Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Економски факултет - Скопје
_______________________________________________________________________

Бр._______________

Дата._____________2017 година

Врз основа на одлуката на Деканатската управа бр.02-41/5 од 20.1.2017 година
донесена на 6-та седницата во учебната 2016/2017 година, одржана на ден 17.1.2017
година, деканот на Економскиот факултет – Скопје го објавува следниот:
КОНКУРС
За избор на главен и одговорен уредник на меѓународното списание кое го
издава Економскиот факултет – Скопје под наслов: ,,Journal of Contemporary Economics
and Business Issues”.
На конкурсот за избор на главен и одговорен уредник на меѓународното списание
кое го издава Економскиот факултет – Скопје под наслов: ,,Journal of Contemporary
Economics and Business Issues”, можат да се пријават само лица вработени на
Економскиот факултет – Скопје, кои ги исполнуваат следните услови:
- Да е реномиран-афирмиран редовен професор;
- Да има учество во организациони или уредувачки одбори за издавање на
меѓународно списание.
Кандидатите кои ќе поднесат пријава за учество по објавениот конкурс, покрај
документите со кои докажуваат дека ги исполнуваат бараните услови, потребно е да
подготват и достават програма за начинот на кој ќе се развива списанието во наредниот
период од 4 годинии како и за резултатите кои би можеле да се очекуваат и остварат во
овој период. Кандидатот во својата програма потребно е да овозможи издавање на 2
(два) броја во текот на годината, со веќе утврдената динамика на издавање на
списанието. Кандидатот во својата програма, покрај наведените аспекти дополнително
може да ги наведе и сите останати активности кои планира да ги преземи и реализира
во доделениот мандат.
Главниот и одговорен уредник се избира за период од 4 години, започнувајќи од
12 април 2017 година.
Надоместокот којшто ќе му се исплатува на главниот и одговорен уредник е во
висина од 20.000 денари во бруто износ и истиот е утврден со одлука на Деканатската
управа. Надоместокот ќе се исплатува за период од 10 месеци во текот на една година.
Главниот и одговорен уредник, предлага избор на 1 помошник и 1 секретар кои
ќе му помагаат и ќе бидат вклучени во издавањето на меѓународното списание.
Заинтересираните кандидати, потребно е до архивата на Факултетот во затворен
коверт, со назнака: ,,за Деканатска управа во врска со објавениот конкурс за избор на
главен и одговорен уредник“ да достават: пријава за учество по објавениот конкурс,
документите со кои се докажува исполнување на бараните услови како и програмата за
развивање на списанието.
Заинтересираните кандидати можат да се пријават по распишаниот конкурс
заклучно со 17 февруари 2017 година.
Одлуката за избор на главниот и одговорен уредник ќе ја донесе Деканатската
управа.
ДЕКАН
________________________
Проф. д-р Љубомир Дракулевски

