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ИЗВЕШТАЈ
НА ДЕКАНОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Извештајот за работа на Економскиот факултет – Скопје се однесува за периодот
01.10.2019 до 30.09.2020 година. Карактеристично за извештајниот период е што скоро седум
месеци факултетот функционира во услови на нестандардни услови предизвикани од појавата на
пандемијата на новиот корона вирус COVID 19. Во првите пет месеци беа преземени низа
активности во насока на натамошно унапредување на наставно-образовниот процес,
унапредување на меѓународната соработка и научно истражувачката работа, како и подобрување
на условите за студирање, но, појавата на новиот коронавирус и изменетите услови на работење
кои ги наметна окружувањето нужно доведоа факултетот во најголем дел да го промени своето
работење и да се прилагоди на новонастанатата ситуација. Притоа, промените кои значеа
прилагодување на новата реалност ги опфатија сите сфери од работењето на факултетот, а во
најголем дел се однесуваа на: наставно-образовната дејност, научно-истражувачката работа,
финансиската активност, меѓународната соработка, како и перманентни промени во правната
рамка во која функционира високото образование, универзитетот и факултетот.
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Иако Економскиот факултет - Скопје во последните неколку години се соочува со
негативни демографски трендови кои се случуваат во нашата земја, изразито неповолни
миграциски процеси и општо смален интерес за студирање на општествените науки за сметка на
техничките науки, сепак може да се заклучи дека останува привлечна високообразовна
институција за идните бруцоши и доминантна во делот на економските и организациските науки
во Република Северна Македонија. Треба да се потенцира дека и оваа година, и покрај
неповолните трендови и функционирањето во услови на пандемија, интересот за запишување на
студенти во прва студиска година, на прв циклус на студии, беше солиден. Бројот на запишани
студенти (452 студенти) во однос на претходната година е намален за 16.9%, но во однос на
вкупно запишаните студенти на УКИМ соодносот е задржан. Од нив запишани студенти во
државна квота се 210 студенти, во однос на 236 студенти во приватна квота и 6 во квотата на
специјални услови.
Учебна
година

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
Слободни Запишани Испишани Слободни
Запишани
Испишани
места
студенти
студенти места (вкупно студенти
студенти
едногодишни и (вкупно
двегодишни) едногодишни и
двегодишни)
2014/2015 1240
878
159
984
190
0
2015/2016 1100

886

157

806

176

0

2016/2017 890

845

166

477

119

1
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2017/2018 1050

729

140

491

109

1

2018/2019 1120

607

145

515

95

1

2019/2020 700

544

108

458

74

/

2020/2021 700

452

/

462

56
(на
упис.рок)

1/

Ова е четврта учебна година каде наставата се изведува според ново акредитираните
студиски програми, кои во најголем дел се усогласени со програмите кои егзистираат на
престижните универзитети во светот.
Спроведувањето на наставата и вежбите во извештајниот период се спроведуваше
континуирано и без проблеми до 11 март 2020 година, кога беше прогласена пандемија на ниво
на државата и наставата со физичко присуство на факултетите согласно одлуката на Владата
беше суспендирана. Деканатот по извршените анализи за сериозноста на здравствената состојба и
ризикот од одржување настава во затворен простор, донесе одлука за продолжување на редовната
настава онлајн, односно на далечина. Во следните неколку денови, беше организирано и
реализирано тестирање на стабилноста и соодветноста на неколку достапни платформи за учење
на далечина, а од нив платформата Google Hangout беше идентификувана како најстабилна и со
кориснички најприфатлив интерфејс. Веднаш беа изработени линкови за секој предмет и
упатства за користење на платформата од страна на студентите и вработените, а за точно 7
работни денови беше реализирана целосна миграција на наставата на далечина и истата од 19
март 2020 продолжи да се изведува целосно онлајн и редовно согласно официјалниот распоред со
незначителни модификации за што сведочат и извештаите од софтверот за електронска
евиденција на наставата.
Во оваа учебна година беа донесени и имплементирани повеќе промени или новини во
работењето:
- се укинаа продолжените сесии, кај студентите популарно познати како казнени сесии;
- се воведоа дводекадни сесии согласно насоките на Ректорската управа на УКИМ, а по
барање на Универзитетското студентско собрание;
- се донесе одлука потписите за редовност во наставата наместо во индекс да се
евидентираат електронски во iKnow системот;
- за разлика од зимскиот семестар во кој вообичаено се спроведоа двата колоквиуми и
јануарската испитна сесија со физичко присуство, во летниот семестар поради пандемијата
колоквиумите не се реализираа, а испитите во мајско-јунската и август-септемвриската сесија по
100 предмети се спроведоа усно онлајн, а испитите за останатите 23 предмети поради
специфичноста на нивната материја и големиот број на студенти се спроведоа писмено со
физичко присуство, но со строго почитување на сите здравствени протоколи;
- се донесе одлука континуираното оценување во текот на наставата од следната учебна
20/21 година да се спроведува по примерот на современите универзитети, со midterm exam,
односно прв колоквиум во текот на семестарот, и final exam или втор колоквиум кој би се
спроведувал во истиот термин со самиот испит во првата декада од сесијата;
- се направи обид за рационализирање на просечната оптовареност на наставниот кадар во
работните тимови на предметните програми 1 и 2 циклус студии во однос на изминатите години
со цел подигнување на општиот квалитет на наставата, нејзино осовременување и прилагодување
на потребите на стопанството и се разбира, поголема достапност на студентите;
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- се донесоа протоколи за престој и полагање на студентите на факултетот, како и
протоколи за работењето на вработените во просториите на факултетот или од дома;
- работењето на службата за студентски пашања се приспособи на работа на далечина.
Поголемиот број на барања на студентите и другите странки беа процесуирани
електронски, односно се извршуваа по маил, со печатење, скенирање и доставување на истите по
маил (беа добиени и одговорени повеќе од 1000 е- пораки, а во материјална и во електронска
форма беа изработени, скенирани и доставени повеќе од 500 потврди, уверенија и други
документи на барање на странките);
-се конституира новиот Совет за 2 циклус студии, а споделувањето на материјалите до
претставниците на советот започна да се реализира целосно електронски преку дмс системот на
факултетот;
-се усвои и започна со примена новото упатство за пријава и изработка на магистерски
трудови;
-се спроведе електронски процесот на самоевалуација на наставата;
-се донесе кодекс на однесување во текот на онлајн наставата;
-се спроведе промоција на факултетот од страна на вработените пред учениците од повеќе
средни училишта во Скопје и останатите поголеми градови;
-се реализира (електронски) Отворен ден за бруцошите;
-се организираа два Отворени денови за промоција на студиумите на втор циклус студии
пред потенцијалните кандидати за упис (еден со физичко присуство пред вториот уписен рок од
измината учебна година и еден електронски пред првиот уписен рок од новата учебна година);
-се потпиша договор за основање на нов студиум МБА во Стратегиски менаџмент на
човечки ресурси со Државниот универзитет од Индијана-САД кој ќе ги отвори вратите за својата
прва генерација постдипломци во октомври 2021/22 година.
Во делот на втор циклус на студиите во следниот период ќе треба да се посвети повеќе
внимание на привлекување на студенти преку синхронизирана и добро осмислена промотивна
кампања, и конечно донесување одлука за згаснување на дел од постоечките програми кои
подолго време немаат запишано доволно студенти и нивна замена со нови студиски програми и
воведување на програми со двојна диплома.
На трет циклус на студии финишираа процесите на изработка на предлог-проектите
(елаборатите) за реакредитација на постојните студиски програми без некои поголеми
структурни промени и истите беа доставени до соодветните авторитети за разгледување и
евентуално усвојување.
ПРАВНА РАМКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ
Во текот на учебната 2019/2020 година, врз основа на новиот Закон за високото
образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.82/18), како и Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил
и Методијˮ во Скопје, во Универзитетскиот гласник бр.444 од 9.10.2019 година, објавен е
Статутот на Економскиот факултет – Скопје. Со донесувањето на Статутот, се создадоа
предуслови за отпочнување на поголем број на процеси заради надминување на неприродната
состојба во која се најде и во која функционираше Факултетот пред донесување на Статутот.
Веднаш по донесувањето на Статутот, се организираа и спроведоа постапки за избор на
продекани, раководители и секретари на катедри и на колегиуми како и постапки за формирање
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на поголем број на стручни тела, со што се заокружи процесот на дефинирање на внатрешната
организациска поставеност на Факултетот.
Покрај донесувањето на Статутот, во овој период, беа донесени и следните поважни акти
со кои се доуреди внатрешната организациска поставеност на Факултетот, и тоа: Правилник за
внатрешната организација, нова Систематизација на работните места на Економскиот факултет –
Скопје, како и Одлука со која се определија научните области во рамки на катедрите.
Со цел обезбедување на нормално функционирање на Факултетското студентско собрание
на Економскиот факултет – Скопје, како тело на Факултетот, изготвен е и нивни Статут, согласно
кој се создадоа можности, активностите на студентите да бидат реализирани организирано и
непречено од страна на нивните претставници избрани на непосредни и тајни избори.
Во изминатата учебна година, а како резултат на пандемијата предизвикана од страна на
коронавирусот Сovid-19, донесени се и поголем број на акти со кои се регулира начинот на кој
Факултетот ќе ја остварува својата дејност во една сосема нова изменета состојба на работење.
Донесувањето на овие акти, го уредија работењето на Факултетот и во текот на учебната
2020/2021 година. Заради обезбедување на оптимално функциониирање на Факултетот во
видоизменети услови на работење, донесени се следните позначајни акти: Одлука за начинот на
реализација на дејноста на Економскиот факултет-Скопје; Одлука за начинот на организирање и
спроведување на испитите на прв, втор и трет циклус на студии по електонски пат на
Економскиот факултет – Скопје; Одлука за начинот на организирање и спроведување на
испитите и колоквиумите со физичко присуство во згрaдата на Економскиот факултет – Скопје;
Одлука за начинот на организирање и спроведување на одбраните на дипломски, магистерски и
докторски труд со физичко присуство во зградата на Економскиот факултет – Скопје; Одлука за
носење на заштитна опрема при престој во зградата на Факултетот. Покрај наведените акти,
Факултетот во периодот на постоење на пандемијата предизвикана од страна на коронавирусот
Сovid-19, донесе и други поединечни одлуки со кои во целост го прилагоди своето работење
согласно препораките и протоколите донесени од страна на надлежните институции, а кои треба
да овозможат заштита на студентите, на вработените, како и на сите останати посетители на
Факултетот.
Имајќи ја предвид динамиката со која се менува правната рамка, во овој период беа
донесени и низа други поединечни акти со кои се продолжи континуираниот процес на постојано
доуредување и подобрување на процесите кои ќе овозможат поедноставно и поефикасно
реализирање на дејноста на Факултетот како во делот на наставниот процес, така и во делот на
административното работење. Како позначајни акти, вредно е да се спомене донесувањето на
следните акти: Одлука за еквиваленција на предметите на кои се изведувало настава на втор
циклус студии; Процедура за постапување при набавка на стоки, услуги, работи и прием и
обработка на фактури од набавки по разни основи на Економски факултет Скопје, како и Одлука
со која се определува изгледот на веб – страната на Економскиот факултет – Скопје,
инфрмациите коишто ќе се објавуваат и лицата кои ќе бидат одговорни за доставување и
објавување на информациите.
Во рамки на учебната 2019/2020 година, значајно е да се спомене и донесувањето на
статутарна одлука со која се предвидува формирање на нов центар како внатрешно –
организациона единица со назив: Јунус центар за социјални бизниси.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Во текот на академската година 2019/2020 Економскиот факултет-Скопје, при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и покрај предизвиците со Ковид-19
пандемијата и глобалното забавување на меѓународната соработка успеа значително да ја
прошири меѓу-институционалната соработка со високообразовни институции и притоа се
потпишани единаесет нови Еразмус + договори и два нови меморандуми за соработка. Како
резултат на ова бројот на склучени Еразмус + договори се зголеми на вкупно 33 договора. Овие
меморандуми и договори треба да придонесат за поголема мобилност на студенти и наставници
во наредниот период кон другите високо-образовни институции, но и кон нашата институција.
Исто така преку значително зголемениот број на договори правиме и придонес кон
реализацијата на стратегијата на УКИМ за поголема меѓународна вклученост. Оваа година во
рамки на Еразмус + програмата за размена/мобилност на студенти и наставен кадар за периодот
од 2019/2020 учествувале 9 студенти и 1 професор.
Во рамки на интернационализацијата Економскиот факултет – Скопје успешно го заврши
процесот на зачленување во CESEEnet. Благодарение на нашето членство нашите докторанди
учествуваа на научната работилница организирана од CESEEnet. Исто така, Економскиот
факултет – Скопје ja започна и успешно ја реализира соработката со Амбасадата на САД за
воспоставување на соработка со реномиран универзитет од САД, кој резултираше со избор на
Indiana University Kellеy School of Business за воспоставување на постдипломски студии во
областа на MBA in Strategic Human Resource Management. Соработка која се случува после повеќе
од 10 години од последната соработка за воведување на студии со универзитети од странство.
Во однос на меѓународни настани и покрај ограничувањето се реализираа следниве
активности: во соработка со ASECU Економскиот факултет – Скопје, како настан во рамки на
јубилејот 70 години, во септември 2020 година ја организираше и онлајн реализираше 10та
меѓународна летна школа “Enhancing and managing competitive economics and business
environment: Challenges for the South and Eastern European countries and the Black Sea region”. Исто
така наши пет студенти учествуваа и на CFA Research Institute Challenge.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Во текот на извештајниот период беа реализирани повеќе активности од научноистражувачката работа.
Во рамки на проектот под наслов “Перспективи и предизвици на процесот на
приближување на јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и
конкурентноста на економиите во Европската унија“ наставно-научниот кадар продолжи со
објавување на научни публикации.
Настани кои се поврзани со научно истражувачката работа, а беа реализирани во овој
период се:
- 14-та ПИКАРД конференција на Светската царинска организација, коорганизирана од
Царинската управа на Р.С. Македонија, Царинската администрација на Кореја и Економскиот
факултет – Скопје при УКИМ;
- Е-конференција “Mакедонската економија во изолација – креирање на економски
политики во услови на COVID-19”;
- Е-конференција “Иднината на работата после кризата предизвикана од COVID-19”;
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- Е-конференција “Актуелните предизвици за сметководството и професионално
усовршување во услови на пандемија”;
- E-конференција „Ревизорската професија соочена со пандемијата со COVID-19предизвици и можни решенија“.
- Е-конференција “What can entrepreneurship offer in times full of challenges? Entrepreneurial
skills and entrepreneurial learning during and after the COVID crisis”;
- За прв пат во организација на Економски факултет – Скопје се организираше и
еднодневна обука за научно-истражувачка работа реализирана од проф. Кимберли Паркер и
проф. Боби Иванов од University of Kentucky.
Во овој период се донесоа и следните одлуки за реализација на научни и проектни
активности:
- Oдлука за организирање и реализација на најголем дел од активностите за успешна
реализација на меѓународната научна конференција под наслов: First international Conference on
Economic and Business Trends Shaping the Future, која ќе се одржи во рамки на прославата на
јубилејот 70 години, Економски факултет – Скопје;
- Одлука за давање согласност за аплицирање на Економскиот факултет – Скопје во рамки
на меѓународниот проект под наслов: CeCyl Building cyber-security skills and entrepreneurial minds
with modern learning for digital Europe, кој е во рамки на програмата KA2: Cooperation for
innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances;
- Oдлука за давање согласност за учество на Економскиот факултет – Скопје во
меѓународниот научно – истражувачки проект со наслов „ Academic and Business Alliance for
Strengthening Economic Extroversion – ABASEE “, кој се поднесува во рамки на програмата KA2:
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Supported Action: Knowledge Alliances
for Higher Education.
Дополнително, во овој период се реализираа активностите за основање на Јунус центарот
за социјални бизнис во рамките на Економскиот факултет - Скопје.
Во издание на Економскиот факултет-Скопје излезе од печат Vol 6 No 2 (2019) и Vol 7 No
1 (2020) на Меѓународното списание “Journal for Contemporary Economic and Business Issues”.
Исто така се донесе одлука за основање на меѓународното списание “Economy, Business &
Development (EB&D): international journal”
КАДРОВСКИ ПРАШАЊА
Во текот на изминатата учебна 2019/2020 година, Факултетот беше во постојана и
интензивна комуникација со надлежното Министерство за образование и наука, како и
Министерството за финансии околу можноста за обезбедување на потребните согласности за
вработување на наставен и ненаставен кадар, кој е и повеќе од потребен заради зачувување на
континуитетот во работата на Факултетот. Иако во овој период се реализираа вработувања на два
нови асистенти, сепак, ова се уште е недоволно за надминување на повеќегодишниот проблем со
кој се соочува Факултетот, а кој е резултат на постојаното намалување на наставно – образовниот
кадар. На крајот на учебната 2019/2020 година, Факултетот брои само 46 лица избрани во
наставно – научно звање, што претставува намалување за најмалку 1/3 од вкупниот бројот на
наставници кои Факултетот ги имаше само пред неколку години. Дополнително, не може, а да не
се спомене и фактот дека на крајот на учебната 2019/2020 година, на Факултетот нема вработено
лице кое е избрано во наставно – научно звање доцент, додека бројот на соработниците е само
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пет. Ова е јасен показател дека доколку набргу нешто не се промени во иднина, реализацијата на
основната дејност на Факултетот, може вистински да биде доведена во прашање.
Слична е состојбата и со кадарот вработен во стручно-административната служба, каде се
бележи негово постојано намалување.
Дополнително, само во текот на 2019/2020 година, работниот однос им престана на
вкупно 4 лица со што овој проблем уште повеќе добива на тежина. Неопходноста од нови
вработувања е неодложна и бара нејзино решавање во најкус можен рок, за што, како што и
претходно е наведено, Факултетот презема конкретни чекори.
Како и изминатата, така и оваа година, останува констатацијата дека единствената алатка
која овозможува сериозноста на проблемот поврзан со кадровската состојба, барем малку да биде
ублажен и да не биде видлив со сиот свој интензитет, е можноста за ангажирање на
демонстратори, како и можноста за ангажирање на дело на мал број на лица кои извршуваат
активности во рамки на стручно-административната служба. Сепак краткотрајните решенија не
можат да дадат резултати на долг рок, па несомнено останува заклучокот дека на овој сегмент и
во иднина ќе треба интензивно да се работи.
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
Во периодот опфатен од изминатата учебна 2019/2020 година, односно анализирано од
1.10.2019 до 30.09.2020 година остварени се вкупни приходи во износ од 133.128.071 денари, со
структура на приходи како што следи: приходи од Министерство за образование и наука 38,2%,
сопствени приходи 60,7%, и приходи од закупнини 1,1%.
Средствата од буџетот, финансираат само неколку ставки и тоа со износи кои отстапуваат
од потребните финансиски средства и се недоволни за ефикасно функционирање на Факултетот.
Поради тоа, овие средства се надополнуваат од сопствената сметка за самофинансирачки
активности, на која за анализираниот период се остварени приходи во износ од 80.794.580
денари.
Во текот на учебната 2019/2020 година Факултетот остваруваше помалку приливи од
самофинансирачки активности во просек од 3,7 до 4.2 милиони денари на квартално ниво или
вкупно 15.533.598 денари помалку во споредба со претходната 2018/2019 учебна година.
Намалувањето се должи на негативните ефекти предизвикани од ударот на пандемијата со
ковид-19 вирусот, посебно во вториот квартал и долгорочниот тренд на намалување на бројот на
студенти на прв циклус на студии.
Вкупните приходи од сметката 631 отворена за закупнини за периодот изнесуваат
1.418.882 денари. Овие средства се строго наменски за плаќање на комунални услуги, за
материјални трошоци и за плаќање на ДДВ од издадени фактури за наемнини.
Доминантно учество во структурата на вкупните приходи од сопствени извори на
сметката 788 имаат: приходите од уписнина на студенти на прв циклус на студии (51,5%),
приходи од услуги на студенти по разни основи (27.3%), приходи од уписнини, од испити и од
одбрани на студенти на втор циклус на студии (12%), приходи од уплати за трет циклус на
студии (5,8%) и останати приходи (3,4%).
Во структурата на вкупните расходи кои се покриваат од сите извори на приходи
учествуваат бруто платите со 62,9%, договорните услуги со 25,3%, комуналните услуги со 7,6%,
поправките и тековното одржување со 1,4%, патни и дневни расходи со 0,6% и останатите
тековни трошоци потребни за нормално функционирање на наставниот процес со 2,3%. Во
продолжение е презентиран прегледот на остварени приходи и расходи за анализираниот период.
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Преглед на остварените приходи и расходи за периодот 1.10.2019-30.09.2020
Сметка
Сметка
Сметка
631
788
603
Вкупно
Вкупни приходи
1,418,882 80,794,580 50,914,609 133,128,071
Структура на приходи:
Приход од уписнина 1 циклус
Приходи од различни услуги на студенти на 1 циклус
Приходи од уписнини, испити и одбрани 2 циклус
Приходи од 3 циклус на студии
Бруто плати - од буџет
Комунални услуги - од буџет
Инвестиционо одржување
Приходи од закупнини
Останати приходи
Структура на трошоци
Бруто плати
Комунални услуги
Договорни услуги
Поправки и тековно одржување
Материјали и ситен инвентар
Реконструкција на објекти
Патни и дневни трошоци -службено патување
Други расходи
Вкупно трошоци

41,585,561
22,046,444
9,724,896
4,702,667
40,537,096
6,610,656
3,267,339
1,418,882
2,735,012

