризам - учебник. Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-142-9
http://eprints.ugd.edu.mk/12897/
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Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2013) Практикум по хотелиерство. ISBN 978608-4708-74-2.http://eprints.ugd.edu.mk/8640/
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2013) Пракса во хотелскоугостителски објекти. ISBN 978-608-4708-73-5.
http://eprints.ugd.edu.mk/8641/
Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2012) Хотелиерство. ISBN 978-608-4504-74-0.
http://eprints.ugd.edu.mk/1351/
Покрај рецензираните изданија, студентите од кандидатот за подобро совладување на
наставната материја користат интерни скрипти за предметите: Ресторански менаџмент,
Рурален туризам, Меѓународен туризам, Екотуризам, Кетеринг менаџмент и Менаџмент
на мени.
Доцент д-р Дејан Методијески има плодна научноистражувачка работа. Во однос на
неговиот ангажман има преземено активно учество во планирање, утврдување и развој на
високообразовната дејност. Исто така, во однос на неговиот ангажман, кандидатот е класен
раководител на студиски програми на Факултетот за туризам и бизнис логистика, како и
член во комисија за одбрана на дипломска работа (над 150) и ментор за изработка на тема
за дипломски труд (над 50). Д-р Методијески, исто така, е ментор на успешно одбранети
магистерски трудови на двајца кандидати и член на комисија за одбрана на магистерски
труд на четворица кандидати на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Член е на
Комисија за одбрана на докторски труд на двајца кандидати при Економскиот институт,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.
Кандидатот е претседател на две и член на три рецезентски комисии формирани
на Факултетот за туризам и бизнис логистика за поднесување на реферат за избор во
наставни и насловни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип: насловен доцент д-р
Небојша Вуковиќ (Универзитетски билтен бр.95 од 24.1.2013), насловен доцент д-р Соња
Ризовска-Јовановска (Универзитетски билтен бр.95 од 24.1.2013), доцент д-р Александра
Жежова (Универзитетски билтен бр.114 од 2.12.2013), доцент д-р Тања Ангелкова-Петкова
(Универзитетски билтен бр.123 од 30.4.2014) и насловен доцент д-р Никола Цуцулески
(Универзитетски билтен бр.152 од 15.8.2014).
Покрај овие активности, кандидатот е рецензент на два ракописа за потребите
на наставата: „Туристички дестинации“ од авторите д-р Никола Димитров и д-р Тања
Ангелкова-Петкова (Универзитетски билтен бр.123 од 15.4.2014) и „Угостителство –
умешност и занимање“ од авторите д-р Нако Ташков и д-р Татјана Бошков (Универзитетски
билтен бр.150 од 1.7.2015). Имено, кандидатот со своите горенаведени активности покажува
способност во изведувањето на сите видови високообразовна дејност.
Доцент д-р Дејан Методијески е учесник во повеќе проекти, од кои два универзитетски
научноистражувачки проекти под наслов „Емпириско истражување за вреднување и
одржливост на туристичко-гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион“ и
„Историско-географски пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија“.
Исто така, учесник е во проектот „Тур ретур“ за обука на туристички водичи, туристички
придружници и раководител на туристичка агенција во организација на Факултетот за
туризам и бизнис логистика. Учествува во четири проекти во земјата: „Економска импакт
анализа на туризмот во Република Македонија“, Министерство за економија; „Лесновска
селска фурна“, Здружение за одржлив рурален развој на Лесново и Осоговскиот регион
„Илински Врв“ - Лесново; „Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на
Република Македонија“, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република
Македонија и „Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти, настани
од значење за туризмот во Република Македонија“, Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот на Република Македонија. Раководител е на еден национален проект насловен
како „Развој на манастирскиот туризам во Република Македонија“, Агенцијата за промоција
и поддршка на туризмот на Република Македонија.
Покрај проектите во земјата, кандидатот зема учество и во три проекти во странство:
„Mapping of cultural heritage in the municipalities of Strumyani and Karbinci and stimulation of
the development cultural tourism through integrated tourist products“, проект од задгранична
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соработка помеѓу Општина Карбинци и Општина Струмјани, Бугарија; „Congressional
Network and Centre for Vocational and Technical Skills“, проект од задгранична соработка
помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и Американскиот универзитет во Благоевград,
Бугарија и „Shaping the future education in tourism“, Еразмус проект на Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип и универзитетите од Солун, Шибеник и во Бургас.
Во периодот од 2008 до 2012 година – за избор во доцент, кандидатот д-р Методијески
има објавено 24 труда, реферат за избор во доцент објавен во Билтен на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, бр. 90, од 15 октомври 2012 година.
Во периодот 2012-2017 година за кој се изготвува овој реферат, кандидатот има
публикувано 60 труда во меѓународни списанија, зборници на научни и стручни трудови од
конференции во земјава и во странство, како и научни и стручни книги и учебни помагала.
Трудовите на кои е направена научната евалуација подолу се уредно прикачени на
платформата на електорнскиот академски репозиториум на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип и може да се пронајдат на следниот линк http://eprints.ugd.edu.mk/view/creators/
Metodijeski=3ADejan=3A=3A.html.
Објавени научни и стручни трудови во последните пет години
Научен труд објавен во списание со импакт фактор
Mitreva, Elizabeta and Cvetkovik, Daniela and Filiposki, Oliver and Metodijeski, Dejan
and Gjorshevski, Hristijan (2016) Implementation of the methodology for flawless operation at a
frozen food company in the Republic of Macedonia. Calitatea - acces la succes (Quality - Access
to Success), 17 (153). pp. 92-98. ISSN 1582-2559
http://eprints.ugd.edu.mk/16087/IF 0.26 (индексирано во Web of science)
Овој труд нуди предлог-методологија за безгрешно работење како потсистем на
тоталниот менаџмент со квалитет (TQM) системот што резултира во голема помош на
компанија за производство на полжави, во процесот на дизајнирање на систем со добар
квалитет. Во текот на дизајнирањето на стандардни оперативни постапки потребно е да се има
соодветна методологија со методи и техники за безгрешно производство и методологија за
оптимизирање на трошоците. Методите применети во овој труд се: списоци, Парето пристап
и методот на Ишикава. Резултатите од оваа истражување покажуваат дека примената
на филозофијата на тотален менаџмент со квалитет во компанијата за производство на
полжави не само што придонесе за подобрување на квалитетот на производот, туку и за
зголемување на оптимизација на продуктивноста и трошоците за квалитет.
