
 

 
 

Со огромно задоволство Ве покануваме на електронската конференција на тема: 

 
ШТО МОЖЕ ДА ПОНУДИ ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ВО ВРЕМИЊА ПОЛНИ СО ПРЕДИЗВИЦИ? 

Претприемачките вештини и  претприемачкото учење  
за време и по КОВИД кризата. 

 
  
 
 
 
 
 

Во рамките на настанот ќе биде вклучен еден од најреномираните автори во делот 
не претприемништвото, претприемничкото размислување и претприемничкото 
образование Норис Кругер (Norris Krueger - https://www.norriskrueger.com/), кој 
последно беше наречен “Тесла” во делот на претприемачкото учење. Кругер е 
експерт OECD/EU – во делот на претприемачкото учење и образование, член на 
Академијата за менаџмент (АОМ), како и дел од уредувачките одбори на 
највлијателните списанија од областа на претприемништвото и менаџментот. 
Влијанието и угледот на Норис Кругер може да се согледа низ различни говори, панел 
презентации и истражувања кои наоѓаат место во активностите на владиниот сектор, 
универзитетите и бизнис секторот, не само во САД, туку и во многу земји ширум 
светот. Тој истовремено е претприемач и академски работник кој носи нови 
револуционерни идеи во делот на претприемништвото. 

 
  

Економскиот Факултет-Скопје во изминатиов период организираше поголем број настани 

во овој формат и се обиде да понуди голем број дискусии, кои имаа намера не само да го 

збогатат академскиот опус, туку и да понудат алтернативи.  

Во име на Факултетот настанот ќе го отвори Продеканот за настава Љупчо Ефтимов  

вонреден професор на катедрата по менаџмент на Економски факултет – Скопје, при 

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Подрачја на негов научен интерес се 

менаџментот на човечки ресурси, менаџментот на перформанси, образовниот менаџмент, 

како и менаџментот на движењата на образованите кадри во и надвор од државните 

граници (brain drain и brain gain). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norriskrueger.com/


 

Во редот на панелисти се вклучени следниве истакнати говорници: 

Јован Деспотовски -  Директор на државниот Фонд за иновации и технолошки развој кој 

спроведува програми за поддршка на стартапи, комерцијализација на иновации, како и во 

делот на зајакнувањето на конкурентноста на македонските компании. 

 

 

 

 

Данела Арсовска - Претседател на Сојуз на стопански комори на Македонија, претседател на 

Сојузот на организации на работодавачи на Република Македонија и член на Генералниот 

совет на светската коморска федерација. 

 

 

 

Леонид Наков - редовен професор и директор на Центарот за економски истражувања на 

Универзитетот „Св. Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој е истовремено и член на 

Светскиот форум на бизнис ангели.  Подрачје на научен интерес му претставува проблематиката 

од областа на Менаџментот, Деловна етика и Менаџмент на промени. 

 

 

 

Стојан Дебарлиев - вонреден професор на катедрата по менаџмент на Економски факултет - 

Скопје, при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Неговиот образовен и 

истражувачки интерес е тесно поврзан со менаџментот, бизнис планирањето, стратегиите, 

бизнис моделите, одржливиот развој и претприемништвото. 

 

 

Александра Јанеска-Илиев  - вонреден професор на катедрата по менаџмент на Економски 

факултет – Скопје, при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, главни области на 

истражувачки интерес се поврзани со организациско однесување и менаџментот на малиот 

бизнис, при што посебно ја интересираат когнититивните аспекти на претприемништвото како 

што се претприемничкото образование, претприемачките намери, претприемачкото 

размислување. 

 

 

 



 Прашањата кои ќе бидат дел од дискусијата се следните: 

 Како моменталната здравствена криза влијае врз претприемништвото? 

 Колку може претприемачките иницијативи да обезбедат можности за надминување на кризата? 

 Кои претприемачки вештини и капацитети се потребни за развој на претприемништвото? 