499,518

147,450
57,672
178,102
84,604

43,027,449
74,447
33,386,029
1,704,864
1,282,540

40,537,096
6,610,656
171,574

202,048
669,876

734,571
1,158,198
81,368,098

3,267,339
18,500
309,444
50,914,609

41,585,561
22,046,444
9,724,896
4,702,667
40,537,096
6,610,656
3,267,339
1,418,882
3,234,530

83,564,545
6,832,553
33,615,275
1,882,966
1,367,144
3,267,339
753,071
1,669,690
132,952,583

ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ
ПЕРИОД
Поголем дел од извештајниот период Економскиот факултет – Скопје функционираше во
нестандардни услови, во една нова нормалност предизвикана од појавата на новиот корона вирус
Covid19.
Општ заклучок е дека иако нашата земја изминативе неколку години се соочува со
негативни демографски трендови, изразито неповолни миграциски процеси и општо смален
интерес за студирање на општествените науки за сметка на техничките науки, сепак може да се
заклучи дека Економскиот факултет - Скопје останува привлечна високообразовна институција
за идните бруцоши и доминантна во делот на економските и организациските науки во
Република Северна Македонија.
Иако во првите пет месеци од академската година, наставно-образовниот процес се
спроведуваше континуирано и без проблеми, сепак од 11 март, кога беше прогласена пандемија
на вирусот Covid 19 на ниво на цела држава, наставата и испитите, а согласно Одлука на Владата,
до крајот на академската година продолжија во целост да се спроведуваат по електронски пат
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преку користење на платформата Google Hangout. Факултетот и во едни вакви нестандардни
услови успеа за доста кратко време да се прилагоди и во целост да го реализира предвидениот
фонд часови настава, како и успешно, без исклучок, да ги спроведе сите предвидени испити.
Промените кои се направија во сферата на наставно – образовниот процес се големи и ќе
имаат своја рефлексија во функционирање на факултетот во наредниот период.
Во наредниот период факултетот ќе мора да истражува нови форми за едукација и тренинг
за подобро искористување на ресурсите со кои располага, и тоа преку: развивање на атрактивни
програми за континуирано образование на вработените во стопанството (посебно на менаџерите
и претприемачите) и на вработените во државната администрација. Натаму, повеќе е од
неопходно, и во наредниот период, да се продолжи со практиката на перманентно обновување на
наставните програми и содржини на сите наставно-научни дисциплини предвидени со
Наставниот план на факултетот, за да се одржи чекор со најновите промени и достигнувања на
светската економска наука.
Во наредниот период, во сферата на вториот циклус студии, ќе мора да се обрне посебно
внимание и да се спроведат сеопфатни анализи, особено за понатамошното функционирање на
дел од постоечките програми кои подолго време немаат запишано доволно студенти. На трет
циклус студии предлог проектите (елаборатите) се доставија до надлежните институции на
разгледување и понатамошно усвојување.
Во делот за меѓународната соработка се издвојува следново:
- Во извештајниот период и покрај предизвиците наметнати од Ковид-19 пандемијата
Економски факултет – Скопје во однос на меѓународната соработка значително го зголеми бројот
на Еразмус+ договори (11 нови договори);
- Факултетот, за првпат после повеќе од една деценија воспостави соработка со реномиран
универзитет (Indiana University Kelley School of Business) за воспоставување на студии од втор
циклус од областа на MBA in Steategic Human Resource Management и
- Во месец септември факултетот успешно ја организираше онлајн јубилејната десетта
летна школа.
Во овој период вработените на Економскиот факултет учествуваа во реализација на
големи меѓународни настани како PICARD конференцијата, но и поголем број на национални
настани како серијата на е-конференции на кои се дискутираше влијанието на Ковид-19 врз
економијата и бизнисите. Исто така за првпат се организираше и обука за научна-истражувачка
работа и се иницираше основање на новото списание “Economy, Business & Development (EB&D):
international journal”.
Во периодот 1.10.2019 до 30.9.2020, факултетот реализирал вкупно 133,1 милиони денари
приходи, од кои 60,7% од самофинансирачки активности и 38,2% како буџетска подршка на
Министерството за образование и наука. Најмногу приходи од самофинансирачките активности
се реализирани од партиципацијата, школарината и дополнителните услуги на студентите на прв
циклус на студии (63,6 милиони денари). Во споредба со периодот опфатен од учебната
2018/2019 година, приходите од самофинансирачки активности за известуваниот период бележат
намалување од 15,5 милиони денари или 16% на годишна основа. Намалувањето се должи на
негативните ефекти предизвикани од пандемијата со КОВИД – 19 вирусот и долгорочниот тренд
на намалување на бројот на студенти на прв циклус на студии.
Во поглед на расходите, за факултетот најголемо учество во извештајниот период имаат
расходите за бруто плати на вработените во износ од 83,6 милиони денари и договорните услуги
во износ од 33,6 милиони денари. Вкупните трошења на Факултетот во анализираниот период се
12
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прилагодени на расположивите приливи на финансиски средства, при што обезбедено е
одржливо финансирање на активностите.

Декан
Проф. д-р Предраг Трпески
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II
НАСТАВА
И РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИРАЊЕТО
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ИЗВЕШТАЈ
од Одделение за студентски прашања

од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
1. Прв циклус на студии
На Економскиот факултет- Скопје во учебната 2019/2020 година (запишан зимски
семестар 2019/2020) на првиот циклус на студии се евидентирани вкупно 2982 студенти.
Режимот на студирање на факултет е согласно со Болоњскиот процес и Европскиот кредит
трансфер систем (ЕКТС), и напредувањето на студентите е според освоените ЕКТС кредити.
Студентите студираат по наставен план 2008/2009, 2012/2013 и најновиот 2017/2018.
Табела 1: Вкупно евидентирани студенти по департмани (зимски семестар)
2019/2020
Департман
Е-Бизнис
Економија
Маркетинг
Менаџмент
Надворешна
трговија
Сметководство
и ревизија
Финансиски
менаџмент
вкупно

државна
Кофинан.
квота
253
238
133
156
182
223
187
239

вкупно
491
289
405
426

102

150

252

278

235

513

319

287

606

1454

1528

2982

државна
квота
177
97
141
129
78

2020/2021
Кофинан. вкупно
243
99
168
202
96

420
196
309
331
174

200

221

421

200

275

475

1022

1304

2326

Летниот семестар 2019/2020 се реализираше во специфични услови на здравствена криза и
работењето на одделението се приспособи на условите кои одреден период диктираа работа на
далечина. Оние барања на студентите и другите странки кои можеа да бидат процесуирани
електронски, се извршуваа по маил, со печатење, скенирање и доставување на истите по маил.
Во овој период (летен семестар 2019/2020) – беа добиени и одговорени повеќе од 1000 епораки, а во материјална и во електронска форма беа изработени, скенирани и доставени повеќе
од 500 потврди, уверенија и други документи на барање на странките.
Во извештајниот период дипломирале вкупно 458 студенти од кои 311 биле женски, а
147 машки студенти.
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Табела 2: Дипломирани студенти (01.10.2019 - 30.09.2020)
ДЕПАРТМАН
Е-бизнис
Економија
Маркетинг
Менаџмент
Надворешна трговија
Сметководство и ревизија
Финансиски менаџмент
вкупно

машки
20
18
13
17
9
28
42
147

женски
41
18
26
22
24
73
107
311

вкупно
61
36
39
39
33
101
149
458

Просечната оценка на дипломираните студенти во оваа учебна година е повисока од
минатогодишната (7,28) и изнесува 7,51.
Во периодот од 01.10.2019 - 30.09.2020 година се испишале вкупно 108 студенти, од кои
18 како причина навеле префрлање на друг факултет, 18 како причина ги навеле финансиските
неможности, 7 заради не можности од патување во услови на пандемија, а останатите навеле
лични причини или не навеле причина.
Табела 3: Испишани студенти (01.10.2019 - 30.09.2020)
Е-бизнис
14
Економија
15
Маркетинг
25
Менаџмент
19
Надворешна трговија
8
Сметководство и ревизија
10
Финансиски менаџмент
17
вкупно

108

Втор циклус на студии
Во учебната 2019/2020 на втор циклус студии (прв и втор уписен рок), се запишале 70
студенти на едногодишни студии и 4 студенти на двегодишни студии – вкупно 74 студенти:
Табела 4: Запишани студенти на едногодишни студии
Студиска програма

Запишани
во прв рок

Запишани во Вк. за прв
втор рок
и втор
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Економски развој и меѓународни финансии
Сметководство и ревизија
Статистички методи за бизнис и економија
Монетарна економија, финансии и банкарство
Менаџмент во осигурувањето
Управување во јавниот сектор
Европски студии
Е-бизнис менаџмент
МБА Менаџмент
Маркетинг
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
Корпоративен финансиски менаџмент
вкупно

0
8
5
17
1
2
1
4
2
1
3
12
56

/
1
1
4
/
/
/
2
/
/
3
3
14

9
6
21
1
2
1
6
2
1
6
15
70

Табела 5: Запишани студенти на двегодишни студии
Студиска програма
Сметководство и ревизија
Монетарна економија, финансии и банкарство
Е-бизнис менаџмент
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
Вкупно

Запишани
во прв рок
/
3
/
1
4

Запишани
во втор рок
/
/
/
/

Вк. за прв
и втор
/
3
/
1
4

Во извештајниот период. на вториот циклус на студии магистрирале вкупно 74 кандидати
од кои 70 на едногодишните студии и 4 кандидати на двегодишните студии
Табела 6: Број на магистрирани студенти
Студиска програма
МБА Менаџмент
Монетарна економија, финансии и банкарство
Европски студии
Економски развој и меѓународни финансии
Корпоративен финансиски менаџмент
Маркетинг
Стат. методи за бизнис и економија
Управување во јавен сектор
Сметководство и ревизија
Менаџмент во осигурување
Е-бизнис менаџмент
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Едногодишни
студии
14
22
2
1
5
2
8
3
3
10
70

Двегодишни
студии
2

2
4

Вкупно
17
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3.Трет циклус на студии
Во 2019/2020 година на трет циклус на студии – Докторска школа, во двата уписни рока,
на студиските програми на Економскиот факултет се запишале вкупно 20 кандидати.
Табела 7: Број на запишани кандидати
Студиска програма
Организациски науки и управување (менаџмент)
Економски науки
вкупно

Прв уписен рок
9
6
15

Втор уписен рок
3
2
5

Во извештајниот период со највисоко звање Доктор на науки се стекнале 5 кандидати.

Раководител на Службата за студентски прашања
Валентина Ганзовска
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III
ИЗВЕШТАИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ
НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Во извештајниот период, наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис
менаџмент одржа 10 седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус
студии. На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на
вториот циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања кои беа
разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис
менаџмент беа следниве:
-

Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на втор
циклус студии на студиската програма Е-бизнис менаџмент во учебната 2020/21 година;
Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на
едногодишните и двогодишните студии на втор циклус на студиската програма Е-бизнис
менаџмент во учебната 2020/21 година;
Разгледување на тези за изработка на магистерски трудови;
Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови;

За сите прашања кои беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската
програма по Е-бизнис менаџмент се составени записници и истите навремено се испратени до
Советот за втор циклус студии.
Во текот на извештајниот период, со степен магистер по организациски науки од областа
на Е-бизнис менаџмент се стекнале 3 кандидати.
Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Сашо Јосимовски
Секретар на студиумот
Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЕВРОПСКИ СТУДИИ
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Во периодот од 1.10.2019 година до 30.09.2020 година, а во рамките на својот мандат,
функцијата шеф на студиската програма ја извршуваше проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска,
а секретар беше проф. д-р Елена Макревска Дисоска.
Во целиот извештаен период наставно-научниот колегиум на студиската програма
Европски студии одржа пет седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор
циклус студии.
На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на
вториот циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања што беа
разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Европски
студии се следниве:
- Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на
втор циклус студии на студиската програма Европски студии во учебната 2020/2021;
- Разгледување и усвојување на дополнувања и освежувањата на наставните програми
по предметите на втор циклус студии – Европски студии што не се поголеми од 25%
од испитната материја;
- Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на
студиите на втор циклус на студиската програма Европски студии во учебната
2020/2021 година;
- Доставување предлог за ангажирање наставници од други факултети за кои има
потреба да изведуваат настава на втор циклус студии на Економскиот факултет Скопје во учебната 2020/2021 година;
- Разгледување на еквиваленција на предметите според претходните наставни програми
и најновата програма на втор циклус Европски студии од 2017/2018 година;
- Назначување претставник на Колегиумот на студиската програма Европски студии во
новиот Совет за втор циклус студии;
- Разгледување на времетраењето на студиската програма во семестри;
- Разгледување на вредноста на студирањето вклучувајќи ја и изработката на
магистерскиот труд;
- Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на кандидатката
Дијана Талева.
За сите прашања што беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската
програма по Европски студии се составени записници и истите навремено се испратени до
Советот за втор циклус студии. Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и
без проблеми.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска
Секретар на студиумот
Проф. д-р Елена Макревска Дисоска
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ
од 1.10.2019 до 30.9.2020
Во извештајниот период на учебната 2019-2020 година, Колегиумот на втор циклус по
Економски развој и меѓународни финансии одржа седум седници. Седниците на Колегиумот се
одржуваа и преку платформата Google Meet Hangout и преку електронска пошта. На седниците,
Колегиумот ги разгледуваше следниве прашања од неговата надлежност:
- Предлагање на состав на работните тимови за предметите од студиската програма по
Економски развој и меѓународни финансии;
- Разгледување на предлог тези за магистерски трудови и предлози за ментори (два
прелози на тези во текот на извештајниот период);
- Предлагање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови на студентите
запишани на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии;
- На седницата на 15.5.2020 г., Колегиумот изврши избор на раководител и на секретар на
Наставно-научниот колегиум на Студиската програма на Втор циклус студии по
Економски развој и меѓународни финансии, за мандатниот период 2020-2023;
- Предлагање на член на Советот на Втор циклус студии од составот на Колегиумот на
втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии.
Во рамките на овој извештаен период, двајца студенти на програмата на Економски развој
и меѓународни финансии ги одбранија своите магистерски трудови и се стекнаа со звање
магистер по економски науки од областа Економски развој и меѓународни финансии. Други
двајца студенти во текот на извештајниот период ги изработија своите магистерски трудови и за
нив беа формирани комисии за оценка и одбрана, додека самите одбрани се случија во октомври
2020 година.
Инаку, во учебната 2019/2020, не се запишаа нови студенти на студиската програма од
втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии.
Раководителот на Колегиумот има подготвено работен материјал со идеи и предлози за
иновирање на студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни
финансии. Тие идеи и предлози во наредниот период ќе бидат предложени на разгледување и
дискутирање на членовите на Колегиумот, во рамките на редовната постапка за повторна
акредитација на студиската програма, која што следи во наредните месеци. Од тие дискусии се
очекува да произлезат предлози за квалитативно унапредување на структурата и содржините на
студиската програма.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Владимир Филиповски
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Членови на Колегиумот: проф. д-р Александар Наумоски, проф. д-р Сашо Арсов, проф. др Предраг Трпески, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Горан Коевски, проф. д-р Весна
Буцевска, проф. д-р Леонид Наков, проф. д-р Виолета Цветкоска, проф. д-р Игор Ивановски,
проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Александра Јанеска – Илиев, проф. д-р Даниела
Мамучевска, проф. д-р Марина Трпеска
Во извештајниот период, студиумот по Корпоративен финансиски менаџмент кој воедно е
најнова студиска програма на втор циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, се
карактеризираше со реализација на сите активности на исклучително високо и квалитетно ниво.
Станува збор за активности кои се однесуваат на изведување на настава, консултации со
студенти, спроведување на колоквиуми и испити и водење на студентите при изработка,
пријавување и одбрана на магистерски тези. Во рамките на наставата свои предавања по
одредени предметни дисциплини одржаа и реномирани експерти од деловниот свет кои
направија извонреден спој на теоријата со практиката.
На Економскиот факултет – Скопје, редовно се спроведуваат активности кои се поврзани
со процесот на самоевалуација, па во таа насока беше спроведена анкета за успешноста на
академскиот кадар во спроведување на наставно-образовниот процес и степенот на задоволство
на нашите постдипломци. Врз основа на добиените одговори од испитаниците пресметани се
просечни оценки за ангажираните наставници кои имаат највисоки вредности и истите се
доставени до секој од нив.
Колегиумот на студиската програма по Корпоративен финансиски менаџмент во
извештајниот период одржа 6 седници на кои беа разгледувани следниве прашања:
1) Состојба од вториот уписен рок на студиската програма по Корпоративен финансиски
менаџмент
•

Листа на валидирани кандидати од уписот на втор циклус студии во учебната
2019/2020 година во вториот уписен рок за Колегиумот по Корпоративен финансиски
менаџмент

2) Поднесени тези за изработка на магистерски трудови
•

Разгледување и усвојување на темата и тезите за изработка на магистерски трудoви (во
извештајниот период, седум студенти на Студиумот по Корпоративен финансиски
менаџмент поднесоа тези за изработка на магистерски трудови)

3) Формирање на Комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови
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•

Во извештајниот период поднесено е едно Барање за формирање на комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд, формирана и усвоена е една предлог Комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд и еден магистерки труд е одбранет

4) Состав на работни тимови и предлози за ангажирање на наставници од други факултети
•

Разгледување и усвојување на предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат
настава по предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на
континуирано оценување и спроведување на испитите) на студиската програма по
Коропоративен финансиски менаџмент во учебната 2020/2021 година

•

Предлози за ангажирање на наставници од други факултети за кои има потреба да
изведуваат настава (предавања, спроведување на континуирано оценување и
спроведување на испитите) на втор циклус студии на студиската програма по
Корпоративен финансиски менаџмент на Економскиот факултет - Скопје во учебната
2020/2021 година.

5) Промени кај предметни програми кои се поголеми од 25%
•

Промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а по кои ќе се изведува
настава во учебната 2020/2021 година.

Раководител на студиумот
Проф. д-р Александар Наумовски с.р.
Секретар на студимот
Проф. д-р Виолета Цветкоска с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГ
Од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во извештајниот период Наставно-научниот колегиум на студиската програма
Маркетинг одржа 10 седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор
циклус студии. На седниците се разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето
на вториот циклус студии на Економскиот факултет - Скопје. Позначајни прашања кои беа
разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Маркетинг
беа:
• Донесување одлука во врска со еквиваленција на предметите според старите
програми и најновата програма на студиската програма маркетинг;
• Разгледување на предлог-листата на пријавени кандидати на студиската програма
маркетинг на втор циклус студии за академската 2019/2020;
• Донесување одлука за избор на претставник од наставно – научниот колегиум на
студиската програма маркетинг на втор циклус студии во Советот за втор циклус
студии;
• Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на колегиумот на студиската
програма маркетинг на втор циклсус студии за периодот 01.01.2019-30.09.2019;
• Избор на раководител на наставно–научниот колегиум на студиската програма
маркетинг;
• Донесување одлука за определување предлог-број на студенти кои ќе се запишат на
студиската програма Маркетинг на втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил
и Методиј" во Скопје, Економски факултет - Скопје во учебната 2020/2021 година
како и на цената на чинење на студиите;
• Разгедување на предлогот за еквиваленција на предметите од втор циклус студии
на студиската програма Маркетинг;
• Разгледување на предлогот и донесување одлука за составот на работните тимови
кои ќе изведуваат настава по предметите на втор циклус студии во учебната
2020/2021 година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски
факултет-Скопје;
• Донесување одлука за ангажирање на наставници од други факултети кои ќе бидат
ангажирани да изведуваат настава на втор циклус студии во учебнaта 2020/2021
година на Економскиот факултет – Скопје;
• Разгледување на предлозите за промени кај предметните програми кои се поголеми
од 25%, а по кои ќе се изведува настава на втор циклус студии во учебната
2020/2021 година;
• Разгледување 8 тези за изработка на магистерски трудови;
• Формирање 2 комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови;
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За сите прашања кои беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската
програма Маркетинг се составени записници и истите навремено се испратени до Советот за втор
циклус студии.
Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Ежени Брзовска
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МБА МЕНАЏМЕНТ
од 01.10.2019 до 30.09.2020
Членови на Колегиумот МБА Менаџмент: проф. д-р Љубомир Дракулевски - Раководител,
проф. д-р Леонид Наков - Секретар, проф. д-р Сашо Арсов, проф. д-р Кирил Постолов, проф. д-р
Анита Циунова – Шулеска, проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Љупчо Ефтимов, проф. д-р
Александар Наумоски, проф. д-р Никола Левков, проф. д-р Александра Јанеска - Илиев
МБА Менаџмент студиумот на втор циклус студии, кој дејствува во рамките на
Економскиот Факултет – Скопје, при УКИМ во Скопје, го посветува своето фокусно внимание во
насока на креирање и континуирано унапредување на фундаментални, препознатливи
методолошки и апликативни модели за после-дипломско образование од пошироката област на
менаџментот и е насочен кон идентификација, тестирање, валидација и практична примена на
стекнатите менаџерски знаења, вештини, искуства и способности во решавањето на современи,
комплексни и интер-дисциплинарни менаџмент предизвици. Суштинскиот карактер на
дисциплините кои се изучуваат во рамките на МБА Менаџмент студиумот се манифестација низ
тенденцијата за систематизирано обезбедување на методолошко и апликативно ниво на
современо учење, знаење и компетенции во областа на менаџментот, интегрално погледнато, со
почитување на меѓународниот императив од обезбедување на методолошка и емпириска
хармонизација со студиските програми од втор циклус на студии кај меѓународно афирмираните
и препознатливи последипломски студиуми од областа на менаџментот, рангирани на истакнати
места на престижната Шангајска листа на универзитети во светот.
Сопствениот наставно-истражуваки фокус на МБА Менаџмент студиумот е поставен кон
афирмација на темелните содржини во рамките на дисциплините од наставниот план на
студиумот пред мноштвото форми на бизнис субјкети, членови од државната управа, локалната
само-управа, НВО, истражувачките центри и институти итн., систематизирано градејќи го
сопствениот углед и препознатливо реноме. Во овој контекст, методолошките и емпириски
димензии на дисциплините во рамките на студиумот се предмет на континуирано претставување
и афирмирање пред заинтересираните индивидуи и правни субјетки, со цел стекнување на
заокружена претстава за квалитативни форми на наставни и аналитички методи и техники, а
особено емпириско изучување на многубројни студии на случај, анализа на реални бизнис и
институционални предизвици, национални, секторски и компаративни анализи, играње на улоги,
in-filed модели на учење, изработка на индивидуални или групни проектни активности,
перманентна консултативна настава, како и спроведување на испитите, континуирани и завршни,
со цел поттикнување и заокружување на континуираната менаџерска наобразба. Како плод на
оваа посветеност, мнозинството дисциплини на студиумот поседуваат натпросечни оценки во
системот за евалуација од страна на слушателите на студиумот, со добивање повратни корисни
информации за длабоките менаџмент димензии во кои постои простор за идно унапредување и
развој на МБА Менаџмент студиумот.
На МБА Менаџмент последимпломскиот студиумот од втор циклус студии, во учебната
2019/20 година се запишаа вкупно 2 студенти, додека во првиот уписен рок од учебната 2020/21
год. се запишаа 7 кандидати, со очекување за зголемување на овој број со вториот уписен рок од
учебната 2020/21 год.
27