Научен труд објавен во меѓународни научни списанија и меѓународни научни
публикации
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Nakovska, Julija (2013)
Практичната работа како составен дел од образовниот процес на студентите од Факултетот
за туризам и бизнис логистика. Пети международен симпозиум – Туризъм, бизнес и
образование ХХІ век, Благоевград, България. Пирински книжовни листи - Списание за
туристика. ISSN 1312-6911
http://eprints.ugd.edu.mk/8037/
Во овој труд се прикажува практичната работа на студентите од Факултетот за туризам
и бизнис логистика, кон која оваа институција има направено сериозен пристап. Во трудот
се дадени дефиниции за практичната работа и објаснета е потребата од практичната работа
во понатамошното персонално и професионално развивање и обучување на студентите.
Трудот завршува со заклучни согледувања за перспективите на практичната работа која
придонесува во подобрување на квалитетот на кадрите кои се еден од најважните фактори
за развојот на угостителството и туризмот.
Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran (2014) Tourism policy of Balkan countries:
review of national tourism development strategies.
UTMS Journal of Economics, 5 (2).
pp. 231-239. ISSN 1857-6982 (индексирано во EBSCO)
http://eprints.ugd.edu.mk/11635/
Предмет на овој труд е туристичката политика на балканските земји, погледната низ
призмата на Националните стратегии за развој на туризмот и туристичките производи
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опфатени во нив. Во трудот се дадени основни податоци за балканските земји како
број на жители, територија, број на меѓународни туристи, постоење на Национална
туристичка организација и објекти вклучени во светската листа на културно наследство
на УНЕСКО. Табеларно се прикажани владините тела кои се одговорни за туризмот,
Националните стратегии за развој на туризмот и туристичките производи кои се содржат
во овие стратегии. Направена е анализа и преглед на стратегиите врз основа на нивното
времетраење и видовите туристички производи.
Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Prague as the destination for
Macedonians in the product of tourism agencies. Czech Hospitality and Tourism Papers, 10
(21). pp. 52-62. ISSN 1801-1535 (индексирано во EBSCO)
http://eprints.ugd.edu.mk/9961/
Во трудот се врши анализа на туристички аранжмани за посета на Прага во организација
на туристички агенции од Република Македонија. Прага како атрактивна дестинација е
присутна на туристичкиот пазар во Република Македонија во последните десет години,
но само мал број на туроператори организираат патувања во овој познат европски центар.
Трудот содржи анализа и ја презентира содржината на аранжманите за посета на Прага,
нивните цени, времетраењето и периодот во кој се остварени, дополнителни активности и
факултативни екскурзии кои се нудат на македонските туристи, бројот на учесниците и
туроператори кои го организираат и промовираат урбаниот туризам.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Temelkov, Zoran and Filiposki, Oliver (2014)
SMEs development and innovation: Examples of rural tourism in Republic of Macedonia.
SMEs Development and Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII
International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia. ISBN 978-9989-695-56-8http://
eprints.ugd.edu.mk/11517/
Малите и средни претпријатија, нивниот развој и иновации, претставени преку
примери на претприемачи и семејни бизниси кои се занимаваат со руралниот туризам
во Република Македонија, се предмет на овој труд. Дадени се општите карактеристики
на малите и средни претпријатија и нивната улога и учество во туристичкиот сектор, со
посебен фокус на руралниот туризам. Во заклучоците се посочени коментари, сугестии
и препораки за перспективите на малите и средни претпријатија кои се еден од главните
фактори за развој на туризмот и популаризација на патувањата во руралните средини.
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review of the hostel
sector in the Republic of Macedonia. Proceedings of the Vth International Practical - Scientific
Conference: Tourism Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-316-7
http://eprints.ugd.edu.mk/10642/
Целта на овој труд е да биде направен преглед на хостелскиот сектор во Република
Македонија. За потребите на трудот е направено експлораторно истражување
(квалитативно), преку кое се доби увид во состојбата на хостелскиот сектор на национално
и меѓународно ниво. Трудот содржи материјали поврзани со дефинирањето и историскиот
развој на хостелите, тенденциите во хостелското работење, профилот на туристите кои
престојуваат во хостелите, хостелскиот сектор и препораките за неговиот развој во
Република Македонија.
Indzilieva, Dijana and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Metodijeski,
Dejan (2014) Ispitivanje potencijalnog probiotika - lactobacillus plantarum soj L6 izolovanog
iz “Karlovske kobasice”. XIX Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 0708 March 2014, Cacak, Republika Srbija. ISBN 978-86-87611-31-3 http://eprints.ugd.edu.
mk/9708/
Употребата на пробиотик стартер култури во производството на сирови – сушени
производи од месо претставува актуелен научен и практичен интерес за истражување во
месната индустрија. Целта на ова истражување е да се испитаат потенцијалните пробиотик
својства на Lactobacillus plantarum на (L6), изолирани од карловски колбаси. Констатирано
е дека L6 поседува потенцијални пробиотски својства, што е потврдено преку неговата
способност да преживее во кисела средина, како и во присуство на 0,15% и 0,30% жолчни
соли да формира биофилм на полипропиленски површини. Потврдена е способноста за
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адхезија на цревните епителни клетки. Тестираните L plantarum L6 може ефикасно да
послужи како антимикробна пречка за развој на патогени бактерии во производството на
сирови – сушени производи од месо.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Barishic, Darko and
Metodijeski, Dejan (2014) Preparatory activities for the successful implementation of the
methodology for after sales support to customers in the TQM system. Technics Technologies
Education Management, 9 (4). pp. 751-757. ISSN 1840-1503
http://eprints.ugd.edu.mk/11803/
Целта на овој труд е да се даде добра основа за македонските компании во период своите
постпродажниактивности на производот, да се разбере филозофијата на TQM (тотален
менаџмент со квалитет) и бенефитите кои ќе бидат постигнати со имплементација на
системот и поставување на стратешки насоки за успех. Како резултат на спроведувањето
на оваа методологија, во пракса се забележува подобрување на конкурентноста, зголемена
ефикасност, намалување на трошоците за квалитет и зголемување на продуктивноста.