 Како треба да делуваат образовните процеси во насока на унапредување и зголемување на 
претприемачкиот потенцијал? 

 Дали моменталната криза е повеќе опасност или можност за македонските претприемачи? 
 

Македонскиот економски контекст претендира да развива претприемачка култура,  која без разлика на возраста 

ги инспирира сите во општеството преку креативност, иновации, преземање иницијативи и натпреварувачки дух 

во однос на учењето и остварувањето успех. Па така дискусиите треба да обезбедат идеи и размислувања од 

различни појдовни основи за проблемите, предизвиците, но и можностите со кои се соочуваат претприемачите во 

современиот контекст. 

Агенда 29.06.2020 (Понеделник) 17.30 часот 

Време Активност Говорници 
 

17.30-17.40 Воведно обраќање и отворање 
на настанот 

Проф. д-р Љупчо Ефтимов –
Продекан за настава , 
Економски факултет -Скопје 
 

17.40-18.00 Презентации и дискусија Проф. д-р Норис Круегер 
 
18.00-18.10 

 
Презентации и дискусија 

 
Јован Деспотоски 
Директор на Фондот за 
иновации и технолошки 
развој 
 

18.10.-18.20 Презентации и дискусија Данела Арсовска, 
Претседател на Сојузот на 
стопански комори 
 

18.20-18.30 Презентации и дискусија Проф. д-р Леонид Наков 
 

18.30-18.40 Презентации и дискусија Проф. д-р Стојан Дебарлиев 
   
18.40-19.00 Прашања и дискусија на 

присутните 
 

 

19.00 Затварање на настанот 
 

 

Модератор Проф. д-р Александра Јанеска Илиев 
 

*Официјален јазик на настанот е англискиот јазик 

Важни информации 

Старт: 17.30 

Датум: 29.06.2020 

Линк до настанот https://meet.google.com/ezw-tpqs-sdj 

Линк за регистрација  https://forms.gle/K5e65bTrTZbxQbKG8 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fezw-tpqs-sdj%3Ffbclid%3DIwAR3h60sbjsZ-lEz7r6Wgspsl9Ooypzit32LHcWOrWjQE4wb8oRXV8kP3rjw&h=AT24jGfw66iHJAq5fyCoHPnvMgFNZ3DtRTzpjIwCav_s4b6nyOdB9s3Ga38V6tA-l0VoYXkVhu6-uFVLGlZE1xfEg50hMdcI3RxchYFhUl25cl6ytWJGUCfMlaONYDIO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19nIjRbs8TqJ6c_SneG0aBFWkcK8Cf_sb6AOknWKKqFHcDKZqKMPJf0WxbJJPQABJ5CICKjt4f2Jxuz0saDluJ-ojDgXv0LROp_shse8GMOFmf9kBi6trvx7NrhB4SSuIAmrJXuLga1XKNHRnp5wzdEA0yCMqd8804D1CjdwL8autaXLzLaPRRTG5q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FK5e65bTrTZbxQbKG8%3Ffbclid%3DIwAR1wfwaOdl_LdJz6L3GkIiOgE_Ai_zVnDEio_y54iwYDPZzPzKKl5QdcA2Q&h=AT0KNquQeyP8OLo5I3qUfshKhTbqrFZ4o_fxc6pXm8EpmCqjsyXLg6SrNAZGSeFbL0kMebuy3yEhJiQ7Ivf0XgwnT2Pu7UHqL299iE1OYT281DfEk6oojTBy3QImgynQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19nIjRbs8TqJ6c_SneG0aBFWkcK8Cf_sb6AOknWKKqFHcDKZqKMPJf0WxbJJPQABJ5CICKjt4f2Jxuz0saDluJ-ojDgXv0LROp_shse8GMOFmf9kBi6trvx7NrhB4SSuIAmrJXuLga1XKNHRnp5wzdEA0yCMqd8804D1CjdwL8autaXLzLaPRRTG5q