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
70 години Економски факултет- Скопје

Колегиумот на студиската програма по МБА Менаџмент, во текот на извештајниот период
кој се однесува на академската 2019/20 год. одржа вкупно 10 седници (1-ва до 10-та). Во рамките
на овие 10 седници, фокусната ориентација на МБА Менаџмент студиумот се исцрпува низ
следниве категории на активности од функционирањето на студиумот, односно:
1)
Усвојување на годишен Извештај за работа на МБА Менаџмент, избор на Раководител и
секретар, како и Валидација на пријавени кандидати за студирање на МБА Менаџмент
студиумот:
ü Усвојување на Извештајот за работа на Студиската програма на втор циклус студии
по МБА Менаџмент, во извештајниот период 01.01.2019 – 30.09.2019 год.
ü Колегиумот на МБА Менаџмент го избра, за раководител на студиската програма
за втор циклус студии по МБА Менаџмент, Проф. д-р Љубомир Дракулевски,
ü Колегиумот на МБА Менаџмент го избра, за секретар на студиската програма за
втор циклус студии по МБА Менаџмент, Проф. д-р Леонид Наков,
ü Валидација и прифаќање на предлог-листата на пријавени кандидати за
запишување на студиската програма МБА Менаџмент, втор циклус студии, во
учебната 2019/20 година.
2)
Утврдување на состав на работни тимови, еквиваленција, содржина и распоред на
предметните програми по семестри:
ü Прифаќање на еквиваленција со претходни наставни програми на студиумот:
v Дисциплината Менаџмент на човечки ресурси, од сите наставни планови
пред последниот, е еквивалентна на дисциплината Стратегиски менаџмент
на човечки ресурси од последниот од 2017/18 год.,
v Терминолошко еквивалентно усогласување кај дисциплината Менаџмент на
промени од последниот наставен план, која е еквивалентна на дисциплината
Управување со промени со сите наставни планови пред последниот 2017/18
год.
ü Колегиумот по МБА Менаџмент одлучи Проф. д-р Љубомир Дракулевски да биде
претставник на МБА Менаџмент студиумот во новиот Совет за втор циклус на
студии на Економскиот Факултет – Скопје,
ü Донесување Предлог одлука за утврдување на бројот – 40 кандидати, како и
условите за запишување и студирање на МБА Менаџмент последипломскиот
студиум, во учебната 2020/21 год. – 1000 Евра уписнина и 1000 Евра за оценка и
одбрана на магистерски труд,
ü Прифаќање на Предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава и
испити по предметите на втор циклус студии на студиската програма по МБА
Менаџмент
(предавања, спроведување на континуирано оценување и
спроведување на испитите), во учебната 2020/21 година,
ü Членовите на Колегиумот не утврдија предлог за промени кај предметните
програми кои се поголеми од 25%, а според кои ќе се изведува настава и испити на
студиската програма по МБА Менаџмент, во учебната 2020/21 година,
ü Членовите на Колегиумот не утврдија предлог за ангажирање на наставници од
други факултети, за кои има потреба да изведуваат настава на предметните
програми од студиската програма по МБА Менаџмент, во учебната 2020/21 година,
3)
Разгледување на предлог - тема и тези за изработка на магистерски трудови:
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4)

ü Магдалена Забазновска, на тема под наслов „Бизнис моделот на компании кои
користат мрежен маркетинг“, за ментор е определен Проф. д-р Стојан Дебарлиев.,
ü Димитар Таневски, на тема под наслов „Примена на обуката во развојот на
вештините со црл зголемување на конкурентноста на ИТ компаниите во Република
Северна Македонија, за ментор е определен Проф. д-р Кирил Постолов,
ü Сабина Мехмедовиќ, на тема под наслов „Модел за трансформација на бизнис
идеја во fundraising компанија - компанија за прибирање на средства“, за ментор е
определен Проф. д-р Леонид Наков,
ü Емир Реџепагиќ, на тема под наслов „Одржливо претприемништво и иновации за
концептот на „паметен град“ – Студија на случај на Општина Центар“, за ментор е
определен Проф. д-р Стојан Дебарлиев,
ü Евгенија Чулева, на тема под наслов „Нови трендови на финансирање на малите
бизниси и импликации за македонските компании“, за ментор е определена Доц. др Александра Јанеска – Илиев,
ü Никола Панговски, на тема под наслов „Иновирање и редизајн на бизнис
моделите“, за ментор е определен Проф. д-р Стојан Дебарлиев,
ü Марко Ташков, на тема под наслов „Современи менаџмент концепти кај
банкарските институции“, за ментор е определен Проф. д-р Леонид Наков,
ü Љупка Димова, на тема под наслов „Развој на претприамачки вештини кај младите
низ процесот на формално и неформално образование“, за ментор е определен
Проф. д-р Стојан Дебарлиев,
ü Даниела Стојановска, на тема под наслов „Корисничкото искуство како
поттикнувач на иновации во корпоративното претприемништво“, за ментор е
определен Проф. д-р Стојан Дебарлиев,
ü Ирена Ханџиска, на тема под наслов „Ергономијата како алатка за унапредување на
менаџментот: Случај на стоматолошка ординација“, за ментор е определен Проф. др Љубомир Дракулевски,
Формирање предлог - комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови:
ü Ивана Герасимова на тема под наслов „Разлики во плаќањето на машкиот и
женскиот труд“, во состав:
1. Проф. д-р Кирил Постолов
2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов
ü Татјана Калајџиева на тема под наслов „Промени во организацијата на банкарскиот
сектор како резултат на технолошкиот развој со осврт на стратегијата за развој на
мрежата на филијали“, во состав:
1. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
2. Проф. д-р Леонид Наков
3. Проф. д-р Стојан Дебарлиев
ü Дора Димовска на тема под наслов „Стратегии за настап на меѓународните пазари
во земјите во развој“, во состав:
1. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
2. Проф. д-р Леонид Наков
3. Доц. д-р Александра Јанеска - Илиев
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ü Јасмина Манчевска Црнокрак, на тема под наслов “Примена на стандардните
оперативни постапки во управување со квалитетот и унапредување на бизнис
процесите во претпријатијата во Република Македонија”, во состав:
1. Проф. д-р Стојан Дебарлиев
2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
3. Проф. д-р Леонид Наков
ü Елена Негриеска, на тема под наслов “Ставови и намери за купување екопроизводи: влијание на маркетинг активностите”, во состав:
1. Проф. д-р Анита Циунова - Шулеска
2. Проф. д-р Николина Паламидовска - Стерјадовска
3. Проф. д-р Стојан Дебарлиев
ü Сашка Милошева, на тема под наслов “Улогата на менаџерите во справување со
стресот во компаниите во приватниот сектор”, во состав:
1. Проф. д-р Кирил Постолов
2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов
ü Ратка Тодоровска - Стоилковска, на тема под наслов “Електронска трговија во
секторот на МСП во Република Македонија – состојби и перспективи”, во состав:
1. Доц. д-р Александра Јанеска - Илиев
2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
3. Проф. д-р Димитар Јовевски
ü Фросина Цветановска, на тема под наслов “Управување со конфликтите во
организациите во меѓународен контекст”, во состав:
1. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
2. Проф. д-р Леонид Наков
3. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев
ü Живана Стефановска Андоновски, на тема под наслов „Развивање на ефективен
модел на менаџмент кај приватните здравствени институции“, во состав:
1. Проф. д-р Леонид Наков
2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски
3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов
ü Благој Стојанов, на тема под наслов „Развој на иновативноста на ИКТ компаниите
во Република Северна Македонија“, во состав:
1. Проф. д-р Никола Левков
2. Проф. д-р Мијалче Санта
3. Проф. д-р Стојан Дебарлиев
ü Зоран Стефановски, на тема под наслов „Спецификите на мерењето и
наградувањето на перформансите на вработените и волонтерите во непрофитниот
сектор“, во состав:
1. Проф. д-р Љупчо Ефтимов
2. Проф. д-р Кирил Постолов
3. Проф. д-р Леонид Наков
ü Гоце Ефтимов, на тема под наслов „Знаење и мотиви за купување органска храна
во Република Северна Македонија“, во состав:
1. Проф. д-р Анита Циунова - Шулеска
2. Проф. д-р Стојан Дебарлиев
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3. Проф. д-р Николина Паламидовска - Стерјадовска
Со сите претходно опфатени активности се илустрираат активностите на МБА Менаџмент
студиумот на втор циклус студии во извештајниот период 01.10.2019 – 30.09.2020 год, во рамките
на академската 2019/20 година.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Љубомир Дракулевски
Секретар на студиумот
Проф. д-р Леонид Наков
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во дефинираниот период, Колегиумот на последипломскиот студиум по Менаџмент во
осигурување одржа 9 седници. На седниците беа разгледувани конкретни прашања кои се
поврзани со тековното функционирање на вториот циклус на студии на Економскиот факултет во
Скопје, како: разгледување и усвојување на предлог-листата на пријавени кандидати на
студиумот, предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на
втор циклус студии на студиската програма, усвојување на предлог-работните тимови кои ќе
изведуваат настава и распоредот на предметите по семестри како и елементите поврзани со
утврдувањето на тези за изработка на магистерски трудови, определување на ментори и
формирање на комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови.
Во своето функционирање, Колегиумот одржуваше седници по електронски пат и за сите
донесени одлуки и позиции Колегиумот на последипломскиот студиум по Менаџмент во
осигурување, го информираше Советот за втор циклус студии.
Во текот на извештајниот период, со степен магистер на економски науки од областа на
Менаџментот во осигурувањето се стекнаа 3 кандидати. Дополнително, во текот на периодот 3
кандидати поднесоа тези за изработка на магистерски труд кои Колегиумот едногласно ги
прифати.
Согласно Статутот на Економски Факултет-Скопје, Колегиумот во текот на извештајниот
период изврши избор на Секретар на Колегиумот.
Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Игор Ивановски, с.р.
Секретар на студиумот
Проф. д-р Леонид Наков, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА MОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИИ И
БАНКАРСТВО
од 1.10.2019 до 30.9.2020
Во текот на извештајниот период редовно се спроведуваше наставата на едногодишните и
двогодишните студии на студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство
во учебната 2019/2020 година (два семестри). Поради здравствената криза, наставата во вториот
семестар се одвиваше по електронски пат (online) со користење на платформата Google Hangouts
Meet. Во предвидените испитни сесии беа организирани и спроведени испити по сите предмети
од студиската програма. Притоа, во јунската и септемвриската сесија испитите беа спроведени по
електронски пат (online). Сите активности за изведување на наставата и испитите на оваа
студиска програма се одвиваа редовно, навремено и без поголеми потешкотии.
Во перидот 1.10.2019 до 30.9.2020 година, Наставно-научниот колегиум на студиската
програма по Монетарна економија, финансии и банкарство одржа вкупно 13 седници, во
предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус студии. На седниците беа
разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на студиската програма, како
што се разгледување магистерски тези на кандидати од овој студиум, формирање комисии за
оценка и одбрана на магистерски трудови, разгледување на предлог составот на работните тимови
кои ќе изведуваат настава на оваа студиска програма во учебната 2019/2020 година и сл.
На конкурсот за запишување на студенти во учебната 2019/2020 година, на првиот уписен
рок на студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство беа запишани 17
студенти на едногодишните студии и 3 студенти на двогодишните студии. На вториот уписен рок
беа дополнително запишани уште 4 студенти на едногодишните студии. Со тоа, вкупниот број на
запишани студенти во учебната 2019/2020 година на едногодишните студии на студиската
програма по Монетарна економија, финансии и банкарство изнесува 21 студент. Во извештајниот
период (1.10.2019-30.9.2020 година) на постдипломските студии по Монетарна економија,
финансии и банкарство магистрираа 24 кандидати (22 од едногодишните и 2 од двогодишните).
Раководител на студиумот
Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
од 1.10.2019 до 30.9.2020
Во текот на извештајниот период од 1.10.2019 до 30.09.2020 година активностите на
студиската програма по Сметководство и ревизија се спроведени навремено и квалитетно.
Реализираните активности примарно се однесуваат на наставата, испитите, консултациите
со студентите во постапката на пријавување на магистерски трудови и сл. Во тековниот период
на студиската програма по Сметководство и ревизија од втор циклус беа воведени некои промени
по предметите со цел нејзино прилагодување на потребите на практиката. Во настојувањето да се
осовремени наставата на одделни дисциплини беа ангажирани реномирани експерти од
практиката кои со своите предавања требаше да овозможат трансфер на искуствата и вештините
стекнати во практиката. Во учебната 2019/2020 во првиот уписен рок се запишале 8 студенти на
програмата за едногодишни студии, и еден студент на едногодишни студии се запишал во
вториот уписен рок.
Во текот на учебната 2019/2020 година Колегиумот на втор циклус студии по
Сметководство и ревизија одржа 11 седници на кои беа разгледани магистерски тези на
кандидатите од овој студиум, формирани комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови,
измени и дополнувања на работни тимови за изведување настава, испити и други активности на
предмети на втор циклус студии, разгледување на предлог-листата на пријавени кандидати во
првиот уписен рок, како и други прашања од интерес на студиумот. За сите прашања кои беа
разгледувани на колегиумот се составени записници и истите беа навремено испратени до
Советот за втор циклус студии.
Во текот на извештајната 2019/2020 година беа пријавени 8 тези за изработка на
магистерски трудови, а со степен магистер на економски науки од областа на Сметководство и
ревизија се стекнале 8 кандидати на едногодишните студии.
Раководител на студиум
Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска
Секретар на студиумот
Проф. д-р Зоран Миновски
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА
од 1.10.2019 до 30.9.2020 година
Наставата на последипломските студии Статистички методи за бизнис и економија во
првиот семестар за четиринаесеттата генерација студенти започна во ноември 2019 година. Во
оваа учебна година се запишани пет студенти и во првиот семестар се изведуваше настава по
задолжителните предмети: Теоретска економетрија, Анализа на временски серии и
Мултиваријациона анализа, а изборните предмети се одвиваа со менторска настава.
Во март 2020 година започна вториот семестар на четиринаесеттата генерација на
студенти на втор циклус студии Статистички методи за бизнис и економија. Во овој семестар се
изведуваше online настава за предметот Финансиска економетрија, додека на изборните предмети
наставата се одржуваше по менторски пат.
Во горенаведениот период за студентите од тековната и претходните генерации беа
спроведени испити по сите предмети и оценети проектни задачи од тие предмети, а наставниците
од студиумот учествуваа како ментори и членови во комисии во изработка и одбрана на
магистерски трудови на студентите од претходните генерации на овој студиум. Сите активности
за изведување на наставата и испитите на овој циклус студии се одвиваа редовно, навреме и без
поголеми потешкотии.
Заклучно 30.09.2019 година, Колегиумот на втор циклус студии Статистички методи за
бизнис и економија има одржано осум седници на кои беа разгледани магистерски тези на
кандидатите од овој студиум, формирани комисии за оценка и одбрана на темите како и други
прашања од интерес на студиумот.
Раководител на студиумот
Проф. д-р Весна Буцевска
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
од 1.10.2019 до 30.9.2020 година
Членови на Колегиумот: проф. д-р Љупчо Ефтимов-раководител, проф. д-р Стојан
Дебарлиев –секретар, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р
Кирил Постолов, проф. д-р Леонид Наков, проф. д-р Предраг Трпески, проф. д-р Никола Левков
и проф. д-р Александра Јанеска – Илиев.
Студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси е еден од помладите
студиуми на 2 циклус студии на Економски факултет-Скопје кој доби позитивно решение за
работа, односно акредитација во 2013 година и решение за реакредитација во 2017 година од
страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република
Македонија.
Во изминатите шест академски години од своето постоење, овој студиум успеа да
привлече вкупно 108 запишан постдипломец, што упатува на фактот дека истиот е веќе
препознаен како привлечна понуда на македонскиот високообразовен простор и е
високопозициониран помеѓу студентите и професионалците заинтересирани за кариерен развој
во областа на менаџментот на човечки ресурси.
Во текот на изминатата година беа преземени низа промотивни активности за програмата
на студиумот. Беше обновен и збогатен со нови информации Водичот за студирање на студиум
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси наменет за 6-та генерација потенцијални студенти во
учебната 2019/20 година, и истиот беше електронски промовиран преку социјалните мрежи и веб
страната на Факултетот. Воедно овој студиум учествуваше со свои претставници и на
Отворениот ден организиран од Економски факултет-Скопје за промоција на студумите на втор
циклус. Можноста за упис на новата генерација на постдипломци на овој студиум беше
промовиран и на членовите на Македонската асоцијација за човечки ресурси како најголема и
професионална организација во областа на менаџментот на човечките ресурси во Р.С.
Македонија, преку директен емаил маркетинг.
Во текот на извештајниот период тековните активности на наставно-научниот колегиум по
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси се спроведени навремено и квалитетно.
Реализираните активности примарно се однесуваат на наставата, испитите, консултациите
со студентите, како и подготвувањето на студиите на случај и стручните трудови. Во
настојувањето да се збогати наставата на одделни дисциплини беа ангажирани реномирани
експерти од практиката кои со своите предавања овозможија трансфер на искуствата и
вештините стекнати во практиката.
Исто така, од страна на секретарот на колегиумот беше спроведена анкета за евалуација на
наставниот кадар во реализацијата на наставно-образовниот процес на овој студиум и степенот
на задоволство на постдипломците како дел од редовните активности на факултетот во
спроведувањето на процесот на самоевалуација. Целта на анкетата беше да се обезбеди
интерактивност во размената на искуството од одржаната настава, испити и комуникација со
наставниците на втор циклус на студии во изминатиот семестар. Со оглед на фактот дека
просечните оценки за поголемиот број на ангажирани наставници на овој студиум се позитивни и
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прилично солидни, може да се заклучи дека наставно-образовниот процес се реализира во
најдобар ред.
Колегиумот на студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
во текот на извештајниот период од 1.10.2019 до 30.9.2020 година одржа 11 седници на кои
беа разгледувани следниве прашања:
1)

•
•

2)

•
•
•

3)

4)

Прашања поврзани со работата на Колегиумот:
Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Студиската
програма на втор циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси за
периодот 01.01.2019 – 30.09.2019;
Разгледување и усвојување на предлог за претставник од
Колегиумот по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси во Советот за втор
циклус на студии на Економскиот Факултет – Скопје.
Запишување студенти:
Усвојување на предлог - кандидатите за запишување на студиската
програма Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (едногодишни и двегодишни)
на втор циклус студии во учебна 2019/2020 година;
Усвојување на предлог - кандидатите за запишување на студиската
програма Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (едногодишни студии) на
втор циклус студии во учебна 2019/2020 година, втор уписен рок;
Разгледување на предлог-одлука за определување на број на
студенти кои ќе се запишат на акредитираните студиски програми на втор циклус
студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултетСкопје во учебната 2020/2021 година како и на цената на чинење на студиите.

Избор на наставните програми и составот на работните тимови
за изведување настава и други наставни прашања:
•
Разгледување на предлог за составот на работните тимови кои ќе
изведуваат настава по предметите на втор циклус студии во учебната 2020/2021
година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултетСкопје;
•
Разгледување на предлогот за ангажирање на наставници од други
факултети за кои има потреба да изведуваат настава (предавања, спроведување на
континуирано оценување и спроведување на испитите) на втор циклус студии на
Економскиот факултет - Скопје во учебната 2020/2021 година;
•
Разгледување на предлогот за промени кај предметните програми
кои се поголеми од 25%, а по кои ќе се изведува настава во учебната 2020/2021
година;
•
Разгледување на еквиваленција на предмети на едногодишни и
двегодишни студии на студиската програма Стратегиски менаџмент на човечки
ресурси.
Разгледување на тези за изработка на магистерски трудови:
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•
•
•
•
•

•

5)

Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Николија
Јовановска на тема под наслов „Корпоративното управување во друштвата со
ограничена одговорност“
Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Снежана
Божиновска на тема под наслов „Компарација помеѓу приватен и јавен сектор во
Република Северна Македонија преку кодекс на облекување“;
Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Зоја
Пандовска Стојановска на тема под наслов „Предвидување на апсентизмот и
презентизмот на вработените врз основа на минати појави“;
Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Елена
Стојковска на тема под наслов „ Улогата на социјалните мрежи во дигиталната
трансформација на менаџментот на човечките ресурси“;
Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Игор
Стојковски на тема под наслов „Специфични карактеристики на менаџментот на
перформанси на вработените во странските компании во Република Северна
Македонија“;
Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Милена
Стоилевска на тема под наслов „Проценка на факторите кои влијаат на одлуката на
вработениот да го напушти работното место“.