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and
Josheski, Dushko (2016) Historical–Geographic Overview Life Cycle of Tourism and Hospitality
in Dojran and Dojran Lake in Republic of Macedonia. International Journal of Humanities and
Social Science Invention, 5 (12). pp. 24-31. ISSN 2319-7722(индексирано во EBSCO)http://
eprints.ugd.edu.mk/16832/
Во овој труд се идентификува почетокот и да се објаснува историски и географски
појавувањето, промените и процесите во туризмот и угостителството, а паралелно се
одредува животниот циклус на туризмот во Дојранскиот регион. На овој простор туризмот
се базира на вредностите на природната тријада, воздух-вода-земја, така што повеќето
туристи го искористат своето време за различни рекреативни, спортски, здравствени и
други активности во и околу водата во езерото. Податоците од истражувањето на езерото
и населбата укажуваат на цикличнен развој на туризмот и оваа дестинација. Циклусот на
период на најголем туристички развој на дестинацијата е прекинат, а наскоро ќе почне да
се стабилизира и подмладува со вистински индикатори на раст на туризмот.
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and
Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Valorization of the Pelister National Park
(Macedonia) for hiking, sport, education and recreational tourism. International Scientific
Journal Turizam (ISJT), 20 (3). pp. 141-152. ISSN 1450-6661
http://eprints.ugd.edu.mk/16968/
Преку истражувањето во трудот се прави туристичка валоризација на елементите кои
се однесуваат на привлекување на посетителите за спорт и рекреација, како и елементите
на влијание и управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер.
Резултатите покажуваат дека Националниот парк најчесто се користи за практикување
на активности поврзани со планинарење и качување. Од спортските активности оние кои
доминираат се скијање, нордиско трчање и возење велосипед. Исто така, паркот е место за
едукација и место со потенцијал за развој на здравствен туризам.
Filiposki, Oliver and Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda and Metodijeski,
Dejan (2016) Socio-economics impacts of tourism. Economic Development, 18 (1-2). pp. 125155. ISSN 1857-7741(индексирано во EBSCO)
http://eprints.ugd.edu.mk/16163/
Во трудот се прави осврт на социо-економските влијанија на туризмот како глобален
феномен и двигател на економиите на многу земји. Опфатени се анализа на туристичката
индустрија, секторите во туризмот и неговата корелација со животната средина.
Истражувањето укажува на големото значење на економските придобивки од туристичката
дејност и го рангира туризмот како една од најбрзорастечките индустрии во светот.
Temelkov, Zoran and Metodijeski, Dejan (2016) Can micro financing increase its role in
support of accommodation investments of family owned tourist enterprises? International Journal
of Information, Business and Management, 8 (4). pp. 47-52. ISSN 2076-9202 (индексирано во
EBSCO) http://eprints.ugd.edu.mk/16164/
Основна цел на овој труд е да се анализира начинот на кој микрофинансирачките
производи може да обезбедат бенефит и да придонесат за зголемување на сместувачките
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капацитети на туристички претпријатија кои се семејни бизниси. Овие претпријатија се
соочуваат со бројни пречки во желбата за проширување на нивните активности. Причината
која е директно одговорна за овие проблеми е недостатокот на капитал. Поточно,
зголемување на сместувачките капацитети бара повисоко ниво на почетен капитал. Поради
оваа причина, препорака е дадена во насока на развој на микрофинансирањето. Покрај тоа,
се констатира дека микрофинансирање може да се докаже како прифатливо решение за
поддршка на туристичките претпријатија, но предуслов е модификација на производитево
насока на поголема погодност за потребите на туристичките претпријатија.
Mitreva, Elizabeta and Zdrvkovska, Liljana and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and
Gjorshevski, Hristijan (2016) Quality management and practises in automotive parts production.
XXIV International Scientific-Technical Conference Trans’16 Motauto, 29 June-02 July 2016,
Varna, Bulgaria. ISSN: 1310-3946
http://eprints.ugd.edu.mk/16861/
Во овој труд се врши анализа на компанија од автомобилската индустрија и преку
примена на методот на Парето за откривање на точки каде што се случуваат повеќето
дефекти, пристапот Ишикава кој ги открива причините за грешките, листи за проверка,
како и методологии за брз одговор и брза контрола; 8D (Осум дисциплини); PFMEA,
бизнис процесите за набавка на суровини и репроматеријали се оптимизираа. Добиените
резултати покажуваат дека спроведувањето на овие методологии за оптимизирање на
деловните процеси доведува до утврдување на квалитет и подобра продуктивност по
најниски трошоци во работењето.
Janeski, Ljupco and Metodijeski, Dejan (2017)Quality of services in five star hotels in
Republic of Macedonia. Proceedings Fourth international science conference: Contemporary
management challenges and the organizational sciences, 04-06 Nov 2016, Bitola, Macedonia.
ISBN 978-608-65643-4-6 http://eprints.ugd.edu.mk/17653/
Целта на овој труд е да се истражи квалитетот на услугите во хотелите со пет ѕвезди
во Република Македонија. Истражувањето се темели на презентација на коментарите
на клиентите кои престојувале во овие хотели и нивната оценка на меѓународниот
информационен систем booking.com. Коментарите поврзани со хотелите се табеларно
претставени и направена е нивна анлиза, која води до идни препораки за подобрување на
квалитетот на услугите кај хотелите од висока категорија во Република Македонија.
Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver (2017) Tourism policy and security: The case
of terrorism. Proceedings Fourth International Conference Terrorism, migrations, refugees –
contemporary challenges on cultural identities, heritage, economy, tourism and media, 17-19 Jan
2016, Ohrid, Macedonia. ISBN 978-608-65643-4-6
http://eprints.ugd.edu.mk/17654/
Предмет на оваа труд е туристичката политика и безбедност од аспект на
меѓународните патувања и тероризмот. Тероризмот е еден од најголемите проблеми на
современото општество, а целите на многу терористички напади се поврзани со туристи и
популарни туристички дестинации. Во трудот се дадени примери на терористички напади
низ светот и како тие влијаат на туристичката индустрија, економските загуби на туризмот
во случаи на тероризам и управувањето со кризи. Препораки за Македонија се дадени врз
основа на меѓународните искуства и како треба земјата и туристичката индустрија да се
подготвуваат во случај на терористички акт.
Монографија или научна книга
Metodijeski, Dejan (2012) Туризмот во руралните средини. Sovremenost. ISBN 978608-4501-32-9http://eprints.ugd.edu.mk/3590/
Предмет на истражување на оваа книга е туризмот кој го презентира руралниот
живот, уметноста, културата и наследството на руралните средини, со посебен акцент на
креативните индустрии и улогата на руралната жена во можностите за неговиот развој.