Формирање комисии за оцена и одбрана на магистерски
трудови:
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Дениз Димовски на тема под наслов „Управување со таленти во Република
Македонија, мит или реалност”
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Тиана Ивановска на тема под наслов „Влијание на комуникациските стилови врз
благосостојба на вработените“;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Филип Еленов на тема под наслов „Улогата на одборите во стратегиското
планирање во акционерските друштва во Република Македонија”;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Александра Ставреска на тема под наслов „Консалтинг агенции за глобална
регрутација на човечки ресурси и стратегии за нивен развој”;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Санида Абдули на тема под наслов „Стратегиската улога на менаџментот на
човечки ресурси во услови на организациски кризи“;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Софија Дебарлиева-Китановска на тема под наслов „Генерациските разлики и
мотивација на човечките ресурси во современите организации“;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Елена Стојковска на тема под наслов „Улогата на социјалните мрежи во
дигиталната трансформација на менаџментот на човечките ресурси“;
•
Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Алмедин Тариќ на тема под наслов „Главни фактори за (не) задоволството на
вработените во текстилната индустрија во Република Северна Македонија“;
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•

Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на
Рената Сапунџиев на тема под наслов „Стратегии и техники за потикнување на
креативноста и иновативноста на вработените“.

Раководител на студиумот
Проф. д-р Љупчо Ефтимов
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
УПРАВУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
од 1.10.2019 до 30.9.2020 година
Постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор започна со работа во
учебната 2006/07 година. Од основањето до денес на овој студиум се запишаа вкупно 98
студенти. Наставата се реализира во два семестри: во првиот семестар се изведува настава по
четири задолжителни и еден изборен предмет (од листата на ниво на УКИМ), а во вториот
семестар се следи настава по два изборни предмети.
Во учебната 2019/2020 година на Студиумот се запишаа 2 студенти. Сите активности во
врска со функционирање на Студиумот се извршуваа редовно и без особени проблеми и
тешкотии. Во прв ред тоа се однесува на соработката на наставниците со студентите во
реализација на наставните обврски и подготвување на пристапните и магистерските трудови.
Колегиумот на студиумот одржа 3 редовни седници на кои беа разгледувани повеќе
прашања:
• на седницата на Колегиумот одржана на 15.11.2019 година беа донесени следните
одлуки:
o извршена беше верификација на записниците од претходните седници на
Колегиумот што беа одржувани по електронски пат;
o беше избран секретар на Студиумот (на местото на проф. д-р Предраг Трпески
кој поднесе оставка, членовите на Колегиумот за секретар на Студиумот во
преостанатиот мандатен период го избраа проф. д-р Сашо Ќосев);
o членовите на Колегиумот едногласно го избраа проф. д-р Трајко Славески за
претставник во Советот за II циклус студии.
• на седницата на Колегиумот од 27.01.2020 година (одржана по електронски пат) се
расправаше по следните прашања:
o Колегиумот ја разгледа и утврди еквиваленцијата на предметите според
претходните и најновата студиска програма по Управување во јавниот сектор
(2009, 2013 и 2017 година);
o беа разгледани и утврдени елементите на Предлог-Конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии на студиската програма по Управување во
јавниот сектор за учебната 2020/2021 година.
• на седницата на Колегиумот одржана на 20.05.2020 година (одржана по електронски
пат) беа донесени следните одлуки:
o беа разгледани и утврдени предлог-составите на работните тимови за
изведување настава и испити во учебната 2020/2021 година,
o беа разгледани предлог-промените во предметните програми по кои треба да се
изведуваат настава и испити во учебната 2020/2021 година (промени поголеми
од 25%).
Раководител на Студиумот
Проф. д-р Пеце Недановски
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IV
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
И
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
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ИЗВЕШТАЈ
за реализирани активности на полето на меѓународна соработка за 2020 година
I. ДОГОВОРИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Во текот на извештајниот период 01.10.2019 – 30.09.2020 година 2020 година Економскиот
факултет-Скопје, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје потпишаа Еразмус +
договор за меѓуинституционална соработка со следните универзитети:
ЕРАЗМУС+ договори
(извештаен период 1.10.2020-30.09.2020 година)
Универзитет/факултет
1.

IAE Nantes – Economie
et Management

Рангирање според
Шангајска листа
Рангиран на
позиција меѓу
601-700

Научни области
Economics,
Business
Administration

Циклус
студии
Прв и
втор

Accounting and
Auditing
2.

3.

4.

West Pomerian
University of
Technology,
Szczecin,Faculty of
Economics, Poland

Не е рангиран.

Economics

School of Economics
and Business
Administration
University of Tartu,
Estonia

Рангиран на
позиција меѓу
401-500

Economics

Cancikiri Karatekin
University, Faculty of
Economics and
Administrative
Sciences, Turkey

Не е рангиран.

Economics

Прв

Business and
Management

Прв и
втор

Business and
Administration

Business and
Administration

Прв и
втор

Статус на
договорот
Склучен на
ден
03.10.2019
година
за периодот
2019-2021
година
Склучен на
ден
26.02.2020
година
за периодот
2019-2021
година
Склучен на
ден
11.05.2020
година
за периодот
2019-2021
година
Склучен на
ден
11.05.2020
година
за периодот
2020-2027
година
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5.

North-West Institute of Не е рангиран.
Management, Russian
Presidential Academy of
National Economy and
Public Administration
(NWIM, RANEPA),
Russia, Faculty of
Economics and Finance

Economics

Прв

Склучен на
ден
11.05.2020
година
за периодот
2020-2022
година

6.

OSCE Academy in
Bishkek, Kyrgyzstan

Economics

Втор

7.

Универзитет
Не е рангиран.
„Св.Кирил и Методиј“,
Велико Трново,
Бугарија

Business and
Administration

Прв и
втор

Склучен на
ден
11.05.2020
година
за периодот
2020-2022
година
Склучен на
ден
10.07.2020
година
за периодот
2020-2022
година

8.

Cherkasy State
University, CSTU,
Cherkasy , Ukraine

Business Studies, Прв и
Management
втор
Science

Не е рангиран.

Не е рангиран.

Accountancy,
Financial
Management

Склучен на
ден
10.07.2020
година
за периодот
2020-2022
година

Marketing and
Sales
Management
Economics
International
Relations,
European Studies
9.

University of
Montenegro

Не е рангиран.

Economics
Business and
Administration

Прв и
втор

Склучен на
ден
10.07.2020
година
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10. University of Banja
Luka,Faculty of
Economics, Bosnia and
Herzegovina

Не е рангиран.

11. Sumy State University,
Ukraine

Не е рангиран.

Economics
Business and
Administration

Economics

Прв и
втор

Прв и
втор

Business and
Administration

за периодот
2020-2022
година
Склучен на
ден
10.07.2020
година
за периодот
2020-2022
година
Склучен на
ден
10.07.2020
година
за периодот
2020-2022
година

Исто така Економски факултет ги потпиша и следниве договори за соработка со следниве
институции
Универзитет/факултет Рангирање според Шангајска листа
1. Frankfurt School of
Finance and
Management
(приватна школа за
бизнис)

Универзитет во
Загреб, Хрватска
(Факултет за
економија и бизнис).

Иако не е рангиран на Шангајска
листа, FSFM e високо рангиран
според други ранг листи достапни
на https://www.frankfurtschool.de/en/home/newsroom/rankings
На пр. според рангирањето на Times
Higher Education Global University
Employability Ranking, FSFM e
рангиран на 1 место по
вработливост во Германија. FSFM
има AACSB, EFMD EQUIS и MBA
акредитации.
Рангиран на позиција меѓу
401-500

Научни области

Циклус
студии

Бизнис и
администрација/
Финансии /
Mенаџмент
(Business
Administration,
Applied Data
Science,
Management,
Finance)

Прв и
втор
циклус
студии

Бизнис и
Прв и
администрација/ втор
Економија
циклус
студии

II. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
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Во текот на извештајниот период 01.10.2019 – 30.09.2020 година Економскиот факултет
реализираше неколку активности во насока на интернационализација, но треба да се напомене
дека поради Ковид-19 пандемијата овие активности беа ограничени.
(1) Членство во меѓународни асоцијации
Во рамки на интернационализацијата Економскиот факултет – Скопје успешно го заврши
процесот на зачленување во CESEEnet. Central and South-East European PhD Network (CESEEnet)
има за цел да ја унапреди и олесни соработката меѓу универзитетите од Централна и Источна
Европа кои нудат докторски студии од областите Економија и Бизнис, со цел да се зголеми
квалитетот на нивните програми.
Оваа мрежа им овозможува на универзитетите да организираат:
• Заеднички курсеви во специјалните научни области
• Истражувачки семинари
• Размена на студенти на докторски студии
• Интензивирање на соработката на поле на научно- истражувачката работа.
Критериумите за прием на универзитет или факултет во мрежата се:
• Институцијата треба да спроведува Болоњски тип на докторски програми (програми) во
економија и / или бизнис, акредитирани во земјата.
• Институцијата треба да запишува студенти на докторски студии секоја година;
• Институцијата треба да има доволен број на академски квалификувани професори (AQ)
(според критериумите на AACSB).
Благодарение на нашето членство нашите докторанди учествува на научната работилница
организирана од CESEEnet.
(2) Воспоставување на соработка со реномиран универзитет од САД
Економскиот факултет – Скопје ja започна и успешно ја реализира соработка со Амбасадата на
САД за воспоставување на соработка со реномиран универзитет од САД, кој резултираше со
избор на Indiana University Kellеy School of Business за воспоставување на студии од втор циклус
на студии во областа на MBA in Strategic Human Resource Management. Соработка која се случува
после 10 години од последната соработка за креирање на студии од втор циклус со универзитети
од странство.
За таа цел ННС на седницата од 14.2.2020 донесе одлука за давање на согласност за учество на
УКИМ, Економски факултет – Скопје во рамки на објавен повик (кој го распиша амбасадата на
САД), со цел да овозможи воспоставување на соработка со Универзитет од САД, а заради
изработка на заеднички проект (елаборат) на едногодишна студиска програма на втор циклус
студии по Strategic Human Resource Management.
(3) Меѓународни настани
Меѓународни настани кои се реализираа во овој период се:
14-та ПИКАРД конференција на Светската царинска организација, коорганизирана од
Царинската управа на РС Македонија, Царинската администрација на Кореја и
Економскиот факултет – Скопје при УКИМ. Во периодот од 22-24.10.2019 година во хотелот
Хилтон Дабл Три во Скопје се одржа 14-та годишна ПИКАРД конфернеција на СЦО под наслов:
SMART BORDERS FOR SEAMLESS TRADE, TRAVEL AND TRANSPORT – acknowledging the
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importance of swift movement of goods, people and means of transport through borders.
Конференцијата свечено ја отвори г-нот Кунио Микурија, генерален директор на Светската
царинска организација.
На конференцијата учествуваа околу 200 учесници од 50 земји. Конференцијата опфати шест
тематски подрачја и тоа:
• Аналитика на големи низи на податоци (Big Data), заради се поголемото значење на овој
вид податоци во работата на царинските администрации;
• Координација и соработка на границите од аспект на размената и интеракцијата на сите
форми на информации што можат да се добијат на граничните премини;
• Специјални економски зони (слободни трговски зони) кои заради спецификите во
регулативата и различните царински и даночни олеснувања можат да претставуваат извор
на царинска и даночна евазија;
• Погранична технологија, што се однесува на структурното поместување на царинските
процеси како резултат на брзиот развој на технологијата;
• Меѓугранична е-трговија како нов феномен со силно влијание врз меѓународната размена
на стоки.
На конференцијата беа презентирани четириесетина трудови поделени во 10 панели.
Овој престижен настан го стави нашиот Факултет во фокусот на интересот на колегите присутни
од странските универзитети од Австралија, Бугарија, Русија, Словенија, Холандија, и други, но и
на претставниците на Светската царинска организација кои пристапија со нови понуди за
меѓународна соработка.
9та ASECU Youth меѓународна конференција и летна школа 2020 и 10та Јубилејна летна
школа на Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ „Enhancing and managing competitive
economics and business environment: Challenges for the South and Eastern European countries
and the Black Sea region“, во заедничка ко-организација на Економскиот Факултет – Скопје,
УКИМ и меѓународната асоцијација на економски универзитети ASECU, 14-16 Септ. 2020 год.,
on-line формат на Google Hangout Meet платформата, Економски Факултет - Скопје, УКИМ.
На овогодинешната 9та ASECU Youth меѓународна конференција и летна школа 2020 и 10та
Јубилејна летна школа на Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ претставувањето на сите
трудови од студентите и професорите – предавачи беше реализирано во рамки на следниве
категории на работни сесии:
- Economic and Social advancements in South – East Europe and Black Sea Region.
- Contemporary Business environment in South – East Europe and Black Sea Region.
- Competitive Economics in South – East Europe and Black Sea Region
На летнара школа учествуваа вкупно 59 студенти кои потекнуваат од 14 земји, односно Грција,
Русија, Северна Македонија, Романија, Албанија, Киргистан, Белорусија, Египет, Ерменија,
Бугарија, Турција, Молдавија, Полска и Украина, како и 12 професори – предавачи кои
потекнуваат од 7 земји, односно САД, Русија, Бугарија, Романија, Северна Македонија, Албанија
и Ерменија.
Организацискиот одбор на 9та ASECU Youth меѓународна конференција и летна школа 2020 и
10та Јубилејна летна школа на Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ подготвува за издавање
и Proceedings - Зборник на трудови од меѓународната летна школа 2020 год., кој во електронска
форма ќе биде доставен до сите учесници на летната школа 2020 год.
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III. МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР
1.1. Во рамки на Еразмус + програмата за размена/мобилност на студенти и наставен кадар за
периодот од 2019/2020 година во летниот семестар (јануари-јуни 2020) мобилност реализираа
следниве студенти:

ТАБЕЛА ЗА РАНГИРАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА
ЕРАЗМУС+
ФАКУЛТЕТ: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА СТУДЕНТ
1 Ана Серафимова (Универзитетот во
Порто,Португалија)

Последен запишан

СЕМЕСТАР
2019/2020 (зимски) – III
година на студии

ПРОСЕЧЕН УСПЕХ
од студии
9,18

2 Анастасија Петревска (Универзитетот
во Љубљана)

2019/2020 (зимски) – III
година на студии

9,12

3 Драган Наумов (Универзитетот во
Загреб)

2019/2020 (зимски) – III
година на студии

8,56

4 Марија Сепетовска (Универзитетот во
Љубљана)

2019/2020 (зимски) – III
година на студии

8.5

5 Андреј Стефановски ( Сплит )

2019/2020 (зимски) – III
година на студии

8,13

6 Јован Филиповски (Универзитетот во
Љубљана)

2019/2020 (зимски) – IV
година на студии

8,13

7 Бранко Стојановски (Универзитетот во
Загреб )

2019/2020 (зимски)– IV
година на студии

7,70

8 Наташа Кекиќ (Универзитетот во
Порто)

2019/2020 (зимски) – IV
година на студии

7,52

9 Андријана Савеска (Универзитетот во
Загреб)

2019/2020 (зимски) – III
година на студии

6,53

1.2. Во рамки на Еразмус + програмата за размена/мобилност на студенти и наставен кадар за
периодот од 2019/2020 година во летниот семестар (јануари-јуни), поради Ковид -19 пандемијата
не го реализираше својот престој д-р Елена Макревска Дисоска, вонреден професор, која беше
номинирана и прифатена од Универзитетот Политехник во Порто, Португалија. Својот престој
професорката може да го реализара во текот на актуелната академска година 2020/2021.
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IV. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Во текот на извештајниот период 01.10.2020 – 30.09.2020 година Економскиот факултет беше во
неколку научно-истражувачки активности.

(1) Домашен проект во тек
Научно-истражувачки проект на Економскиот факултет-Скопје под наслов: ,,Перспективи и
предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република
Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија”
Проектот го реализира наставно - научниот и соработничкиот кадар на факултетот.
Раководителите на Катедрите се одговорни за спроведување на Наставно –научниот проект на
соодветното поле на истражување кое го покрива соодветната катедра.
За утврдување и поефикасно извршување на проектните активности формиран е Управен одбор
на проектот, во чиј состав влегуваат Деканот на Факултетот, продеканите, раководителите на
Катедрите и Секретарот.
Извршувањето на потребните административни и технички активности поврзани со реализација
на проектот ќе ги вршат стручно-административната и техничката служба на Факултетот.
Цел на проектот: Основната цел на проектот е да се понудат решенија за унапредување на нивото
на конкурентност на трговските друштва во нашата земја за нивен рамноправен настап како на
домашниот, така и на пазарите на Европската унија, како и за подобрување на ефикасноста на
јавниот сектор како основа за целокупната деловна активност и за подигнување на квалитетот на
животот на граѓаните. Тоа ќе биде остварено преку анализи и истражувања насочени кон
стекнување сознанија и откривање на причините за разликите и отстапувањата во поглед на
стандардите на функционирањето на јавниот сектор и конкурентноста на трговските друштва на
Република Македонија со оние на земјите од ЕУ, предлагање решенија и нивно презентирање
пред бизнис заедницата и претставниците на јавниот сектор.
(2) Аплицирани меѓународни проекти
Економскиот факултет – Скопје е дел од конзорциум кој аплицираше на следниве меѓународни
научно – истражувачки проекти
- CeCyl Building cyber-security skills and entrepreneurial minds with modern learning for
digital Europe, со кој се сплицираше во рамки на програмата KA2: Cooperation for
innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances
- Academic and Business Alliance for Strengthening Economic Extroversion – ABASEE “,
кој се поднесе во рамки на програмата KA2: Cooperation for innovation and the exchange
of good practices, Supported Action: Knowledge Alliances for Higher Education
(3) Обуки за научно-истражувачка работа
За прв пат во организација на Економски факултет – Скопје се организираше и еднодневна обука
за научно-истражувачка работа реализирана од проф. Кимберли Паркер и проф. Боби Иванов од
University of Kentucky. На обуката учество зедоа 26 професори, асистенти и демонстратори од
Економски факултет – Скопје, Правен факултет “Јустинијан Први” и Универзитетот Американ
Колеџ Скопје. Обуката беше поделена на два дела: првиот дел беше фокусиран на споделување
на стратегии за истражување и публикување на научно истражувачката работа, додека вториот
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дел беше фокусиран на практична соработка на учесниците и генерирање на идеи за заеднички
проект кој ќе се фокусира на темата
(4) Национални конференции
Настани кои се поврзани со научно истражувачката работа, а беа реализирани во овој период се:
• Е-конференција “Mакедонската економија во изолација – креирање на економски
политики во услов на COVID-19”
• Е-конференција “Иднината на работата после кризата предизвикана од COVID-19”
• Е-конференција “Актуелните предизвици за сметководството и професионално
усовршување во услови на пандемија”
• Е-конференција “What can entrepreneurship offer in times full of challenges? Entrepreneurial
skills and entrepreneurial learning during and after the COVID crisis”
Сите овие конференции беа организирани во онлајн, со поканети говорници и голем број на
учесници.
Во овој период се донесе и одлука за организација и се спроведоа најголем дел од активностите
за успешна реализација на меѓународната научна конференција под наслов: First international
Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future, која ќе се одржи во рамки на
прославата на јубилејот 70 години, Економски факултет – Скопје. При тоа се реализираа
следниве активности
- Се направи посебна веб страна на конферренцијата
- Се направи емаил листа од над 3000 контакти од професори и истражувачи од Југоисточна Европа и Турција
- Со основаше организацискиот комитет и научниот комитет на конференцијата
- Се подготви и испрати повикот за трудови за конференцијата
- Се подготви и активно се користеше EasyChair онлајн платформата за управување со
трудовите за конференцијата
- На конференцијата се поднесоа над 60 абстракти и над 45 труда
Во издание на Економскиот факултет-Скопје излезе од печат Vol 6 No 2 (2019) и Vol 7 No 1
(2020) на Меѓународното списание “Journal for Contemпorary Economic and Business Issues”. Исто
така се донесе одлука за основање на меѓународното списание “Economy, Business &
Development (EB&D): international journal”
Продекан за наука и меѓународна соработка
Проф. д-р Мијалче Санта
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V
ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА
НА ЦЕНТРИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ

EITC

ЕУи

RTC-SCO

ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЦЕНТАРОТ ЗА ЕКОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊЕ (ЦЕИ)
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Како фокусен, истражувачко – аналитички организациски сегмент во состав на
Економскиот Факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Центарот
за економски истражувања претставува стожерен експертски центар за подготовка и
имплементација на научно-истражувачки и апликативно-развојни проекти кои имаат за цел
дијагноза, методолошка поставеност и етапна научно-апликативна примена на национални,
регионални и меѓународни проекти посветени на многубројни економски и бизнис проблеми и
предизвици пред чие решавање се исправени македонските организации и институции.
Сопствениот предизвик за активно вклучување на ЦЕИ во препознавање и генерирање на
остварливи и одржливи решенија, фундирани врз основа на бројни студии, проектни елаборати,
физибилити студии итн. претставува отворена манифестација на подготвеноста и посветеноста на
целиот кадар на Економскиот Факултет – Скопје во давање на сопствениот придонес кон
подигнување на степенот на конкурентски развој на корисниците на неговите услуги, како и
зголемување на степенот на меѓународна препознатливост на нашата институција низ редица
форми на соработка со национални, регионални и меѓународни академски и истражувачки
универзитети, развојни центри, апликативни институти, центри на знаење и извонредност итн.
Во остварувањето на сопствените проектно - истражувачки и аналитичко-развојни цели и
активности, Центарот за економски истражувања, во анализираниот период од 1.10.2019 –
29.02.2020 год., односно до истек на мојот полноважен мандат како Раководител на ЦЕИ, ги
оствари следниве категории на експертски активност, редоследно претставени на следниов
начин:
1. Развивање на проектни апликации од меѓународни проектни линии, билатерални и
меѓу-државни истражувачко-образовни договори, како и обука на истражувачи од
ЦЕИ за подготовка на проектни апликации
Врз основа на Програмата за техничка соработка на Владата на Република Северна
Македонија и Владата на Јапонија, а наменета за подготовка и имплементација на
проекти во јапонската фискална 2021 год., Центарот за економски истражувања на
Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ, беше повикан да изработи проектна
апликација во рамките на експертската имплементација на третата генерација од
реализацијата на постојната Програма за професионална обука „Quality
Management and Competitiveness“, претходно детално одобрена од страна на JICA, а
која се однесуваат на следниве модалитети на проектна - техничка соработка:
ü Проектна апликација која припаѓа на категоријата Individual Expert и е
посветена на обезбедување на институционална, експертска и финансиска
основа за остварување на третиот циклус на постојната Програма за
професионална обука „Quality Management and Competitiveness“, со период на
имплементација Април 2020 – Март 2021 год. Бројот на јапонските експерти
кои ќе учествуваат во подготовката и реализацијата на третата генерација на
оваа професионална тренинг програма, а за кои е предвидено целосно да
бидат покриени трошоците со овој проект, е определен на 2.
Во сообразност со доставената покана за експертско учество за избор на изведувач
за обезбедување надворешна експертиза и услуги, од страна на Стопанската
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Комора на Македонија, Центарот за економски истражувања достави понуда на
проектна документација за активно учество во експертска имплементација на
проектот под наслов „Организирање брз развој на високо-потенцијалните
иновативни МСП“ - „Газеле проект“ - (ИНТЕРРЕГ В-Б) БАЛКАН
МЕДИТЕРAНИАН 2014-2020 година. Проектниот тим за подготовка на севкупната
експертска документација за овој проект е составен од 6 професори на нашата
институција, а времетраењето на реализација на проектните активности е
определено од 29 Октомври 2019 – 24 Јуни 2021 год., во рамките на приоритетната
област Претприемништво и иновации, со основна тематска цел Поттикнување на
конкурентноста на малите и средни претпријатија (МСП). Експертските
активност содржани во повикот се однесуваат на 4 проектни категории, односно
анализа на постојна ситуација и најдобри практики, развој на механизми за
поддршка, механизми за акцелерација на бизнис газелите, како и активности за
обезбедување на одржливост, а максималната вредност е определена на 16.910
Евра.
Проектниот експертски тим беше избран за реализација на проектот и истиот веќе се наоѓа
во постапка на имплементација.
Раководител,
Проф. д-р Леонид Наков
МАСИТ како партнер во проектот МЛАДИХАБ – дигитална младина објави повик
за прибирање на понуди за спроведување на обуки за дигитални вештини за
вториот циклус на обуки кои би се спроведувал во периодот Април 2020 – Јуни
2020. Центарот за Економски Истражувања при Економски факултет - Скопје ја
изрази својата подготвеност да ги спроведе сите активности поврзани со
аплицирање на овој проект. По подготовката на апликацијата и доставената понуда
до МАСИТ, предлог обуките дадени од Центарот склучи договор за спроведување
на 19 обуки, во три последователни циклуси. Заради динамиката на одржувње на
обуките, дефинирана со рамката на активности од договорот, до анализираниот
период се одржаа двата (од три) циклуси на обуки, или вкупно 10 обуки.
Центарот за економски истражувања (ЦЕИ), во целосна соработка со своите
партнери и соработници, подготви проектна апликација за учество на повикот на
Владата на Република Северна Македонија, за организирање на обуки за дигитални
вештини со цел подобрување на конкурентноста на лица до 29 години на пазарот
на трудот за време на вонредна состојба. Оваа уредба со законска сила стапи на
важност на 13 јуни 2020 година. Согласно Уредбата и повикот за поднесување на
апликации, Центарот ги превезема сите неопходни активности за прибирање на
предлог обуките од сите вработени на факултетот, дефинирање на заедничката
рамка за понуда, дефинирање на потребните модули и нивно соодветно
поставување во апликацијата за собирање на заинтересирани посетители. Согласно
динамиката на проектот, до извештајниот период се работеше на дефинирање на
бројот на учесници, датумите на одрживање и други детали за целосна
имплементација на овој проект.
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Центарот за економски истражувања (ЦЕИ), во целосна соработка со своите
проектни партнери, подготви за доставување проектна апликација која е посветена
на учество во меѓународен научно – истражувачки проект со наслов „ Academic and
Business Alliance for Strengthening Economic Extroversion – ABASEE “, која се
поднесува во рамки на програмата KA2: Cooperation for innovation and the exchange
of good practices , Supported Action: Knowledge Alliances for Higher Education. Во
рамките на проектниот конзорциум, сопствено активно учество ќе остварат 23
академски и апликативни проектни партнери. Сите предвидени проектни партнери
се веќе контактирани и е обезбедена нивна согласност за учество во проектот.
Времетраењето на реализација на проектот се предвидува да изнесува 3 години.
Раководител,
Проф. д-р Кирил Јовановски
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА
(Центарот за регрутирање на студенти, промоција на Факултетот и градење на кариера)
од 01.10.2019 година до 30.09. 2020 година
Во текот на академската 2019/2020 година, Центарот за кариера при Економскиот
факултет – Скопје беше активен во следните области и тоа:
I. Организација на практична настава на студентите/учество во поддршка и реализација на
проекти каде целна група се студентите;
II. Промотивни активности на факултетот;
III. Активности на поле на мобилност на студенти и наставен кадар;
IV. Работилници за студентитe.
I. Организација на практична настава на студентите / учество во поддршка и реализација на
проекти каде целна група се студентите;
И покрај измените во Законот за високо образование согласно кои практичната настава од
академската 2019/2020 година не се смета за задолжителна, Центарот за кариера при
Економскиот факултет - Скопје и овој извештаен период посредуваше во процесот на
склучување на Договори за изведување практична настава на студенти меѓу Факултетот и
организации од финансискиот и корпоративниот сектор. Во текот на академската 2019/2020
година, иако со намален број, Факултетот сепак продолжи да склучува вакви договори со што
продолжи континуирано да ги зголемува можностите за студентите во однос на изнаоѓање и
реализирање практична настава.
Напомена: Можноста за склучување Договор за изведување практична настава на
студенти е отворена и во текот на aкадемската 2020/2021 година.
Воедно, Центарот за кариера го администрираше и процесот на доделување 2 стипендии
од ОКТА АД Скопје, наменети за студенти запишани на втор циклус на студии на Економскиот
факултет - Скопје, запишани на еден од следните смерови: МБА менаџмент, Е-бизнис
менаџмент, Сметководство и ревизија, Корпоративен финансиски менаџмент. Оваа селекција
заврши успешно на задоволство на двете страни (избрани стипендисти беа Маја Наумовска,
запишана на втор циклус студии на Корпоративен финансиски менаџмент и Мартин Мишков на
Сметководство и ревизија).
II. Промотивни активности на факултетот
Оваа академска година поради Ковид-19 пандемијата, промотивните активности на
факултетот за департманите на прв и втор циклус студии се одвиваа на социјалната мрежа
Фејсбук и на веб страната на факултетот.
1.Промотивната кампања на Фејсбук и на Инстаграм се одвиваше во текот на месеците
мај, јуни, август 2020 (за прв циклус студии) и септември-октомври 2020 (за втор циклус студии).
Се одеше со креативи на Фејсбук и на Инстаграм преку постови со кои се реализираше:
1) претставување на факултетот и информации за престојните уписи и
2) преставување на секој од департманите на факултетот.
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Преку овој вид на активности органски порасна и бројот на нови следбеници на страната
на Факултетот на Фејсбук. Таргетирани беа мажи и жени од цела Македонија на возраст од 17 до
21 година.
2. Организација на првиот онлајн академски час за новозапишаните студенти
Центарот за кариера заедно со Деканатот успешно ја подготви реализацијата на првиот
онлајн академски час за учебната 2020/2021 година. Почетокот на академската година беше
обележан со пригодно видео во кое на новозапишаните и тековните студенти им се обрати
Деканот на Факултетот, Министерката за образование и наука, Ректорот на Унивезитетот, двајца
успешни алумни и претставникот на Факултетското студентско собрание на Економскиот
факултет - Скопје посакувајќи им успешен почеток на академската 2019/2020 година, после што
следеше приклучување на новозапишаните студенти на линкови кои ги водеа до департманот на
кој се запишани каде им се обратија раководителите на департманите и наставниот кадар на
истите. Центарот за кариера логистички ја поддржа реализацијата на оваа активност на
Факултетот.
III. АКТИВНОСТИ НА ПОЛЕ НА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР
Центарот за кариера во академската 2019/2020 година продолжи да дава логистичка
поддршка на студентите и наставниот кадар кои се пријавуваа за добивање на стипендија за
академска мобилност. Во текот на месец мај 2019 година, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј
во Скопје“ објави КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1:
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во
академската 2019/2020 година.
Овој повик беше отворен за пријавување до 1 октомври 2019 година.
Во рамки на горенаведениот Конкурс, од Економскиот факултет – Скопје аплицираа 11
студенти од прв циклус на студии од кои 10 студенти добија стипендија и следствено на тоа
успешно реализираа студентска мобилност во летниот семестар во академската 2019/2020
година. Воедно, во рамки на истиот овој повик стипендија за мобилност на наставен кадар доби
еден професор.
Во текот на процесот на пријавување Центарот за кариера им обезбедуваше логистичка
поддршка на студентите од Економскиот факултет - Скопје во правилно насочување во
подготовката на Договорот за учење и останатите документи потребни за пријавување. Центарот
беше одговорен за евалуација на поднесените пријави, изработка на ранг листа на пријавените
студенти согласно доставените документи и изготвување на документ за номинација на
студентите – потенцијални корисници на стипендија за мобилност. Целиот процес беше
реализиран во соработка со продеканот за наука и меѓународна соработка и Еразмус
координаторот на Факултетот.
Во 2019/2020 година, Центарот за кариера беше директен учесник и во обезбедување
поддршка на студентите кои сакаа да се пријават во рамки на програмата „Најдобрите од
Југоистокот“ 2020 („Best of South East”) наменета за студенти на дипломски, постдипломски и
докторски студии од правен и економски факултет, а опфаќа практична работа во
„Steiermärkische Sparkassen Bank Graz" и една година студирање на Универзитетот во Грац и е
стипендија која се доделува на вкупно 10 студенти од регионот на Југоисточна Европа
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(Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Македонија). Оваа програма
има за цел да им овозможи на талентираните студенти дополнителна наобразба и да им даде
можност да стекнат практично искуство во интернационално опкружување што ќе им помогне во
професионалниот живот.
IV. РАБОТИЛНИЦИ ЗА СТУДЕНТИТE
Реализирани работилници во соработка со НЕЛТ СТ
Со цел, подобрување на можностите за идно вработување на студентите од сите студиски
години при Економскиот факултет – Скопје и НЕЛТ СТ во академската 2019/2020 година склучи
Меморандумот за соработка за спроведување на програмата под наслов „Практични совети и
обуки за успешно вработување по студиите”.
Оваа програма за подобрување на вештините кои ќе им помогнат на студентите при
нивното понатамошно вработување се состои од организирање на бесплатни презентации,
работилници, обуки од страна на предавачи – Банката, а реализирана преку Центарот за кариера
при Факултетот. Преку програмата се очекува да се пополни недостигот од работилници за меки
вештини кои заедно со формалната настава понудена од страна на Факултетот ќе обезбеди
подготовка на студентите за пазарот на трудот.
Во рамки на оваа програма во текот на академската 2019/2020 се реализираше 1
работилница на тема „ Нелт и долгорочната перспектива во светот на Дистрибуција и Логистика“
на која гости - предавачи беа Милена Јовановиќ – HR Business Partner, Јасна Костеска Junior HR
Business Partner, Билјана Марас Ефремов Portfolio Manager и Александар Наумоски на позиција
Business Development Manager, а по професија дипломиран економист на смер E-Бизнис.
Работилнициата се одржа на 05.03.2020 година во просториите на Факултетот и наиде на одличен
прием од страна на студентите (околу 30-ина студенти) кои земаа активно учество во реализација
на истата.
Раководител,
м-р Маријана Цветковска
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
РЕГИОНАЛНИОТ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР – СВЕТСКА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во периодот 1.10.19-30.9.2020 година Регионалниот тренинг центар – Светска царинска
организација во РС Македонија ги презема следните активности:
Учество на обуки во странство:
- 4.-8.11.2019 – Учество на 5 царински службеници од Царинската испостава Куманово,
Сектор за контрола и истраги и Сектор за информатички и комуникациски технологии на
Регионалната работилница за ЦЕН (CEN) системот на Светска царинска организација во
организација на Британската служба за јавни приходи и царина и Светската царинска
организација, Подгорица, Црна Гора;
- 25.-29.11.2019 - работилница за управување со ризици во Банџет, Гамбија, одржана од
страна на акредитираниот обучувач на Светската царинска ораганизација од Царинската управа
на РС Македонија.
Организирани национални обуки:
1.10.2019 – 30.9.2020 - одржани 195 обуки на кои
учествувале 2.466 учесници. Од
просечното времетраење на обуките за секој вработен месечно, добиен е податокот од 22 часа и
20 минути обезбедени
обуки по вработен;
27. 1.-31. 1 2020 - Обука од особен интерес, на тема Трансферни цени, организирана со
поддршка од Светската царинска организација. На оваа национална обука покрај 10 учесници од
Царинската управа на РС Македонија учествуваа и претставници од Министерството за
финансии и Управата за јавни приходи на РС Македонија;
Покрај обуките за вработените во овој период, Царинската управа на РС Македонија, во
соработка со здружението на застапници, организирала и одржала 2 претходни обуки за
царински застапници на кои учествувал 61 учесник. Царинската управа одржала и една
презентација за економските оператори што се однесувала
на измените во спроведувањето на
поедноставените постапки, на која учествувал 41 учесник.
Учество на меѓународни состаноци:
20.1.2020 – Учество на г. Беким Хоџа, началник на одделението за разузнавање при
ЦУРСМ, на завршен состанок на Меѓународната операција ЛИНКС (LYNX) во организација на
Светската царинска организација, Фурт, Германија;
21.1.2020 – Учество на г-ѓа Жаклина Андреска, началник на одделението за обуки при
Секторот за управување со човечки ресурси, на состанокот на контакт-лицата на РТЦ-СЦО за
регионот Европа во организација на Светската царинска организација, Баку, Азербејџан.
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Меѓународни конференции и работилници:
22-24.10.2019 – Царинската управа на РС Македонија во соработка со РТЦ-СЦО во РС
Македонија при УКИМ, Економски факултет – Скопје и Царинската управа на Република Кореја
беа организатори на 14. ПИКАРД конференција на Светската царинска организација, на тема:
SMART BORDERS FOR SEAMLESS TRADE, TRAVEL AND TRANSPORT – acknowledging the
importance of swift movement of goods, people and means of transport through borders, што се
одржа во Скопје.
Раководител,
Проф. д-р Ирена Кикеркова
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА – ‘ЕУи’
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Центарот за податоци и информации за Европската Унија (‘ЕУи’) во извештајниот период
од 1.1.2020 до 30.9.2020 година, во опсег на пошироките активности, континуирано ги негуваше
претходно остварените контакти со претставници на Делегацијата на ЕУ во Р. Северна
Македонија, ја прошири мрежата на нови контакти и во континуитет со нив одржуваше средби.
Покрај тоа, поддржуваше повеќе настани организирани од страна на Europe House
(поранешен ЕУ Инфор центар) со учество на заинтересирани студенти од Економскиот и од
Правниот факултет при УКИМ.
Годишната координативна средба и средбата за Денот на Европа се одржаа во
просториите на Europe House на 19.2.2020 година. Во рамките на оваа средба свое излагање имаа
Н.Е. (тогашниот) амбасадор на ЕУ во Р. Северна Македонија, Самуел Жбогар, Директорката на
Europe House, Анѓелка Пеева - Лауренчиќ, Менаџерот за мрежи за ЕУ Инфо точките и
пренесување на ЕУ информации и ЕУ помош и видливост, Розита Талевска-Христовска и
Менаџерот за односи со јавноста и настани на Europe House, Јана Петровска. Најпрво се даде
краток осврт на политичката ситуација и на ЕУД програмата (кампањи за млади и животна
средина), а потоа се претстави и планот за ЕУ Инфо мрежата. Проследена беше и презентација за
многубројните програмски содржини и активности со акцент кон младите кои се организираат од
страна на Europe House. Денот на Европа во 2020 година беше поделен во две секции во кои се
дискутира планираните активности и практични детали во однос на активностите организирани
од ЕУ инфо мрежата. На крајот следеше отворена дискусија со ЕУ Инфо точките и ‘ЕУи’ за
области од интерес и идеи за организирање на Денот на Европа.
Во рамките на извештајниот период, ‘ЕУи’ во координација со Делегацијата на ЕУ во Р.
Северна Македонија, Деканот на Економски факултет – Скопје, проф. д-р Предраг Трпески и
Продеканот за Меѓународна сорабока на Економски факултет – Скопје, проф. д-р Мијалче Санта
ги организираше и реализираше настаните кои се дадени во продолжение:
• Организирање и одржување на Инфо сесија за работењето на ‘ЕУи’ со група на
заинтересирани студенти од прв циклус на студии на Економскиот факултет –
Скопје. Инфо сесијата за одржа на 4 март 2020 година во просторијата на ‘ЕУи’ на
Економскиот факултет – Скопје. Студентите беа запознаени со мисијата и визијата
на ‘ЕУи’ и со можноста да ја користат богатата библиотека со документи и
материјали, но и можноста до повеќе материјали да пристапат електронски. Овие
информации беа презентирани од страна на документалистот во ‘ЕУи’, м-р
Маријана Секуловска – Цветковска.
• По повод 25 години од постоењето на ‘ЕУи’, во април 2020 година, Центарот
објави Конкурс за избор на најдобар есеј на тема: „Влијанието на дигитализацијата
на европската економија и општество“. Право на учество на Конкурсот имаа
студентите од прв и втор циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје при
УКИМ. На конкурсот учество земаа следниве 4 студенти: Атанас Бабалески,
Тамара Петревска и Деа Савеска, студенти на прв цклус студии и Ѓунтер Мерџан,
студент на втор циклус на студии. За оценување на есеите и избор на најдобриот се
утврдија критериуми и се формираше Комисија во состав од проф. д-р Калина
Треневска-Благоева, Претседател, проф. д-р Никола Левков, член и проф. д-р
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•

•

Даниела Мамучевска. Согласно одлуката од Комисијата, првото место му припадна
на студентот Ѓунтер Мерџан.
По повод Денот на Европа и 25 години од постоењето на ‘ЕУи’, на 13 мај 2020
година се одржа е-настан преку платформата Google Meet со почеток во 11 часот.
Настанот го отвори Раководителот на ‘ЕУи’, проф. д-р Виолета Цветкоска, која
беше и негов модератор, а потоа поздравно обраќање имаше Деканот на Економски
факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р
Предраг Трпески и Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски. На
овој настан беа опфатени 9 теми кои беа инспирирани од акриномот EUROPE DAY,
а се однесуваат на исклучелно важни прашања на ниво на Европа, но говорниците
дадоа посебен осврт на и нашата држава. Станува збор за следните теми:
Економија, Обединети во Европа, Истражување, Можности за европските
образовни програми и мобилност, Мир, Животна средина, Дигитализација и
податоци, Aкадемска средина и Младина. Говорници на пооделните теми
респективно беа: Проф. д-р Владимир Филиповски, Економски факултет – Скопје,
Н.Е. (тогашниот) амбасадор на ЕУ во Р. Северна Македонија, Самуел Жбогар,
Студентот Ѓунтер Мерџан кој го освои првото место на Конкурсот за избор на
најдобар есеј на темата: „Влијанието на дигитализацијата на европската економија
и општество“, Директорката на националната агенција за европски образовни
програми и мобилност, Лидија Димова, проф. д-р Лидија Ѓеоргиева, Филозофски
факултет – Скопје, УКИМ, проф. д-р Трајче Стафилов, Институт за хемија, УКИМ,
Мартин Поханка, Associate Director at Bureau Van Dijk, A Moody’s Analytics
Company, Претседателот на европската мрежа за учење на далечина и е-учење, д-р
Сандра Кучина Софтиќ и Директорката на Europe House, Анѓелка ПееваЛауренчиќ. Говорниците ги инспирираа и присутните учесници за многубројни
прашања, при што се разви плодна дискусија.
Во рамките на извештајниот период, збогатена е и колекција на материјали во
‘ЕУи’, главно во електронски формат, а согласно Информативната стратегија на
Европската Комисија. Публикациите најчесто се достапни и за заинтересираната
јавност, иако дел од нив можат да бидат користени само со авторизирана лозинка
на ‘ЕУи’. Овие материјали ги користат студентите како дополнителна литература
кога ги изработуваат стручните трудови, дипломски, магистерски и докторски
дисертации, но, активни корисници се и наставничкиот и соработничкиот кадар на
Економски факултет – Скопје.

На крај, би сакала да изразам огромна благодарност до Деканатот, претходниот
Раководител на ‘ЕУи’, проф. д-р Даниела Мамучевска, документалистот во ‘ЕУи’, наставниците,
соработниците, демонстраторите и административните служби на Економски факултет – Скопје
за вложениот инпут за поддршка на реализираните активности во рамките на ‘ЕУи’.
Раководител,
Проф. д-р Виолета Цветкоска
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА
НА ФАКУЛТЕТОТ
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Библиотеката на Економскиот факултет во Скопје
за период од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Библиотечно информативната мрежа на Економскиот факултет - Академската библиотека,
ЕУи, Депозитната библиотека на Светската банка и посебно издвоената колекција на донации и
во овој извештаен период ги извршуваше сите функции на библиотечното работење. Согласно
динамиката на набавките/размената на публикации библиотеката изготвува билтен на
новонабавени книги, кој во електронска (и печатена) форма е достапен на наставниот кадар,
студентите и сите заинтересирани корисници на фондот и услугите на библиотеките на
Факултетот.
Структурата на набавените/подарени книги во овој период е:
Подарок / донација
1. домашна стручна литература

95 наслови
Вкупно

Вкупно набавена домашна литература

95 наслови
95 наслови

Во текот на 2020 година, фондот на библиотеката е збогатен со 75 магистерски трудови и
1 докторски труд.
Во Дигиталната библиотека се на располагање ЦД РОМ - наслови од публикации на
меѓународни институции WB - Светска банка, OECD, UNCTAD, IMF - ММФ, EUROSTAT –
ЕУРОСТАТ, ILO и други тесно поврзани со наставно научната - истражувачка работа.
Во 2012 година е поставена нова апликација за внос и пребарување книги во базата на
Библиотеката. Посебната база на наслови /каталог и во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и
2020 година се надополнува и ажурира редовно, согласно приемот на новите публикации.
Каталогот на библиотеката е достапен и преку WЕБ страницата на Економскиот факултет.
За потребите на студентите и користењето на податоците и каталогот библиотеката, како и
Интернет пристап, во нејзините простории има 16 компјутери. Исто така без никакви пречки во
работењето нормално функционираше Студентскиот информативен центар со 27 компјутери со
24 часовен Интернет пристап. Од 01.03.2020, од причина појавата на COVID-19, овие капацитети
не се во употреба, од безбедносни причини.
Во 2009 година во Библиотеката се донирани 80 наслови, во 2010 година се донирани 131
наслов, во 2011 година 42 наслови, во 2012 година 40 наслови, во 2013 година 7 наслови, во 2014
година 97 наслови, во 2015 година 25 наслови, во 2016 година 30 наслови и во 2020 година 12
наслови на учебници, научни и стручни книги од економската област како дел од Програмата на
Владата на Република Македонија за преведување на 1000 стручни книги и учебници од кои се
учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Европската Унија.
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Библиотеката на Економскиот факултет во 2020 година има пристап до Ј-STOR (делумно)
и EBSCO базата на податоци со преку 2500 наслови на списанија (целосен текст на статиите) од
областа на бизнисот и економијата. На веб страната на Факултетот прикачен е Каталог на
линкови за пребарување на сите обработени наслови на домашна и странска стручна литература
на располагање на Библиотеката во печатена и електронска форма и истиот редовно се ажурира.
Тоа се следните линкови:
-Линк за наслови на магистерски трудови;
-Линк за наслови на докторски трудови и
-Линк за наслови на преведени книги подарок од Проектот на Владата на Република
Македонија

-

Линк за документи од World Bank

-

Линк за документи од OECD

-

Линк за документи од IMF
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-

Линк за документи од UNCTAD

-

Линк за документи од EBRD

-

Линк за документи од EUROSTAT

-

Линк за документи од ILO

-

Линк за документи од EBC
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-

Линк за документи од WEF

Од своето оформување до денес, во издавачката дејност на Економскиот факултет Скопје периодично се издава и Годишникот на факултетот.
На WEB страната на Факултетот е прикажан: Прегледот на трудовите во досегашните
изданија на Годишникот се дадени во продолжение.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Годишник на Економски факултет-Скопје (2019) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2018) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2017) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2016) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2015) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2014) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2013) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2012) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2011) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2010) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2009) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2008) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2007) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2006) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2005) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2004) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2003) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2002) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2001) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (2000) (преземи)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Годишник на Економски факултет-Скопје (1999) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1998) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1997) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1996) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1992/93) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1990) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1985/86) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1983) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1982) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1981) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1980) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1978/79) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1975) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1974) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1973) (преземи)
Годишник на Економски факултет-Скопје (1963) (преземи

Врз основа на евиденцијата што се води во Библиотеката, за користењето на
библиотечниот фонд од страна на вработените, редовните студенти, постдипломците и други
корисници, во просек, во текот на овој период се направени преку 5000 позајмици на
библиотечен материјал.
Библиотеките и читалната со оглед на ситуацијата со COVID – 19, просечно дневно
опслужуваат од 50 студенти (поголем дел на меил и телефон) и во текот на овој извештаен
период направени се доста побарувања од бази на податоци и дел, позајмувања на библиотечен
материјал.
Согласно авторизираното користење на читалната, фондот од околу 1300 примероци
книги ставени на отворен пристап се надополнува секоја година со нови примероци.
Во Читалната и Студентскиот информативен центар беа ангажирани 4 студенти, со по 12
часа вкупно дежурство, до почетокот на март 2020, со оглед на ситуацијата од COVID – 19. Од
март 2020 година, студентите не беа ангажирани со оглед новонастанатата ситуација.
Во Библиотеката на Светската Банка – Јавен информативен центар (Public Service
Centre) во овој период се направени преку 500 позајмувања на библиотечниот материјал. Како
библиотека/центар едниствен од овој вид во Република Македонија, истиот има пристап до
публикациите (целосен текст) на еБиблиотеката на Светската банка и овозможи во овој период
со оглед на ситуацијата со COVID – 19 претежно да се користи литература со пристап до
публикациите (целосен текст) на еБиблиотеката на Светската банка.
Раководител на Библиотека
Јордана Драгоманова
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Изданиjата одобрени од страна на Одборот за издавачка дејност на Економскиот факултет
- Скопје (во тек):
УЧЕБНИЦИ
1.“ВОВЕД ВО ЕКОНОМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, прво издание”
Автор: Недановски Пеце
2. “ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО - ЗБИРКА ЗАДАЧИ” (во тек)
Автори: проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска
ДРУГИ ИЗДАНИЈА
1. Journal of contemporary economic and business isues
1.1. Journal of contemporary economic and business isues, Volume 6, No.2, 2019
Уредувачки одбор:
- Проф. д-р Весна Буцевска, главен и одговорен уредник
- Доц. д-р Борче Треновски, помошник главен уредник
- Доц. д-р Александар Наумоски, секретар
1.2. Journal of contemporary economic and business isues, Volume 7, No.1, 2020
Уредувачки одбор:
- Проф. д-р Весна Буцевска, главен и одговорен уредник
- Доц. д-р Борче Треновски, помошник главен уредник
- Доц. д-р Александар Наумоски, секретар
2. Годишник на Економскиот факултет-Скопје, Том 54
Редакциски одбор:
- Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска, главен и одговорен уредник
- Доц. д-р Елена Макревска Дисоска
- Доц. д-р Александра Јанеска Илиев
- Доц. д-р Даниела Мамучевска
- Доц. д-р Димитар Јовевски
Редакцискиот одбор подготвил и електронска верзија од Годишникот за 2019 која е објавена
на веб страната на Факултетот.
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3. Водич за студирање 2020 - 2021 година
Редакциски одбор:
- Проф. д-р Стојан Дебарлиев
4. Наставни програми за прв циклус студии за учебната 2020- 2021 година
Редакциски одбор:
- Проф. д-р Стојан Дебарлиев
5. Индустриска револуција 4.0: Како новите технологии ќе го променат сметководството во
иднина: е-зборник на стручни трудови на студенти пријавени на јавен конкурс организиран
од страна на Економскиот факултет-Скопје и Институтот на овластени ревизори на
Република Македонија по повод прославата на 70годишнината на Факултетот, 2020.
Уредник: Проф. д-р Атанаско Атанасовски
Извештај
за реализираните активностите на списанието
Journal of Contemporary Economic and Business Issues
од 01.10.2019 до 31.03.2020 година
Во текот на извештајниот период Редакцискиот одбор на списанието изврши успешно
уредување и во согласност со утврдената динамика на 27.3.2020 година го издаде во печатена и
електронска форма Volume 7, No. 1, 2020 (5 трудови/ 5 автори), достапен на следниов линк:
https://journals.ukim.mk/index.php/jeccf/issue/view/23,
Во овој период се интензивираа активностите за поставување и полнење на новата веб
страна на списанието во формат којшто ќе овозможува поголема препознатливост на трудовите и
на списанието во целост и можност директно да се повлекуваат трудовите од страна на базите, а
се со цел списанието да биде индексирано во повеќе бази. Исто така, како Редакциски одбор
констатиравме дека од значење за индексацијата добро е да биде повпечатливо истакната и
попрецизно дефинирана рубриката Уредувачка политика.
Редакцискиот одбор во повеќе наврати ја контактираше EBSCO базата со цел
индексирање на Списанието. Имајќи предвид дека на претходните дописи до EBSCO воопшто не
добивме одговор, на 22.10.2019 година повторно се обративме до EBSCO Information Services. На
25.10.2019 год. добивме одговор од господинот Kaleb Kamarajugadda од одделот Journal Content
Acquisition на EBSCO Information Services во кој не упати на линкот каде може да се пополни
образецот за партнерство и во кој покрај другото, не информира дека тие го разгледуваат секој
наслов поединечно, а не само барањето за индексација и дека поради големиот број барања за
индексација, не можат да ни одговорат во кој временски период ќе го разгледаат нашето барање
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за индексација. Формуларот беше пополнет и испратен на 2.11.2019 година и добиена е потврда
од EBSCO дека истиот е примен.
Во однос на останатите бази во кои списанието е индексирано беа извршени тековните
ажурирања кои се неопходни како потврда дека списанието постои онака како што е
регистрирано и дека активно се издава.
Со цел мотивирање на авторите за поголема компетитивност и во насока на добивање на
поквалитетни трудови Редакцискиот одбор за првпат оваа година ја воспостави и додели
наградата за најдобар труд по објавен број што се воспоставува врз основа на добиените оценки
од рецензентите. Признанието е објавено на веб страната на списанието, а на
добитникот/добитниците се врачува сертификат.
На крајот на ноември 2019 година, беа одржани два состанока со Продеканот за наука и
меѓународна соработка, проф. д-р Мијалче Санта кој ја презема улогата на Главен и одговорен
уредник на Списанието од 1.4.2020 год., како и со проф. д-р Николина ПаламидовскаСтерјадовска, која е дел од новиот тим кој ќе работи на Списанието и притоа им ги пренесовме
сите барани информации за досегашната работа и функционирање на списанието.

Подносител на извештајот во својство на
Главен и одговорен уредник на
Journal of Contemporary Economic and Business Issues до 31.3.2020,
Проф. д-р Весна Буцевска
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АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И
СОРАБОТНИЦИТЕ
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АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ
Проф. д-р Сашо Арсов – редовен професор
Проф. д-р Весна Буцевска - редовен професор
Д-р Калина Треневска Благоева - редовен професор
Д-р ЉубомирДракулевски – редовен професор
Проф. д-р Сашо Јосимовски – редовен професор
Проф. Д-р Ирена Кикеркова – редовен професор
Д-р Љубомир Кекеновски - редовен професор
Проф. д-р Зоран Миновски - редовен професор
Проф. д-р Гоце Петрески - редовен професор
Проф. д-р Пеце Недановски - редовен професор
Д-р Горан Петревски - редовен професор
Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска – редовен професор
Проф. д-р Кирил Постолов – редовен професор
Проф. д-р Снежана Ристевска-Јовановска – редовен професор
Проф. д-р Сашо Ќосев – редовен професор
Проф. д-р Владимир Филиповски - редовен професор
Проф. д-р Анита Циунова-Шулеска – редовен професор
Проф. д-р Трајко Славески – редовен професор
Проф. д-р Леонид Наков – редовен професор
Проф. д-р Атанаско Атанасовски - вонреден професор
Проф. д-р Ежени Брзовска - вонреден професор
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Проф. д-р Стојан Дебарлиев – вонреден професор
Проф. д-р Љупчо Ефтимов – вонреден професор
Проф. д-р Даниела Мамучевска – вонреден професор
Проф. д-р Александар Наумоски – вонреден професор
Проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска – вонреден професор
Проф. д-р Игор Ивановски – вонреден професор
Проф. д-р Борче Треновски – вонреден професор
Проф. д-р Мартин Михајлов – вонреден професор
Д-р Марина Трпеска - вонреден професор
Проф. д-р Предраг Трпески - вонреден професор
Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска – вонреден професор
Проф. д-р Драган Тевдовски - вонреден професор
Проф. д-р Димитар Јовевски - вонреден професор
Проф. д-р Елена Наумовска – вонреден професор
Проф. д-р Кирил Јовановски – вонреден професор
Проф. д-р Виолета Цветкоска – вонреден професор
Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков – вонреден професор
Проф. д-р Мијалче Санта - вонреден професор
Д-р Сузана Макрешанска Младеновска - доцент
Д-р Александра Јанеска-Илиев - доцент
Д-р Елена Макревска Дисоска - доцент
Д-р Никола Левков - доцент
Д-р Марина Мијоска Белшоска - доцент
Д-р Марија Трпкова-Несторовска - доцент
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Д-р Билјана Ташевска - доцент
Асс. м-р Маријана Цветаноска
М-р Ивана Сиљаноска, асистент докторанд
Aсс. м-р Љубен Коцев
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IX
РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ
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Економскиот факултет – Скопје, има три органи, и тоа:
А) Наставно – научен - совет
Б) Деканатска управа, и
В) Декан
A) НАСТАВНО – НАУЧЕН СОВЕТ
Наставно – научниот совет претставува највисок и истовремено стручен орган и орган на
управување на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје.
Наставно – научниот совет го сочинуваат наставници избрани во наставно – научно звање:
редовен професор, вонреден професор и доцент, како и 5 (пет) претставници од редот на
студентите.
Во периодот од 01.10.2019 до 30.9.2020 година, Наставно – научниот совет одржа вкупно
13 редовни и 5 вонредни седници. На седниците се разгледуваа прашања и се донесуваа одлуки
кои се во надлежност на Наставно научниот совет, определени согласно Законот, подзаконските
акти, Статутот и актите на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како и Статутот и
aктите на Факултетот.
1. Одлуки со кои се регулира работата на Факултетот:
- Се донесе одлука со која се утврди Систематизација на работни места на Економскиот
факултет – Скопје;
- Се донесе Правилник за внатрешната организација на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука за избор на три продекани на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука за избор на два сенатори на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе Изјава за основање на трговско друштво ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје, чијшто
единствен содружник е Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет;
- Се донесе статутарна одлука за формирање на Јунус Центар за социјални бизниси како
внатрешно-организациона единица на Економскиот факултет - Скопје;
- Се донесе годишен план на активности за учебната 2020/2021 година на Економскиот
факултет - Скопје;
- Се донесе одлука за oпределување на научните области по катедри на Економскиот
факултет - Скопје;
- Се усвои завршната сметка која се однесува на буџетската сметка (603), сопствената
сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Економски факултет – Скопје за 2019 година;
- Се усвои финансискиот план кој се однесува на буџетската сметка (603), сопствената
сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Економски факултет – Скопје за 2020 година;
- Се усвои Извештајот за работата на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје,
Економски факултет-Скопје во периодот од 01.01.2019 до 30.9.2019 година;
- Се усвои Извештајот за самоевалуација на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во
Скопје, Економски факултет-Скопје за учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година;
- Се донесе одлука со која дава согласност на Статутот на Факултетското студентско
собрание;
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- Се донесе одлука за давање на согласност за учество на УКИМ, Економски факултет –
Скопје во рамки на објавен повик распишан од амбасадата на САД, со кој се овозможува
воспоставување на соработка со Универзитет од САД, а заради изработка на заеднички проект
(елаборат) на едногодишна студиска програма на втор циклус студии по Strategic Human Resource
Management во Master of Business Administration (MBA)која ќе овозможи стекнување на
заедничка диплома (Joint Degree). ;
- Се донесе одлука за определување на начинот на реализација на дејностите на
Економскиoт факултет – Скопје врз основа на Правилникот за начинот на реализација на
дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав, а
согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на
внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.
- Се донесе одлука со која се утврди начинот на проверка на знаењето и предметот на
оценување на студентите од прв, втор и трет циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје
по електронски пат;
- Се донесе одлука со која се утврди протокол за начинот на организирање и реализирање
на полагањето на испити со физичко пристуство на студентите во зградата на Економскиот
факултет – Скопје;
- Се доенсе одлука со која се одобрува продолжување на согласноста на акредитациите на
студиските програми на трет циклус на студии чијшто организатор е и Економскиот факултет –
Скопје и за учебната 2020/2021 година.;
- Се донесе одлука со која се определи постапката при поднесен проговор согласно член
50 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и
студирирање на прв и на втор циклус на студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј во Скопје;
- Се донесе одлука за определување на вкупниот број на демонстратори кои ќе можат да
бидат ангажирани на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2020/2021 година, како и
формирање на рецензентски комисии за избор на демонстратори;
- Се донесе одлука за начинот на реализација на дејноста на Економскиот факултет-Скопје
во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука за начинот на организирање и спроведување на испитите на прв, втор и
трет циклус на студии по електонски пат на Економскиот факултет – Скопје во учебната
2020/2021 година.;
- Се донесе одлука за начинот на организирање и спроведување на испитите со физичко
присуство во згрaдата на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука за начинот на организирање и спроведување на одбраните на
дипломски, магистерски и докторски труд со физичко присуство во зградата на Економскиот
факултет – Скопје во учебната 2020/2021 година.;
- Се донесе одлука за ангажирање на надворешни наставници од други факултети кои ќе
бидат ангажирани да изведуваат настава на прв и втор циклус студии во учебнaта 2020/2021
година на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која ќе се предвиди спроведување на Анкетата за односот на
наставниците и соработниците кон наставата во летниот семестар во учебната 2019/2020 година
по електронски пат;
2) Одлуки со кои се регулира одреден процес на студиите од прв, втор и трет циклус студии:

- Се донесе одлука за еквиваленција на предметите предвидени со наставниот план од
2017/2018 година, со предметите кои се дел од претходните наставни планови по кои се
изведувало настава на втор циклус студии;
78

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
70 години Економски факултет- Скопје