Руралниот туризам овозможува интеракција меѓу туристите и локалното население, како
и збогатување на туристичкото искуство. Суштината на трудот се содржи во три главни
делови: дефинирање на туризмот во руралната средина, фактори за неговото постоење
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како човечки, објекти за сместување, природни и антропогени вредности, туристичка
политика; меѓународни искуства поврзани со руралниот туризам и руралниот туризам во
Република Македонија.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan (2014) Cooking: Cooking
practice. Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-635 14-4
http://eprints.ugd.edu.mk/11388/
Во книгата се прави осврт на готвењето и основите на готварството. Се обработува
материјал поврзан со користењето на различни намирници од животинско и растително
потекло во процесот на готвење, организацијата на кујната и подготовката на различни
видови на јадења, од модерна кујна до традиционални специјалитети.
Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta (2015) Thermal tourism
in Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-65936592-8http://eprints.ugd.edu.mk/13410/
Во оваа книга се обработува проблематиката поврзана со термалниот туризам.
Претставени основи и можностите за развој на овој вид на туризам преку анализа на
бањските центри, менаџментот на спа услугите, гастрономијата и специлајизираните
третмани, лековитоста на минералните води, заштита на животната средина, промоцијата
и начините за привлекување на туристи и збогатување на нивниот престој во бањските
центри.
Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2015) Меѓународен туризам. Sovremenost,
Skopje. ISBN 978-608-4501-44-2
http://eprints.ugd.edu.mk/15010/
Книгата опфаќа материјал кој се однесува на суштината и основните на меѓународниот
туризам во светот, најчесто сретнуваните видови на меѓународен туризам како туризам за
одмор и рекреација, урбан, здравствен, шопинг, бегпекер, бизнис и религиозен туризам.
Исто така, обработени се природните и антропогени ресурси, развојот на сообраќајот,
промените во однесувањето на туристите, формите на интеграција во меѓународниот
туризам, туристичката политика и институционалната поддршка, меѓународните
организации кои го потпомагаат развојот на меѓународниот туризам, сезоналноста во
туризмот, информациските технологии и интернетот, безбедноста, глобализацијата и
сегментацијата на пазарот во меѓународниот туризам.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник од трудови на научен
собир
Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda and Metodijeski, Dejan and Filiposki,
Oliver (2012) Економијатана туризмот и нејзиното изучување на додипломските студии на
Факултетите за туризам во Република Македонија. Предизвиците на науката во економија
базирана на знаење - состојби и перспективи. pp. 191-202. ISSN 978-608-4519-07-2http://
eprints.ugd.edu.mk/1355/
Трудот ги опфаќа состојбите и изучувањето на економските карактеристики на
туризмот преку застапените економски предмети во програмите на додипломските студии
на факултетите за туризам во нашата земја. Направена е споредба со изучувањето на
слични предмети на избрани факултетите во некои од соседните земји.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Boskov, Tatjana and Filiposki, Oliver and
Temelkov, Zoran (2012) Mogućnosti razvoja termalnog turizma u Republici Makedoniji. IV
Kongres banja sa međunarodnim učešćem.
http://eprints.ugd.edu.mk/1350/
Во трудот е опфатена проблематиката на термалниот туризам во Македонија.
Презентирани се потенцијалите на бањските центри, начинот на менаџирање и препораките
за идниот развој на овој вид на туризам.
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2013) Регионална
распространетост на руралниот туризам во ридско-планинските подрачја. In: Проблеми
и перспективи на ридско-планинските подрачја, 13-15 Sept 2013, Охрид. ISBN 978-60865155-3-9http://eprints.ugd.edu.mk/7411/
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Во трудот станува збор за руралниот туризам и неговата регионална разместеност
гледано од аспект на планските статистички региони. Опфатени се поважните рурални
населби во ридско-планинските подрачја кои го практикуваат руралниот туризам, со
своите специфичности – разлики и сличности.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014) Списокот на светското
наследство на УНЕСКО како фактор за развој на туризмот во Балканските земји. In: 2nd
International Conference of Cultural Heritage, Tourism and Media, 17-19 Jan 2014, Ohrid.
ISBN 978-608-65643-1-5http://eprints.ugd.edu.mk/9616/
Во трудот се прави мапирање на објекти од Списокот на светското наследство на
УНЕСКО во балканските земји. Постоењето на културно и природно наследство и неговото
вклучување во УНЕСКО се набљудувакако фактор за развој на туризмот.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Boskov, Tatjana and Filiposki, Oliver and
Temelkov, Zoran (2014) Промоција на туристичките дестинации во нашата земја преку
кампањата Истражи ја Македонија. In: 2nd International Conference on Cultural Heritage,
Media and Tourism, 17-19 Jan 2014, Ohrid, Macedonia. ISBN 978-608-65643-1-5 http://eprints.
ugd.edu.mk/7498/
Во трудот се дадени општите карактеристики на кампањата Истражи ја Македонија
и моменталната состојба на снимени видеа за промоција на туристичките дестинации,
места и региони во нашата земја. Трудот содржи коментари, предлози и препораки за
перспективите на промотивната кампањата која придонесува за развој на туризмот и
популаризација на патувањата на домашните туристи.
Metodijeski, Dejan and Stojanoski, Hristo (2014) Popular culture and tourism: the case of
music tourism. In: Popular culture: Reading from below - International scientific conference, 2-4
Nov 2014, Skopje. ISBN 978-608-4744-05-4
http://eprints.ugd.edu.mk/11325/
Во овој труд се прави осврт на популарната култура и туризмот погледнати од
аспект на музичкиот туризам. Во трудот се дефинирани популарната култура, туризмот
и музичкиот туризам и се дадени примери на музички туризам низ светот. Посветен е
дел и на економските аспекти на музичкиот туризам, неговиот маркетинг и менаџмент
и профилот на туристите според музичкиот правец. Опфатени се најразлични видови на
музички туризам, како фестивали, концерти и настапи и индивидуални и организирани
патувањата кои се поврзани со овие настани.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Dimitrov, Nikola and
Metodijeski, Dejan (2014) Full commitment of top management in Macedonian High Education
Institutions. In: Proceedings of the Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014,
19–20 Sept 2014, Košice – Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-483-0http://eprints.ugd.edu.
mk/11944/
Овој труд опфаќа анализа на десет високообразовни институции од Македонија каде
што се истражени условите во однос на дизјнирањето и имплементацијата на систем за
квалитет. Резултатите покажуваат дека филозофијата на тотален менаџмент со квалитет
иако прифатена од страна на европските и светски земји не е доволно промовирана во
нашата земја. Моделот кој се користи од методолошки аспект е применлив за анализа на
високообразовни институции во различни земји.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2015) Comparative Analysis
of the Hostel Sector in Macedonia and Bulgaria. Procedings of the 3rd International Conference
“Ohrid – Vodici, 2015”, “Rethinking the framework of interdisciplinary cooperation between
cultural heritage, local economic development, tourism and media”. pp. 233-239. ISBN 978608-65643-3-9
http://eprints.ugd.edu.mk/15008/
Во трудот се прави компаративна анализа на хостелскиот сектор во Македонија и во
Бугарија. За потребите на трудот се спроведени неформални интервјуа со сопственици на
хостели во двете земји. Резултатите од истражувањето се дадени како препораки за развој
на хостелската дејност во овие земји.
Taskov, Nako and Angelkova, Tanja and Magdinceva Sopova, Marija and Metodijeski,
Dejan (2015) Opportunities for development of tourism and small enterprises in Dojran
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municipality in Macedonia. SITCON 2015. pp. 88-92. ISSN 978-86-7912-615-3 http://eprints.
ugd.edu.mk/14115/
Трудот се фокусира на можностите за развој на туризмот и малите бизниси на
територијата на Општина Дојран. За потребите на трудот е направена анализа на
малите претпријатија во Дојранскиот регион, со препораки за подобрување на бизнис
перформансите.
Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2016) Преглед на позначајните туристички
водичи. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование. ISBN: 978-608-244-308-9
http://eprints.ugd.edu.mk/16740/
Целта на овој труд е да биде направено дефинирање и преглед на позначајните
туристички водичи во светот кои претставуваат еден од факторите за развој на
меѓународниот туризам. Во трудот е консултирана постоечката литература поврзана со
туристичките водичи и прикажан е нивниот историски развој. За потребите на трудот е
спроведено квалитативно истражување базирано на интернетот и табеларно се претставени
важните публикации од оваа специјализирана туристичка литература, како во светски
рамки, така и во Република Македонија.
Bozinovski, Aleksandar and Metodijeski, Dejan (2016) Информационите системи за
приватно сместување како фактор за културното значење на туризмот. Зборник на трудови
од Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и образование. pp. 93-99.
ISBN: 978-608-244-308-9
http://eprints.ugd.edu.mk/16745/
Предмет на овој труд е дефинирање и преглед на позначајните информациони
системи кои нудат објекти за приватно сместување. За потребите на трудот е спроведено
истражување базирано на секундарни извори на информации и табеларно се претставени
позначајните информациони системи и застапеноста на објектите за приватно сместување
од Република Македонија во нив.
Учество на научен собир со реферат (постер/усно) во земјава и во странство
Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2012) Thermal spa Kezovica, opportunities for
tourism development. In: II Balkan Spa Summit, 4-7 Oct 2012, Cesme, Turkey.http://eprints.
ugd.edu.mk/7476/
Во трудот се прави анализа на бањата Кежовица и можностите за нејзин развој преку
туризмот. Дадени се општите информации поврзани со бањата, местоположба, историскиот
развој и моменталната состојба, природните и антропогените ресурси за развој на туризмот
и карактеристиките на водата и лекувачките можности на бањата. Дадени се препораки за
идниот развој на Кежовица како бањски центар.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Boskov, Tatjana and
Temelkov, Zoran (2013) Geographical dispersion of tourist agencies in Republic of Macedonia.
In: First International Conference Mediterranean Tourism - MT-2013, Nis, Serbia.http://eprints.
ugd.edu.mk/7475/
Предмет на истражување на овој труд се туристичките агенции во Република
Македонија како еден од основните фактори за развојот на туризмот. Во трудот е
направен преглед на туристичките агенции по региони, посочени современите тенденции
во нивната работа, како и улогата на субвенционирањето на странските туроператори во
зголемувањето на туристичката посетеност.
Metodijeski, Dejan and Bozinovski, Aleksandar (2014) Јустинијан I како адут за
збогатување на туристичката понуда на Скопје. In: II Меѓународен научен симпозиум
„Денови на Јустинијан I“, 17-18 Oct 2014, Skopje.
http://eprints.ugd.edu.mk/11324/
Целта на овој труд е да биде претставен ликот и делото на Јустинијан I кој бил
византиски владетел родум од Македонија, император на Источното римско царство,
православен теолог и реформатор на римското право и негова популаризација во контекст
на збогатување на туристичката понуда на Скопје. Во трудот се дадени успешни примери на
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промоција на туристички дестинации преку акцентирањето на важни историски личности
во меѓународни рамки. Посочени се предлози за интерпретација на ликот и делото на
Јустинијан I во насока на збогатување на туристичката понуда на градот Скопје.
Metodijeski, Dejan (2016) Cultural heritage and gastronomy of Skopje. First International
Conference & Workshop for Tourism and Hospitality Students, 04-06.11.2016 Skopje,
Macedonia.
Во трудот се презентирани културното наследство на Скопје во насока на богатата
историја, модерните градби и типичните гастрономски специјалитети кои се произведуваат
во градот како симит погача, чоколадата од Европа, Скопската пивара. Опфатени се и
познати личности од балканскиот простор кои се родени, живееле или работеле во градот.
Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran (2017) Tourism policy, climate change and
sustainable development. In: Third International Climate Change Conference, 03-05 Feb 2017,
Skopje, Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/17652/
Во трудот се обработуваат проблемите поврзани со туристичката политика,
климатските промени и одржливиот развој. Климатските промени се модерен феномен, тие
влијаат на туризмот и патувањата, но и туризмот влијае преку загадувањето. Туристичката
политика е таа која преку своите механизми ќе придонесе за одржлив развој.
Труд објавен во зборник од трудови на стручен собир
Taskov, Nako and Andonovikj, Vladan and Metodijeski, Dejan and Lazarevski, Ilija
(2012) Предлог решение за имплементирање на информационо управувачки систем во
општина Дојран. In: Туризмот во Дојранскиот регион, Dojran.
http://eprints.ugd.edu.mk/1352/
Предмет на овој труд се информационите системи и нивната улога во развојот
на туризмот со посебен осврт на можностите за имплементација на информационо
управувачки систем за Општина Дојран. Во трудот се разгледани карактеристиките на
информационите системи и нивната синергија со туризмот и објаснување за потенцијалите
кои ги нудат информационите системи.