- Се донесе одлука со која се определи составот на работните тимови кои ќе изведуваат
настава на прв и втор циклус студии во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука за определување на распоредот на предмети по семестри по кои ќе се
изведува настава на прв и втор циклус студии во учебнaта 2020/2021 година;
- Се донесе Kалендар за настава на Економскиот факултет – Скопје, за учебната 2020/2021
година;
- Се определија слободните места за упис на стденти на прв, втор и трет циклус студии во
учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука со која се утврди престанок на мирувањето на роковите за
пријавување, изработка, поднесување и оценка на дипломска работа, магистерски или докторски
труд.;
- Се донесе одлука за начинот на заверка на предметите од летниот семестарот во
учебната 2019/2020 година со потписи добиени од предметните наставници по електронски пат;
- Се донесе одлука за повторна акредитација на студиската програма по организациски
науки и управување (менаџмент) и статистички методи за бизнис и економија економски науки на
трет циклус студии;
- Се донесе одлука за изменување и дополнување на одлуката на Наставно-научниот совет
бр.02-315/22 oд 10.03.2017 година со која се утврдуваат роковите за завршување на студиите на
студентите кои се запишани по наставен план од 2008/2009 година;
3) Формирани комисии
- Се донесе одлука за формирање на комисија за самоевалуација на Економскиот факултет
– Скопје;
- Се донесе одлука за формирање на конкурсна комисија за спроведување на уписите за
студенти кои ќе се запишат на студиските програми од прв циклус студии на Универзитетот ,,Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет-Скопје во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука за избор на претставници од наставно – научните колегиуми на
студиските програми на втор циклус студии во Советот за втор циклус студии.
- Се донесе одлука со која се определи лице кое ќе ги подготви предметни програми од
прв циклус студии, како и водич низ прв циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје
наменети за студентите кои ќе се запишат во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука со која се направи избор на членови во Библиотечниот одбор на
Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се формира Одбор за издавачка дејност на Економскиот
факултет – Скопје и избор на негови членови ;
- Се донесе одлука со која се определија членови на Одборот за соработка и доверба на
Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се определија два заменик члена во Комисијата која ја
спроведува анкетата за односот на наставниците и соработниците кон наставата
- Се донесе одлука за определување на членови на Одборот за организација на настани кои
ќе го одбележат јубилејот 70 години Економски факултет – Скопје;
- Се донесе одлука за формирање на комисија која ќе изработи тригодишна програма за
развој;
- Се донесе одлука за формирање на Kомисија за определување на дисциплински мерки на
студентите на Економскиот факултет – Скопје;
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- Се донесе одлука за избор на членови и на заменици членови на Изборната комисија,
која ќе ја спроведе постапката на Економскиот факултет – Скопје, за избор на Ректор на
Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје.;
- Се донесе одлука за формирање на Комисија која ќе го организира учеството на
Економскиот факултет – Скопје, во рамки на настанот ХАКАТОН ;
4) Летни школи, меѓународни научни конференции, меѓународна соработка и учество на
проекти и други активности
- Се донесе одлука со која се прифати извештајот за реализирана меѓународна летна
школа на Економскиот факултет – Скопје под наслов: Направи разлика: унапреди го бизнисот и
помести ги границите со помош на дигиталните технологии (Make a difference: learn how to achive
business excellence by breaking through digital frontiers), одржана во јули 2019 година во Охрид,
Р.С.Македонија.
- Се донесе одлука за прифаќање на изменет и дополнет елаборат, за реализација на
Специјалистичката програма за професионално усовршување: внатрешна ревизија - вештини и
практики;
- Се донесе одлука за воспоставување на меѓународна соработка, со Факултет за
економија и бизнис, Универзитет во Загреб;
- Се усвои извештајот за реализирана 14-та ПИКАРД конференција на Светската царинска
организација, коорганизирана од Царинската управа на Р.С Македонија, Царинската
администрација на Кореја и Економскиот факултет – Скопје при УКИМ;
- Се усвои извештајот за реализиран проектот под наслов: Beyond Knowledge – Accounting
Olympiad 2019 (Сметководствена олимпијада 2019 – Најважно е да се учествува), реализиран во
рамки на Интерниот конкурс за распределба на средства за спортски активности и културни
активности и манифестации на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за 2018/19
година;
- Се усвои извештајот за реализирана Меѓународна научна конференција, под наслов “The
changing role of finance in todays global economy”, организирана во чест на одбележување на
јубилејот – 55 години од основањето на студиската програма на втор циклус студии по
Монетарна економија, финансии и банкарство;
- Се донесе одлука за склучување на договор за воспоставување на меѓународона
соработка со Д.А. Ценов Академија за економија, Свиштов, Бугарија;
- Се усвои извештајот за реализиран проект под наслов: „Економско-финансиски ефекти
на локалните финансии: компаративна анализа помеѓу Р. Македонија и земјите од Југоисточна
Европа“, одобрен и финансиран согласно Конкурсот за финансирање на научноистражувачки
проекти на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2017/2018 година;
- Се усвои Извештајот за реализиран научно – истражувачки проект на Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, под наслов: Перспективи и
предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република
Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија, за периодот
од 16.10.2018 до 15.10.2019 година;
- Се донесе одлука за организирање на меѓународна летна школа во коорганизација со
ASECU во учебната 2019/2020 година, како настан кој ќе се одржи во рамки на јубилејот 70
години Економски факултет – Скопје.;
- Се донесе одлука за отпочнување на постапка за склучување на договор за
воспоставување на меѓународона соработка со Царинската академија на Азербејџан;
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- Се донесе одлука за учество на Економскиот факултет – Скопје како коорганизатор на
еднодневен настан: Конференција за предизвиците на сметководствената и ревизорската
професисија во 2020 година, во соработка со Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија и Институтот за сметководители и овластени сметководители, кој ќе се организира
по повод јубилејот 70 години Економски факултет – Скопје;
- Се усвои Извештајот за реализација на I (првата) генерација обучувани слушатели на
Професионалната тренинг програма од областа на Јапонскиот менаџмент “Quality Management
and Competitiveness”, реализирана на Економскиот факултет – Скопје, во периодот од септември
до декември, 2019 година.;
- Се донесе одлука за отпочнување на постапка за потпишување на договор за
воспоставување на меѓународна соработка со Frankfurt School of Finance and Management.
- Се донесе одлука за организирање на заеднички кратки е-конференции од страна на
Катедрата за сметководство и ревизија по повод 70 години постоење на Економски факултет –
Скопје, во соработка со Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС).;
- Се донесе одлука за усвојување на проект за организирање на обуки за дигитални
вештини, поттикнат од можностите утврдени со Уредбата со законска сила за издавање на
ваучери за млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната
конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба;
- Се донесе одлука за одржување на конференција во организација на Економскиот
факултет – Скопје, во електронска форма на тема: Претприемништво и претприемничко
образование, која ќе се одржи на 29.6.2020 година;
- Се донесе одлука со која се одобрува аплицирање на меѓународен проект кој подрабира
реализирање на трет циклус на професионални обуки со наслов: “Quality Management and
Competitiveness”, Учеството на проектот е во соработка со Japan International Cooperation Agency
(JICA);
- Се даде согласност на одлуката на Факултетското студентско собрание, за организирање
на научна истражувачка студентска конференција на тема: Општествен развој, во коорганизација
со Факултетското студентско собрание на Правниот факултет – Скопје, а која ќе се одржи по
електронски пат во периодот од 20 до 22 октомври 2020 година.
5) Во периодот од 1.10.2019 до 30.9.2020 година донесени се вкупно 20 Одлуки со кои се
одобрува изведување настава на нематичните факултети.
6) Одлуки поврзани со Издавачката дејност на Факултетот:
- Се донесе одлука со која се определи дека главен и одговен уредник на меѓународното
списание кое го издава Економскиот факултет – Скопје, под наслов: JOURNAL OF
CONTEMPORARY ECONOMIC AND BUSINESS ISSUES (JCEBI), започнувајќи од 1.4.2020
година ќе биде продеканот за наука и меѓународна соработка проф. д-р Мијалче Санта;
- Се усвои Извештајот за спроведени активности во врска со издавање на годишник на
Економскиот факултет – Скопје за 2019 година;
- Се донесе одлука со која се усвоија рецензиите за издавање на учебник под наслов:
Oснови на сметководството од автороте Зорица Б. Лазаревска и Марина Трпеска;
- Се донесе одлука со која се усвоија рецензиите за издавање на учебник под наслов:
Вовед во економија на животната средина, од авторот Пеце Недановски;
- Се донесе одлука со која се усвоија рецензиите за издавање на учебникот под наслов:
Внатрешен пазар на ЕУ, прво издание, од авторот Елена М. Дисоска;
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- Се донесе одлука со која се усвои Извештајот за констатирана состојба и донесување на
одлука за одобрување на измени коишто се поврзани со меѓународното списание кое го издава
Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука за формирање на Одбор кој ќе изработи публикација под наслов:
Споменица и Монографија на магистрирани и докторирани студенти на Економскиот факултет –
Скопје, кои ќе се издадат по повод јубилејот 70 години, Економски факултет - Скопје;
- Се донесе одлука за определување на едитор-уредник за изработка на публикација под
наслов: Нобеловци, која ќе се издаде по повод јубилејот 70 години, Економски факултет –
Скопје;
- Се донесе одлука за формирање на Редакциски одбор за издавање на публикација под
наслов: Годишник на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се определи лице кое ќе ги подготви предметни програми од
прв циклус студии, како и водич низ прв циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје
наменети за студентите кои ќе се запишат во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука со која се направи избор на членови во Библиотечниот одбор на
Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се формира Одбор за издавачка дејност на Економскиот
факултет – Скопје и избор на негови членови ;
7) Одлуки поврзани со изрекување на дисциплински мерки:
- Се усвои Извештајот на дисциплинската комисија на Економскиот факултет – Скопје за
периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година;
- Се формираше комисија ќе ги спроведе постапките за изрекување на дисциплинската
мерки на Економскиот факултет – Скопје;
8) Донесени одлуки поврзани со кадровската политика
- Донесени одлуки за избор на редовни професори: 2.
- Донесени одлуки за избор на вонредни професори: 9
- Донесени одлуки за избор на асистенти: 3
9) Донесени одлуки поврзани со реализирање на докторските (трет циклус) и
магистерските (втор циклус) студии
Во периодот од 1.10.2019 до 30.9.2020 година донесени се вкупно:
- 6 одлуки со кои се формира Комисија за одбрана на докторска дисертација;
- 4 одлуки со кои се формира Комисија за оценка на докторската дисертација;
- 15 одлуки со кои се прифаќа извештајот за подобност на тема и кандидат за изработка на
докторска дисертација (од школата за докторски студии);
- 1 одлука со кои се одобрува продолжување на рокот за изработка на докторска
дисертација
Во периодот од 1.10.2019 до 30.9.2020 година донесени се вкупно:
- 75 одлуки со кои се формира Комисијата за одбрана на магистерски труд;
- 70 одлуки со кои се формира Комисија за оценка на магистерски труд ;
- 74 одлуки со кои се одобруваат тези за изработка на магистерски тези и/или се определува
ментор за изработка на магистерски труд ;
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Б) ДЕКАНАТСКА УПРАВА
Деканатската управа претставува орган на управување на Економскиот факултет – Скопје.
Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканите, раководителите на катедрите и
претседателот на студентскиот парламент.
Во периодот од 1.10.2019 до 30.9.2020 година, Деканатската управа одржа вкупно 17
редовни и 4 вонредни седници. На седниците се разгледуваа прашања и донесуваа одлуки кои се
во надлежност на Деканатската управа, определени согласно Законот за високото образование,
подзаконските акти, Статутот на Универзитетот, како и Статутот и актите на Факултетот.
1.Донесени нормативни акти и други прашања од правна природа
- Се рагледа Изјавата за основање на трговско друштво, чијшто единствен содружник е
Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се усвои содржината на договорот за регулирање на правата и
обврските помеѓу Економскиот факултет – Скопје и демонстраторите кои се ангажирани на
Економскиот факултет – Скопје во учебната 2019/2020 година;
- Се донесе одлука со која се усвои содржината на договорот за регулирање на правата и
обврските помеѓу Економскиот факултет – Скопје и демонстраторите кои се ангажирани на
Економскиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука со која се определи репрезентација за деканот и продеканите на
Економскиот факултет – Скопје
- Се донесе одлука со која се определи изгледот на веб – страната на Економскиот
факултет – Скопје, инфрмациите коишто ќе се објавуваат и лицата кои ќе бидат одговорни за
доставување и објавување на информациите.
- Се донесе одлука со која се утврди Ценовник за висината на надоместоците што ги
плаќаат студентите на Економскиот факултет – Скопје, за образовани, администартивни и други
видови услуги.
- Се донесе одлука за oпределување на висината на дополнителниот надоместок којшто би
се исплатувал на одржувачот на објектот, согласно член 21 од Одлуката за плати на Економскиот
факултет – Скопје, заради реализирање на активности во зголемен обем
- Се донесе процедура за постапување при набавка на стоки, услуги, работи и прием и
обработка на фактури од набавки по разни основи на Економски факултет Скопје;
- Се усвоија извештаите за спровредена ревизија на библиотечниот фонд на Економскиот
факултет – Скопје, кои се однесуваат на сопствената сметка 788 и на буџетска сметка (603);
- Се донесе одлука со која се определи висината на надоместокот кој ќе им се исплатува на
демонстраторите за извршени администартивни активности за потребите на Економскиот
факултет – Скопје, во периодот додека траат мерките со кои се предвидува прекин на наставнообразовниот процес;
- Се донесе одлука за утврдување на процедура на изготвување на пресметка и предлог за
исплата на надоместоци на втор циклус на студии за одржана настава и раководење на студиска
програма;
- Се донеса одлуки со кoи се организира работата на лицата вработени како ненаставен
кадар на Економскиот факултет – Скопје, како и одлука за организирање на работата на Фкултот
за време на пандемијата предизвикана од коронавирусот COVID-19;
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- Се донесе одлука со која се определи паричен надоместок за користење на образовни,
воннаставни и други услуги за студентите на прв циклус студии на Економскиот факултет –
Скопје при упис во учебната 2020/2021 година.;
- Се донесе одлука со која се овласти конкурсната комисија за упис на нови студенти на
прв циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2020/2021 година, да
одлучува по приговорите кои ќе бидат поднесени од страна на пријавените кандидати.;
- Се разгледаа актите со кои ќе се регулира работењето на Економскиот факултет –
Скопје, во учебната 2020/2021 година;
2) Одлуки со кои се регулира финансиското работење на Факултетот или се поврзани со
активности кои имаат финансиски аспекти.
- Се донесе одлука со која се усвои Конечната финансиска пресметка за реализација на
проектот под наслов: Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и
бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во
Европската унија, во периодот од 16.10.2018 година до 15.10.2019 година;
- Се донесе одлука со која се усвои Годишната аконтативна пресметка за висината на
средствата кои се одобруваат за реализација на проектот под наслов: Перспективи и
предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република
Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија, во периодот
од 16.10.2019 година до 15.10.2020 година;
- Се донесе одлука со која се усвои касов максимум на Економски факултет – Скопје за
2020 година;
- Се донесе одлука со која се усвоија Извештаите за извршен попис на Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, од буџетска и сопствена сметка, со
состојба до ден 31.12.2019 година;
- Се разгледува завршната сметка која се однесува на буџетската сметка (603), сопствената
сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Економски факултет – Скопје за 2019 година;
- Се разгледа финансискиот план кој се однесува на буџетската сметка (603), сопствената
сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Економски факултет – Скопје за 2020 година;
- Се донесе одлука со која се усвои финансискиот извештај за реализирана меѓународна
летна школа на Економскиот факултет – Скопје под наслов: Направи разлика: унапреди го
бизнисот и помести ги границите со помош на дигиталните технологии (Make a difference: learn
how to achive business excellence by breaking through digital frontiers), одржана во јули 2019 година
во Охрид, Р.С.Македонија;
- Се донесе одлука со која се усвои пресметката поднесена од страна на раководителот на
Центарот за економски истражувања и донесување одлука за исплата на средства за реализирани
активности за потребите на УНИ Банка АД Скопје;
- Се донесе одлука со која се усвоија годишните конечни пресметки поднесени од страна
на едногодишните и двегодишните студиски програми на втор студии;
- Се донесе одлука со која се усвои конечната финансиска пресметка за реализиран проект
под наслов: Beyond Knowledge – Accounting Olympiad 2019 (Сметководствена олимпијада 2019 –
Најважно е да се учествува), реализиран во рамки на Интерниот конкурс за распределба на
средства за спортски активности и културни активности и манифестации на Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” во Скопје за 2018/19 година;
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- Се донесе одлука за исплата на надомест за подготвен извештај за извршено
супервештачење за предмет K.бр.98/18, по барање на Основниот суд во Неготино;
- Се донесе одлука со која се усвои предлог пресметката за исплата за спроведени
активности на Студиската програма од III циклус – докторски студии по Економски науки за
летниот семестар 2018/2019 година;
- Се донесе одлука со која се усвои предлог пресметката за исплата за спроведени
активности во рамки на Студиската програма од III циклус – докторски студии по Статистички
методи за бизнис и економија за летен семестар 2018/2019 година;
- Се донесе одлука со која се усвои предлог пресметката за исплата за спроведени
активности во рамки на Студиската програма од III циклус – докторски студии по Статистички
методи за бизнис и економија за зимски семестар 2019/2020 година;
- Се донесе одлука со која се усвои предлог пресметката за спроведени активности на
Студиската програма од III циклус – докторски студии по Економски науки за зимскиот семестар
во учебната 2019/2020 година. (Прилог: Пресметка);
- Се донесе одлука со која се усвои предлог пресметката поднесен од страна на
Раководителот на Центарот за економски истражувања за распредлба на средства по основ на
Реализирана Јапонска менаџмент програма за професионална обука;
- Се донесе одлука за исплата на еднократен паричен надоместок за членовите на
Комисијата за определување на дисциплински мерки на студентите на Економскиот факултет –
Скопје, за извршение активности во 2019 година;
- Се донесе одлука за исплата на еднократен паричен надоместок за членовите на
Комисијата за јавни набавки, за извршени активности во 2019 година;
- Се донесе одлука со која се усвои поднесениот финансиски извештај за реализиран
научноистражувачки проект под наслов: „Економско-финансиски ефекти на локалните финансии:
компаративна анализа помеѓу Р. Македонија и земјите од Југоисточна Европа“ финансиран во
рамките на Конкурсот за финансирање на научноистражувачки проекти на единиците на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2017/2018 година;
- Се донесе одлука со која се определи надоместокот за наставниците кои се вработени на
други Факултети, а кои ќе изведуваат настава на прв и на втор циклус студии на Економскиот
факултет – Скопје;
3) Одлуки со кои се регулира или се однесуваат на активности поврзани со наставниот
процес на Факултетот.
- Се донесе предлог одлука во врска со вкупниот број на демонстратори кои ќе можат да
бидат ангажирани во рамки на секоја катедра во учебната 2020/2021 година, како и утврдување
на надомест којшто ќе им биде исплатен на ангажираните студенти;
- Се донесе одлука со која се определија квотите за бројот на студенти кои ќе можат да се
префрлат на некоја од студиските програми на кои се изведува настава на Економскиот факултет
– Скопје во учебната 2020/2021 година;
- Се донесе одлука во врска со предметите кои ќе се полагаат со физичко присуство во
зградата на Економскиот факултет – Скопје, во јунско-јулската испитна сесија во учебната
2019/2020 година, согласно член 2 од Одлуката на Наставно – научниот совет со која се утврдува
протоколот за спроведување на испити со физичко присуство;
4) Одлуки со кои се однесуваат на активности поврзани со иницирање или воспоставување
на соработка.
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- Се донесе одлука со која се одобри склучување на меморандум за соработка со
Здружението за внатрешни ревизори;
- Се донесе одлука со која се одобри склучување на Меморандум за соработка склуечен со
Нелт СТ ДООЕЛ – Скопје заради спроведувањето на програма насловена: „Практични совети и
обуки за успешно вработување по студиите”;
- Се донесе одлука со која се одобри склучување на меморандум за соработка со Совет за
унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија;
- Се донесе предлог одлуката за организирање на меѓународна летна школа во
коорганизација со ASECU во учебната 2019/2020 година, како настан во рамки на јубилејот 70
години Економски факултет – Скопје;
- Се донесе предлог одлуката за воспоставување на соработка за Универзитетот во
Свиштов, Бугарија;
- Се донесе одлука за склучување на договор за спонзорство и анекс кон договорот за
спонзорство со УНИ Банка АД Скопје;
- Се донесе одлука во врска со барањето поднесено од страна на АИЕСЕК, заради
организирање заеднички настан со Економскиот факултет – Скопје под наслов: Pitch Please;
- Се донесе одлука за склучување на договор со Нестле Адриатик ДОО Скопје заради
реализација на заедички проектот. (Прилог, договор);
- Се донесе одлука за склучување на договорот за спонзорство кој треба да се склучи
помеѓу Економскиот факултет – Скопје и Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија;
- Се донесе одлука за склучување на меморандум за воспоставување на соработка помеѓу
Економскиот факултет – Скопје и МАСИТ;
- Се донесе одлука за спроведување на проектни активности помеѓу Економскиот
факултет – Скопје и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во рамки на
проектот: „МладиХАБ – Дигитална младина“ имплементиран од НМСМ во партнерство со
МАСИТ;
- Се донесе одлуката за потврдување на склучен договор за спонзорство со Институтот на
сметководители и овластени сметководители;
5) Одлуки со кои се одобрува склучување на Еразмус + договори.
- Се донесе одлука со која се дава согласност за продолжување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Универзитетот во Гент, Белгија;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за продолжување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Универзитетот за применети науки Фонтис,
Холандија;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Вест Помериан Универзитетот за технологија,
Шешин, Економски факултет, Полска;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Универзитетот Бјалисток, Полска;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Чанкири Каратекин Универзитет, Факултет за
економија и административни науки, Турција;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Економскиот факултет при Универзитетот во Бања Лука, Босна и Херцеговина;
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- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Економскиот факултет при Универзитетот во Подгорица, Црна Гора;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Економскиот факултет и Институтот за Менаџмент на економски, еколошки и социјални системи
при Јужен Федерален Универзитет, Ростов, Русија ;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Универзитетот за финансии под раководство на Руската Федерација, Москва, Русија;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Економскиот факултет при Универзитетот во Анадолија, Ешкишекир, Турција;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Државниот технoлошки универзитет во Черкази, Черкази, Украина;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Државниот универзитет Сами, Украина;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус + договор со
Екномскиот факултет при Универзитетот Велико Трново, Бугарија;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Улудаг Универзитет, Факултет за економија и
административни науки, Турција;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со Руска претседателска академија за национална
економија и јавна администрација, Северо-западен институт за менаџмент, Петерсбург, Русија;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за склучување на Еразмус+ договорот за
мобилност на студенти и наставен кадар со ОБСЕ академија во Бишкек, Киргистан;
6) Одлуки со кои се одобрува аплицирање на проекти.
- Се донесе одлука во врска со барањето поднесено од страна на раководителот на
Центарот за економски истражувања за давање согласност за учество на Економскиот факултет –
Скопје во рамки на проектот проектот под наслов: “Organizing acceleration for high-potential
innovative SME’s”-“Gazelle”- (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за аплицирање на Економскиот факултет –
Скопје во рамки на меѓународниот проект под наслов: CeCyl Building cyber-security skills and
entrepreneurial minds with modern learning for digital Europe, кој е во рамки на програмата KA2:
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances;
- Се донесе одлука со којашто се дава согласност за учество на Економскиот факултет –
Скопје на објавениот повик за прибирање на понуди за спроведување на обуки за дигитални
вештини за вториот циклус на обуки кои ќе се спроведуваат во периодот април – јуни 2020
година, објавен од страна на МАСИТ и МЛАДИХАБ;
- Се донесе одлука со која се дава согласност за изразување на интерес за вклучување на
Економскиот факултет – Скопје во Collaborative Doctoral Partnership programme со Joint Research
Centre (JRC);
- Се донесе одлука со која се дава согласност за аплицирање на Економскиот факултет –
Скопје на меѓународниот научно – истражувачки проект со наслов „ Academic and Business
Alliance for Strengthening Economic Extroversion – ABASEE “,во рамки на програмата KA2:
Cooperation for innovation and the exchange of good practices , Supported Action: Knowledge
Alliances for Higher Education;
87