Metodijeski, Dejan and Saneva, Dusica (2016) Организација на научни и стручни
конференции и нивниот придонес во науката. In: Состојби и перспективи во туризмот,
економијата и бизнис логистиката во Република Македонија, 28 May 2016, Stip, Macedonia.
ISBN 978-608-244-313-3http://eprints.ugd.edu.mk/16166/
Во овој труд се презентира материјал поврзан со научните и стручни конференции
и нивниот придонес во науката. Опфатени се историскиот развој на конференциите,
дефинирањето и поделбата на конференциите според различни критериуми. Посветено
е внимание на организацијата на конференциите и нивното академско, но и економско
значење за дестинациите каде што се одржуваат.
Труд во стручно (научно-популарно) списание
Metodijeski, Dejan (2012) Договор за организирање на патување и општи услови за
патување. Годишен зборник Правен факултет, 3 (3). ISSN 1857- 8713
http://eprints.ugd.edu.mk/10463/
Туристичките агенции играат важна улога во развојот на туризмот, а при вршење на
својата дејност влегуваат во договорни односи со корисниците на услугите. Предмет на
овој труд се договорот за организирање на патување и општите услови за патување кои
важат во нашата земја. Во текстот се опфатени позначајните меѓународни конвенции, како
и основната законска регулатива која е поврзана со туризмот во Република Македонија. Во
последниот дел на трудот, направен е осврт на дел од правата и обврските на корисниците
и на давателите на туристичките услуги кои се содржат во општите услови за патување.
Metodijeski, Dejan and Koviloski, Slavco (2013) Comparative approach to international
tourism in the 19th century: the case of Macedonia. Haemus journal an Electronic Journal for
the History and Archaeology of the Balkan Peninsula, 2. pp. 135-144. ISSN 1857- 8411http://
eprints.ugd.edu.mk/8949/
Целта на овој труд е да се направи осврт на патувањата и туризмот во Македонија во
XIX век, а преку компаративен приод да се спореди со најважните моменти од историскиот
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развој на туризмот во светски рамки. Дадени се податоци за состојбата на туризмот во
Македонија, а како главен извор на информација се користат странските патеписи. Во
текстот се опишани објектите за сместување, исхрана и разонода на патниците, кои
постоеле во XIX век, а преку нивната дескрипција можеме да го одредиме и нивото на
развој на туризмот во Македонија во овој период.
Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2013) Курсевите за странски јазици како
фактор за продолжување на туристичката сезона. Годишен зборник 2013 - Филолошки
факултет, 4. pp. 23-28. ISSN 1857-7059
http://eprints.ugd.edu.mk/8948/
Предмет на овој труд е сезонското работење во туризмот и организирањето на курсеви
за странски јазици како еден од главните фактори за продолжување на сезоната. Посочен
е примерот на Малта, која успешно развива ваков вид на едукативен туризам со повеќе од
40 училишта за изучување на англиски јазик кои се здружени во Федерација и предлагаат
најразлични видови на курсеви. Направени се препораки вакви курсеви за изучување на
странски јазици да бидат организирани и понудени на странските туристи во посета на
Република Македонија.
Metodijeski, Dejan (2014) Публикувана стручна литература од областа на туризмот
во новиот милениум. Современост. pp. 93-97. ISSN 0038-5972
http://eprints.ugd.edu.mk/9592/
Во овој труд се презентира публикуваната стручна литература од областа на туризмот
во Република Македонија. Во текстот се земени предвид официјалните изданија во
периодот од 2000 до 2012 година. Обработени се и табеларно презентирани податоците за
издадените книги, стручни монографии и учебници поврзани со туризмот кои се напишани
од македонски автори.
Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Изучувањето на странските јазици
на факултетите за туризам во Република Македонија. Годишен зборник 2014 - Филолошки
факултет, УГД - Штип, 5. ISSN 1857-7059
http://eprints.ugd.edu.mk/11529/
Во трудот е разгледано изучувањето на странските јазици преку застапените предмети
во програмите на додипломските студии на факултетите за туризам во нашата земја.
Направена е споредба со изучувањето на странски јазици на избрани факултети во некои
од балканските земји. Посочени се современите тенденции и перспективи на изучувањето
на странските јазици и нивното значење за туризмот.
Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran and Stankovska, Aleksandra (2016) Guerrilla
marketing – an important tool for managers in tourist sector. Macedonian International Journal
of Marketing, 2 (3). pp. 124-129. ISSN 1857 – 99787
http://eprints.ugd.edu.mk/16387/
Предмет на овој труд е герила маркетингот и можностите за неговото користење од
страна на менаџерите во туристичкиот бизнис. Во трудот се посочени неколку примери
на успешно користење на овој вид маркетинг во туризмот и хотелиерството. Целта на
трудот е да укаже на тоа дека менаџерите во туристичкиот бизнис, пред сѐ оние кои имаат
ограничен буџет за маркетинг, треба почесто да користат креативни, лесни и евтини
стратегии кои можат да донесат профит.
Стручни книги
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2015) Водич низ регионите
во Република Македонија. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република
Македонија. ISBN 978-608-65886-4-9http://eprints.ugd.edu.mk/15012/
Водичот ги презентира најважните информации за природните убавини и културноисториските знаменитости, хотелските и ресторанските капацитети во осумте статистички
региони во Република Македонија. За секој регион низ кратки текстови, поткрепени со
фотографии и карти се прикажани природните убавини, културно-историските споменици,
сообраќајната поврзаност и објектите за сместување, исхрана и забава.
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Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2015) Позначајни манастири
во Република Македонија. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република
Македонија. ISBN 978-608-65886-3-2
http://eprints.ugd.edu.mk/15013/
Водичот содржи и опис на манастирите, можност за сместување и исхрана,
картографски прикажани мапи во боја со местоположбата на манастирите и нивната
околина, контакт информации, објекти и места од посебно значење во близина на
манастирите, препорачани тури и други важни информации.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016) Путеводитель по
монастырям Македонии. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република
Македонија, Skopje. ISBN 978-608-65886-5-6
http://eprints.ugd.edu.mk/15711/
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2016) Водич за
препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Македонија. Агенција за
промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, Скопје. ISBN 978-60865886-7-0http://eprints.ugd.edu.mk/16254/
Овој водич, илустриран со фотографии и надополнет со мапи за подобра навигација на
посетителите низ просторот, се стреми да ги претстави поважните производи, локалитети,
објекти и настани од значење за туризмот во Македонија.
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016) Пътеводител за
манастирите в Република Македония. Агенция за подкрепа и промотиране на туризма на
Република Македония, Скопие. ISBN 978-608-65886-87
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2016) Makedonya’daTanınmış
Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler Rehberi.Makedonya Cumhuriyeti Turizm Teşvik ve
Destekleme Ajansı, Skopje. ISBN 978-608-65886-7-0
http://eprints.ugd.edu.mk/16983/
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016) A guide to the
monasteries in the Republic of Macedonia. Agency for promotion and support of tourism of
Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-65886-6-3
http://eprints.ugd.edu.mk/16165/
Речник
Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2013) Толковник на поими, термини и
имиња од областа на туризмот (англиско-руско-македонски). Современост, Скопје. ISBN
978-608-4501-35-0 http://eprints.ugd.edu.mk/8644/
Авторите на овој толковник прават напор да им обезбедат основно, точно и јасно
објаснување на значењето на најчесто користените зборови и фрази во патувањето,
туризмот и угостителството со што ќе придонесат за зголемување на стручната литература
од ова поле. Ова издание на толковникот содржи повеќе од 860 термини, подредени по
азбучен ред на англиски јазик, преведени на руски јазик и потоа преведени и објаснети на
македонски јазик.
Од приложената документација може да се заклучи дека кандидатот д-р Дејан
Методијески има публикувано повеќе трудови во научни списанија, научни публикации,
учествуво на повеќе научни собири, работилници, симпозиуми и конгреси.
Стручно-апликативна и организациско-развојна дејност
Д-р Дејан Методијески зема активно учество во планирањето, утврдувањето и
развојот на високообразовната дејност на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
При извршување на функцијата продекан за настава во континуитет презема мерки за
унапредување на квалитетот на образованието и заштита на стандардот на студентите
и вработените. Како одговорно лице за Наставниот центар во Скопје придонесува за
подобрување на условите за студентите, наставниот, административниот и техничкиот
кадар. Во временскиот период од изборот во продекан до денес, д-р Дејан Методијески
учествува во: изработката на информатори за наставните програми; промотивни кампањи за
Факултетот за туризам и бизнис логистика; презентација на саемите за образование и посета
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на средни училишта; меѓународна соработка и потпишување на договори со универзитети
од странство преку програмата Еразмус за студентска и академска мобилност; организација
на крводарителски акции во Наставниот центар Скопје; иницирање и реализација на
меморандуми за соработка со различни институции; иницирање и реализирање на договори
за пракса со разни стопански, јавни и невладини организации, изработка на дискриптори
и додаток на диплома за наставни програми; изработка на елаборати за акредитација
на прв циклус студии за насоките туризам, бизнис логистика, бизнис администрација,
гастрономија, исхрана и диететика и хотелско-ресторанска насока; изработка на елаборати
за акредитација на втор циклус студии за насоките меѓународен туризам, бизнис логистика
и меѓународен туризам на англиски јазик; изработка на Елаборат за акредитација на трет
циклус студии за туризам и угостителство.
Кандидатот во изминатиот период константно го збогатува наставниот процес преку
организација на повеќе активности во насока на покана на гости предавачи и спроведување
на теренска настава за студентите во земјата и во странство поврзана со наставата. Од
поважните активности ги издвојуваме следните: посета на Североисточниот регион,
теренска настава до археолошките локалитети Стоби и Хераклеа, посета на музеи во
Скопскиот и Источниот регион; посета на аеродромот Александар Велики; информативни
обуки во Травел тренинг центар Савана; посета на Лешочкиот и Лесновскиот манастир;
посета на Катлановска бања; посета на саеми за туризам и храна во Скопје; посета на
меѓународните саеми за туризам во Белград, Бурса и Ниш; посета на Кулинарската
академија во Софија и други активности кои произлегуваат од потребите на наставните
програми. Кандидатот својата посветеност кон работата ја изразува и преку придружување
и менторирање на студентите на меѓународни конференции, конгреси и натпревари, а како
позначајни ќе ги одделиме: освоено прво место на Меѓународен натпревар во студија на
случај на Туризмијада во Будва, 2015 година; освоено второ и трето место (сребрен и
бронзен медал) на Меѓународен гастрономски натпревар во Скопје, 2016 година; освоено
второ и трето место (сребрен и бронзен медал) на Петтиот меѓународен гастрономски
натпревар во Широки Брјег, Босна и Херцеговина во 2016.
Доцент д-р Дејан Методијески активно учествува во организација на студентски
натпревари: член е на Комисија за гастрономски натпревари и ресторанско работење во
организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Тренинг центарот Плачковица;
како и член на Комисија за натпревар на идеи – студија на случај, организирано од страна
на Општина Гази Баба во Скопје. Доцент д-р Дејан Методијески, исто така, е ментор за
практична настава на студиската програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, при што константно учествува во подобрување на
условите на практикантите, контрола на практичната настава, изработка на распореди
и распределби за практиканти, комуникација со компании за извршување на практична
работа.
Кандидатот е член на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис
логистика; член на Комисија за разгледување на барања и молби од студенти; член на
Комисија за проверка на документација за втор циклус студии; претседател на Дисциплинска
комисија; претседател на Комисија за признавање на испити; член на Комисија за попис;
член на Комисија за упис на студенти на прв циклус на студии во период 2012-2017 година
и член на Комисија за проверка на учебници и учебни помагала од македонски автори.
Кандидатот д-р Дејан Методијески, исто така, зема активно учество во организација
на домашни и меѓународни конференции преку членство во програмски и организациски
одбори. Член е на Организацискиот одбор на научно-стручната трибина „Туризмот во
Дојранскиот регион“, во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
2012 година. Член е на програмскиот и претседател и член на Организициски одбор на
научно-стручната конференција „Состојби и перспективи во туризмот, економијата и
бизнис логистиката во Република Македонија“, во организација на Факултетот за туризам
и бизнис логистика, како и уредник на зборникот со трудови од конференцијата од 2016
година. Дел е од организацискиот тим на Првата меѓународна конференција за студенти
од туризам и угостителство, организирана од студентите на Факултетот за туризам и
бизнис логистика во 2016 година. Член е на програмскиот одбор на меѓународната научна
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конференција со теми од туризмот, културното наследство и информатичките технологии
– „Охрид, Водици“, во период: Втора конференција во 2014, Трета конференција во 2015,
Четврта конференција во 2016 и Петта конференција организирана во 2017 година.
Кандидатот е член на повеќе владини и невладини тела, работни групи и работилници,
од кои ги споменуваме следните: член на Советот на Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот на Република Македонија; член на Здружението на туристички водичи
на Република Македонија; член на Туристичката комора на Република Македонија;
член на Здружението на гастрономи – Гастроарт; член на Балканската асоцијација за
алтернативен туризам БААТ; член на Работна група за изработка на стратегија за развој
на туризмот на општина Гази Баба; член на Работна група за изработка на програма за
развој на Скопскиот плански регион; член на Работна група за туризам меѓу Македонија
и Унгарија (Министерство за економија); соработник во стручни тимови при Центар за
стручно образование и обука – Скопје (Угостителско-туристичка струка); член на Работна
група Секторска комисија за туризам и угостителство при Министерство за образование;
член на Комисија за категоризација на национален ресторан меана (Министерство за
економија); член на Работна група за изработка на нормативи од Правилник за видот,
квалитетот и количината на исхраната за Министерството за внатрешни работи; учесник
во Работилница „Скопска Црна Гора – Географско наследство“, Здружение Геобалканика
и предавач во работилница „Да работиме заедно за подобар социјален дијалог во туризмот“,
Бизнис конфедрација на Македонија.
Доцент д-р Дејан Методијески е добитник на повеќе признанија, награди и сертификати
од кои ќе ги издвоиме следните: Признание за соработка во областа на туризмот во категорија
Факултети, Министерство за економија 27.9.2016; Награда за најдобра високообразовна
институција која се вклучила во крводарителство на територијата на Општина Гази Баба
за 2015 година, Црвен крст на Република Македонија 17.3.2016; Признание за специјален
придонес во организација на Првата меѓународна конференција за студенти од туризам
и угостителство и одржано предавање, Скопје, 3-4.5.2016; Сертификат за ментор на
гастрономски натпревар и освоено второ и трето место (сребрен и бронзен медал) на
Меѓународниот гастрономски натпревар одржан во Скопје 18-19.10.2016; Благодарница за
придонес и помош во реализација на Деветта Туризмијада, Будва, 4-8.5.2016; Благодарница
за учество во Втора меѓународна средба на студенти од туризам и угостителство, Шибеник
28-30.10.2016; Диплома за ментор на гастрономски натпревар и освоено второ и трето
место (сребрен и бронзен медал) на Петти меѓународен гастрономски натпревар, Широки
Брјег, 23-26.11.2016; Сертификат за учество Трет меѓународен конгрес на студенти од
туризам и хотелиерство, Нови Сад, 25-27.11.2016; Благодарница за учество на натпреварите
во гастрономско и ресторанско работење, организирани од страна на Факултетот за
туризам и бизнис логистика на 2.6.2016; Сертификат за учество на Прва меѓународна
научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование во Штип, 18-19.3.2016;
Сертификат за учество на научно-стручна конференција Состојби и перспективи во
туризмот, економијата и бизнис логистиката во Штип, 28.5.2016; Сертификат за учество
на XIII Меѓународна конференција за услужен сектор, Охрид, 6-7.10.2016; Сертификат за
учество во семинар „Green Program for Organic Production“, Скопје 24.2.2016; Сертификат
за учество на Четврта меѓународна конференција за културно наследство, туризам и
медиуми, Охрид, 17-19.01.2016; Сертификат за „Project management basics and insight into
successful proposal writing and management of EU funded projects“, Airport security clearance,
Скопје, 6-7.7.2015; Сертификат за учество на Туризмијада во Будва, 2015; Сертификат
за туристички придружник, 17.8.2015; Сертификат за учество на Меѓународен научен
симпозиум Јустинијан I, Скопје 2014; Сертификат за учество на Втора меѓународна
конференција за културно наследство, туризам и медиуми, Охрид, 19-21.1.2014;
Сертификат за раководител на туристичка агенција, 25.12.2013; Сертификат за учество на
Прва меѓународна конференција Медитерански туризам, Ниш, 15-16.6.2013; Сертификат
за учество во Меѓународниот симпозиум Состојби и перспективи на ридско-планинските
региони, Охрид, 12-15.9.2013; Сертификат за учество на Прва меѓународна конференција
за културно наследство, туризам и медиуми, Охрид,18-19.1.2013.
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Од горенаведеното може да се забележи дека кандидатот д-р Дејан Методијески покажува богата активност во повеќе сфери на наставно-научната дејност, научноистражувачката
и апликативно-раководната активност. Земајќи го предвид широкиот дијапазон на неговиот
интерес и неговата активност како доцент, истражувач и научник, неспорен е впечатокот
за исклучителноста на неговиот интелектуален капацитет и придонесот во науката.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Согласно со Законот за високо образование и врз основа на Правилникот за
единствените критериуми за избор во наставни, наставно-научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, како и по деталното
разгледување на комплетнo доставената документација пропишана во Конкурсот,
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот доцент д-р Дејан Методијески
го има надминато минимумот од 75 поени кои се однесуваат на наставно-образовната
дејност (НО=30), научноистражувачката дејност (НИ=38) и стручно-апликативната и
организациско-развојна дејност (САОР =7) за избор во вонреден професор.
Врз основа на изнесеното, Рецензентската комисија е едногласна во оценката дека
со целокупната своја досегашна работа и позитивната оценка од самоевалуацијата,
доцент д-р Дејан Методијески има извонреден придонес во наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната и организациско-развојнатa дејност.
Рецензентската комисија има посебно задоволство и чест да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика кандидатот доцент д-р Дејан
Методијески да биде избран во звање вонреден професор во наставно-научната област
туристичка политика и хотелиерство на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Науме Мариноски, редовен професор,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид, претседател, с.р.
Проф. д-р Милена Талеска, вонреден професор,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје,
Природно математички факултет, Институт за географија, член, с.р.
Проф. д-р Нако Ташков, вонреден професор,
Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за туризам и
бизнис логистика - Гевгелија, член, с.р.
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