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
70 години Економски факултет- Скопје

- Се донесе одлука во врска со предлогот на раководителот на Центарот за економски
истражувања, за формирање на предлог тим којшто ќе спроведе обуки за дигитални вештини во
рамки на проектот МЛАДИХАБ, Дигитална младина;
7) Одлуки со кои се формираат комисии.
- Се донесе одлука за формирање на комисија за јавни набавки на Економскиот факултет –
Скопје;
- Се донесе одлука за формирање на пописна комисија, која ќе го спроведе пописот на
основни средства на Економскиот факултет – Скопје заклучно со датум 31.12.2019 година;
- Се донесе одлука за формирање на комисија која ќе изврши промоција на Економскиот
факултет – Скопје, во насока на привлекување на можни кандидати кои ќе се запишат на
Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2020/2021 година преку користење на социјалната
мрежа Facebоok;
- Се донесе одлука за формирање на комисија која ќе овозможи користење на on-line
линкови за одржување на електронска настава како и одржување на електорнските испити за
потребите на Економскиот факултет - Скопје;
8) Одлуки поврзани со јавните набавки.
- Се донесе годишен план за јавни набавки до 5000 евра;
- Се донесе годишен план за јавни набавки над 5000 евра;
- Дополнително согласно Законот за јавните набавки, донесени се и одлуки со кои се одобруваат
помали набавки на стоки, услуги и работи кои се од помала вредност и за кои не се применува
законот.
9) Одлуки поврзани со работата на библиотеката или издавачка дејност.
- Се донесе одлука со која се одобри Извештајот на Редакцискиот одбор во врска со
издавањето на Годишникот на Економскиот факултет – Скопје за 2019 година;
- Се донесе одлука со која се одобри барањето поднесено од страна на авторите д-р Зорица
Б. Лазаревска и д-р Марина Трпеска, со кое се бараат финансиски средства во висина до 150.000
денари заради издавање на учебникот Основи на сметководство – прво издание;
- Се донесе одлука со која се одобри барањето поднесено од страна на проф. д-р Зорица
Божиновска Лазаревска, за отстапување на 28 примероци од учебникот Ревизија, а заради нивна
продажба преку Економски факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се одобри барањето за одобрување на финансиска поддршка во
висина до 150.000 денари за издавање на учебник под наслов: Вовед во економија на животната
средина– прво издание од авторот проф. д-р Пеце Недановски;
- Се разгледа извештајот, дополнителниот извештај и корегираниот дополнет извештај за
реализирани активности за списанието: Journal of Contemporary econiomic and business issues
(JCEBI), за периодот од 1.4.2019 до 31.3.2020 година, поднесен од страна на проф. д-р Весна
Буцевска;
- Се донесе одлука во врска со Извештајот на комиисијата за исполнетоста на одобрената
програма за развој на меѓународното списание кое го издава Економскиот факултет – Скпоје под
наслов: Journal of Contemporary econiomic and business issues (JCEBI), поднесена од страна на
проф. д-р Весна Буцевска;
- Се разгледа предлог планот за идни активности за публикување на списанието Journal of
contemporary economic and business issues;
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10) Одлуки поврзани со издавање на недвижен имот на Факултетот под закуп.
- Се донесе одлука со која се одобри барањето поднесено од страна на Култура АД Скопје,
Боб-Ден Кетеринг ДООЕЛ – Скопје и Стеник Дион ДООЕЛ Скопје, за ослободување од плаќање
на закупнина во периодот додека се на сила мерките за прекин на наставно – образовниот процес;
- Се донесе одлука со која се одобри ослободување од плаќање на закупнина на
економските оператори Култура АД – Скопје и Боб-Ден Кетеринг ДООЕЛ Скопје, за периодот
додека се спроведува јунско-јулската испитна сесија на Економскиот факултет – Скопје во
учебната 2019/2020 година;
- Се донесе одлука со која се одобри отпочнување на постапка за добивање на согласност
за поставување на банкомат во рамките на зградата на Економскиот факултет – Скопје, за период
од 5 години;
- Се донесе одлука со која се определи месечниот надоместок за поставување на банкомат
во рамки на зградата на Економскиот факултет – Скопје;
- Се донесе одлука со која се одобри барањето на економскиот оператор Стеник Дион
ДООЕЛ Скопје, бифето да не работи се додека се променети околности поврзани со
реализацијата на испитите и наставата, предизвикани од глобалната пандимија поврзана со
корона вирусот Covid-19;
- Се донесе одлука со која се одобри барањето на економскиот оператор Боб Ден Кетринг
ДООЕЛ Скопје, киоскот да не работи се додека се променети околности поврзани со
реализацијата на испитите и наставата, предизвикани од глобалната пандимија поврзана со
корона вирусот Covid-19;
- Се донесе одлука со која се одобри давање на користење под закуп на амфитеатри и
предавални за потребите на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, за
период од една година, за вкупен надомест од 95.000 денари без пресметан ДДВ;
11) Донесување на Одлука за поддршка на Стдентскиот парламент, како и други одлуки
кои се поврзани со студентите или други студентски организации.
- Се донесе одлука за избор на студенти кои ќе вршат активности во читалната и интернет
центарот на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2019/2020 година, како и усвојување на
договорот за регулирање на правата и обврските помеѓу Економскиот факултет – Скопје и
ангажираните студенти;
12) Донесување Одлука за ангажирање лица.
Во текот на учебнаат 2019/2020 година се донесоа вкупно пет одлуки за вработување на
лица со договоор за дело, притоа водејќи сметка за почитување на законксите огрничувања
предвидени со Законот за трансформација во редовен работен однос, и тоа:
- Донесување одлука за ангажирање со договор на дело, на едно лице кое ќе биде
ангажирано на работната позиција: Самостоен референт за човечки ресурси за период од една
година;
- Донесување на одлука за ангажирање со договор на дело, на едно лице кое ќе биде
ангажирано на работната позиција: Соработник за магистерски и докторски студии за период од
една година;
- Донесување на одлука за ангажирање со договор на дело на едно лице кое ќе биде
ангажирано на работната позиција: Советник за деловно работење или Виш соработник за
човечки ресурси за период од една година;
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- Донесување на одлука за ангажирање со договор на дело, на едно лице кое ќе биде
ангажирано на работната позиција: Информатичар за период од една година;
- Донесување на одлука за ангажирање со договор на дело, на едно лице кое ќе биде
ангажирано на работната позиција: Советник за човечки ресурси.
Подготвил
Душко Костадинов - Секретар

В) БИБЛИОТЕЧЕН ОДБОР
Библиотечниот одбор во овој период ја извршуваше својата функција согласно целите
и задачите за неговото формирање.
Во декември 2019 година беше одржана седница на Библиотечниот одбор и донесе
предлог одлука за набавка на следните наслови на дневен, неделен и месечен печат, како и на
стручни списанија за 2020 година за потребите на вработените на Економскиот факултет - Скопје
1. Капитал – бизнис магазин;
2. Економија и бизнис;
3. Правник;
4. Дневен печат – Нова Македонија;
5. Про агенс;
6. Репрезент;
7. Службен весник и
8. Eлектронска база на прописи на РСМ, со редакциски пречистени (консолидирани)
текстови на закони.
Во овој извештаен период Одборот беше во постојана комуникација за сите потребни
прашања поврзани со работењето во Библиотеката.
Во периодот од март 2020 година со оглед на новонастанатата ситуација со COVID –
19, комуникацијата на Одборот продолжи по електронски пат и остварување телефонски
контакти за целокупното работење на библиотеката.
Претседател на Библиотечен одбор
Проф. д-р Сашо Ќосев

90

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
70 години Економски факултет- Скопје

Г) СОВЕТ НА НАСТАВНО-НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ЗА
ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
На првите 3 седници Советот за втор циклус студии го сочинуваа: проф. д-р Зорица
Божиновска-Лазаревска - раководител, проф. д-р Зоран Миновски, проф.д-р Горан Петревски,
проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Леонид Наков, проф. д- р Снежана РистевскаЈовановска, проф. д-р Ежени Брзовска, проф. д-р Сашо Јосимовски, проф.д-р Лидија ПулевскаИвановска, проф. д-р Предраг Трпески, проф.д-р Сашо Арсов, проф. д-р Пеце Недановски, проф.
д-р Владимир Филиповски, проф. д-р Љупчо Ефтимов, проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р
Весна Буцевска, проф.д-р Игор Ивановски, проф. д-р Ѓорѓи Гоцков, проф. д-р Александар
Наумоски, проф. д-р Ирена Кикеркова, проф. д-р Катерина Тошевска – Трпчевска, проф.д-р
Драган Тевдовски и проф. д-р Елена Наумовска – секретар.
Од 4-та седница одржана на 16.12.2019 година, Советот за втор циклус студии продолжи
да работи со новоизбраните претставници на наставно-научните колегиуми во Советот согласно
новиот Статут на Економски факултет-Скопје и истиот го сочинуваа: проф. д-р Љупчо Ефтимовраководител, проф. д-р Игор Ивановски, проф. д-р Зоран Миновски, проф. д-р Весна
Буцевска, проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р Борче Треновски, проф. д-р Александар
Наумоски, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Кирил Јовановски, проф. д-р Катерина
Тошевска – Трпчевска, проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Трајко Славески и проф. д-р Ежени
Брзовска. Во работењето на Советот е постојано вклучен и претставник на службата за
студентски прашања.
Во извештајниот период Советот за втор циклус студии одржа 14 редовни седници, во
предвидениот рок за давање предлози пред секој Наставно-научен совет. На седниците се
разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на вториот циклус на студии на
Економски факултет - Скопје. Позначајни прашања кои беа разгледувани на седниците на
Советот за втор циклус студии беа:
•
•
•
•

Разгледување и усвојување на предлозите од наставно-научните колегиуми на студиските
програми на втор циклус студии за претставници во Советот на втор циклус студии.
Разгледување и усвојување на предлог-листите на пријавени и валидирани кандидати во
првиот и вториот уписен рок на студиските програми на втор циклус студии во учебната
2019/2020.
Разгледување и усвојување на Извештаите за запишани студенти на втор циклус на студии
во првиот и вториот уписен рок во учебната 2019/2020 година на Економскиот Факултет
во Скопје.
Разгледување и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на
втор циклус студии на студиските програми на Економскиот факултет во Скопје за
учебната 2020/2021 година.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Разгледување на Предлог – конкурсот за запишување на втор циклус студии на студиските
програми на Економскиот Факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.
Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови на студенти од вториот
циклус на студии (беа формирани 74 комисии за оценка и одбрана на магистерски
трудови).
Разгледување и усвојување на тези за изработка на магистерски трудови на студенти од
вториот циклус на студии (беа разгледани 91 теза за изработка на магистерски трудови).
Разгледување и усвоување на предлог на составот на работните тимови кои ќе изведуваат
настава по предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на континуирано
оценување и спроведување на испитите) во учебната 2020/2021 година.
Измени и дополнувања на работни тимови за изведување настава, испити и други
активности на предмети на втор циклус студии.
Разгледување и усвојување на предлози за ангажирање на наставници од други факултети
за кои има потреба да изведуваат настава (предавања, спроведување на континуирано
оценување и спроведување на испитите) на втор циклус студии на Економскиот факултет
- Скопје во учебната 2020/2021 година
Разгледување и усвојување на предлози за промена на распоредот на предмети за
изведување на настава во учебната 2020/2021 година
Утврдување на предлогот еквиваленција на предметите од втор циклус студии на наставна
програма 2017/2018 со старите студиски програми.
Разгледување на молби.

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот за втор циклус студии се составени
записници и истите навремено беа упатени до Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Скопје.
За посебно одбележување е што од 4-та седница на Советот се започна со целосна
електронска дисеминација на материјалите поврзани со точките од дневниот ред на седниците
користејќи го ДМС системот на Факултетот со што значително се поедностави работењето на
Советот, а се овозможија реални заштеди како за студентите, така и за Факултетот, како и
повисоки еколошки принципи во делувањето.
За успешното работење на Советот за втор циклус студии несомнено придонесе и
активната и конструктивна партиципација на претставниците на седниците на Советот.
Во прилог на овој извештај се наоѓа табела со редовноста на претставниците на Советот
на 2 циклус студии од моментот на нивниот избор и конституирањето на Советот согласно
новиот Статут на Економски факултет-Скопје.
РАКОВОДИТЕЛ НА Советот за
втор циклус студии,
Проф. д-р Љупчо Ефтимов с.р.
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Д) СОВЕТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
ИЗВЕШТАЈ
за работењето на студиските програми од трет циклус по Организациски науки и
управување (менаџмент)
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Во извештајниот период, студиската програмa на трет циклус по Организациски науки и
управување (менаџмент) ги извршуваше своите тековни активности до 12.03.2020 година под
раководство на Проф. д-р Љубомир Дракулевски, а остатокот од извештајниот период под
раководство на Проф. д-р Љупчо Ефтимов. Овие активности опфаќаат: предавања, менторска
настава, реализација на испити, валоризирање на кредити од докторски семинари, пријавување и
оценка на подобноста на теми и кандидати за докторски дисертации и одбрани на докторски
дисертации на студентите запишани според овој систем.
Во извештајниот период, Советот на студиската програма по Организациски науки и
управување (менаџмент) одржа вкупно 16 седници.
Сумарно, одлуките кои се донесени на овие седници опфаќаат:
§

Усвојување на Предлог Елаборат на студиската програма за организирање на трет циклус
студии по Организациски науки и управување (менаџмент) поради потребата за повторна
акредитација

§

Усвојување на Одлуката за организација на студиската програма на трет циклус на студии
по Организациски науки и управување (менаџмент)

§

Донесена одлука за распишување конкурс за упис на нови кандидати во учебната 2020/21
година

§

Усвојување на прелиминарните и конечните листи на примени и одбиени кандидати за
упис на трет циклус студии по Организациски науки и управување( менаџмент) во
учебната 2019/20 година, прв и втор уписен рок

§

Формирани комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III семестар –
вкупно 3

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III
семестар – вкупно 3

§

Формирани комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар –
вкупно 8

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V
семестар – вкупно 8

§

Одлуки за признавање кредити за учества на работилници и конференции – вкупно 8

§

Формирање предлог-комисии за оценка на поднесени теми за изработка на докторски
дисертации – вкупно 5

§

Формирање предлог-комисии за оценка на докторски дисертации – вкупно 2
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§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на поднесени теми за изработка на докторски
дисертации – вкупно 8

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на изработени докторски дисертации – вкупно 3

§

Донесена одлука за промена на координатор на предмет вкупно 1

§

Донесена одлука за ослободување од менторство вкупно 2

§

Донесена одлука за промена на изборен предмет вкупно 1

§

Донесена одлука за констатирање на оставката од функцијата раководител на студиката
програма по Организациски науки и управување (менаџмент), поднесена од страна на
проф. д-р Љубомир Дракулевски

§

Донесување на одлука за избор на проф. д-р Љупчо Ефтимов за времен вршител на
должноста раководител на студиската програма по Организациски науки и управување
(менаџмент), со мандат до конституирањето на новиот Совет на студиската програма и
избор на нов раководител.

Два кандидати одбранија докторска дисертација во извештајниот период.
Раководител на студиската програма
по Организациски науки и управување (менаџмент)
Проф. д-р Љупчо Ефтимов с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
за работењето на студиската програми од трет циклус по Економски науки во периодот од
1.10.2019 до 30.09.2020 година
Во извештајниот период, студиската програмa на трет циклус по Економски науки ги
извршуваше своите тековни активности до 17.04.2020 година под раководство на проф. д-р Сашо
Арсов, а остатокот од извештајниот период под раководство на проф. д-р Предраг Трпески. Овие
активности опфаќаат: предавања, менторска настава, реализација на испити, валоризирање на
кредити од докторски семинари, одобрување студиски престој, пријавување и оценка на
подобноста на теми и кандидати за докторски дисертации и одбрани на докторски дисертации на
студентите запишани според овој систем.
Во извештајниот период, Советот на студиската програма по Економски науки одржа
вкупно 15 седници.
Сумарно, одлуките кои се донесени на овие седници опфаќаат:
§

Усвојување на Одлуката за организација на студиската програма на трет циклус на студии
по Економски науки

§

Донесена одлука за распишување конкурс за упис на нови кандидати во учебната 2020/21
година

§

Усвојување на прелиминарните и конечните листи на примени и одбиени кандидати за
упис на трет циклус студии по Економски науки во учебната 2019/20 година, прв и втор
уписен рок

§

Формирани комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III семестар –
вкупно 7

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III
семестар – вкупно 6

§

Формирани комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар –
вкупно 6

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V
семестар – вкупно 9

§

Одлуки за признавање кредити за учества на работилници и конференции – вкупно 5

§

Формирање предлог-комисии за оценка на поднесени теми за изработка на докторски
дисертации – вкупно 4

§

Формирање предлог-комисии за оценка на докторски дисертации – вкупно 1

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на поднесени теми за изработка на докторски
дисертации – вкупно 8

§

Усвоени извештаи на комисии за оценка на изработени докторски дисертации – вкупно 1

§

Донесена одлука за промена на ментор - 1

§

Донесена одлука за промена на изборен предмет - 2
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§

Донесена одлука за одобрување студиски престој - 1

§

Донесена одлука за прифаќање извештај за студиски престој - 1

§

Донесена одлука за Структурата на предлог-проектот за изработка на докторска
дисертација

§

Донесување на одлука за избор на проф. д-р Предраг Трпески за времен вршител на
должноста раководител на студиската програма по Економски науки, со мандат до
конституирањето на новиот Совет на студиската програма и избор на нов раководител.
Два кандидати одбранија докторска дисертација во извештајниот период.

Раководител на студиската програма
по Економски науки
Проф. д-р Предраг Трпески
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ИЗВЕШТАЈ
за работењето на студиската програма од трет циклус по Статистички методи за бизнис и
економија
од 1.10.2019 до 30.9.2020 година
Оваа програма се реализира во соработка со Економскиот институт. Во текот на годината
оваа програма функционираше со студентите запишани во претходните години, бидејќи на
распишаниот конкурс за упис во учебната 2019/20 година, не се пријави ниту еден кандидат кој
ги исполнуваше законските услови за упис.
Во овој период, беше изготвен елаборат за повторна акредитација на програмата и истиот
беше одобрен од Универзитетскиот сенат и доставен до Одборот за акредитација од каде се чека
решение за одобрување како што беше наведено, студиската програма ги извршуваше своите
активности тековно. Овие активности опфаќаат: менторска настава, реализација на испити,
валоризирање на кредити од докторски семинари, пријавување и оценка на подобноста на теми и
кандидати за докторски дисертации. Сите седници освен седницата за усвојување на елаборатот
за повторна акредитација на програмата се реализираат по електронски пат.
На студиската програма по Статистички методи за бизнис и економија се одржани вкупно
16 седници. На конференцијата организирана од страна на Школата за докторски студии во јули,
еден докторанд ги презентира своите трудови и доби позитивни оценки. Двајцата докторанди се
во фаза на изработка на докторските дисертации.
На конкурсот распишан за учебната 2020/21 година се пријави еден кандидат кој ги
исполнува законските услови за упис.

Раководител на студиската програма по
Статистички методи за бизнис и економија
Проф. д-р Весна Буцевска
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Ѓ) ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет – Скопје, го
сочинуваат следните претставници:
Проф. д-р Предраг Трпесеки – претставник од Економски
факултет – Скопје
Проф. д-р Кирил Јовановски – претставник од Економски
факултет – Скопје
Д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска Стопанска комора на
Македонија
Огњен Блажевски – Институт на овластени ревизори на
Република Макеоднија
Дарко Петровски – Македонска асоцијација за човечки ресурси
Собранието на Република Северна Македонија, нема делегирано
претставник
Во текот на учебната 2019/2020 година, Одборот за соработка и доверба со јавноста одржа
една седница на која се:
1. даде позитивно мислење на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската
програма на трет циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија.
2. даде позитивно мислење на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската
програма на трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент).
3. даде позитивно мислење на проектот (елаборат), за реализација на Специјалистичката
програма за професионално усовршување: внатрешна ревизија - вештини и практики.
4. дава позитивно мислење на предлогот за определување на бројот на студенти кои ќе можат
да се запишат на студиски програми на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје во учебната 2020/2021 година.
Со новиот Закон за високото образование, ингеренциите на овој Одбор се значајно
намалени. Неговата улога е од советодавен карактер која Факултетот може да ја ползува особено
при изработката на студиските програми.
Подготвил
Душко Костадинов - Секретар
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Е) КАТЕДРИ
ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по МАРКЕТИНГ
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Врз основа на член 32 од Статутот на Економскиот Факултет во Скопје и планираното
одржување на седници на Наставно-научниот совет на факултетот, а секогаш по претходно
предложен Дневен ред, Катедрата по маркетинг во периодот 1.10.2020 – 30.9.2020 година,
континуирано одржуваше седници на кои благовремено до Деканатот на факултетот беа давани
свои предлози, мислења и сугестии по истиот.
На седниците на Катедрата беа разгледувани наставни и кадровски прашања, барања за
отсуство на членовите на Катедрата и сл. Седниците на Катедрата и прашањата разгледувани на
истите ја имаа следнава динамика и содржина:
21.10.2019
Усвојување на Записникот бр. 12/2019 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана
на 24.9.2019 година. Донесување на одлука за формирање на поткомисии за самоевалуација на
ниво на студиска програма на Економскиот факултет – Скопје. Донесување на одлука за
отпочнување на постапка за избор на Раководител на Катедрата по Маркетинг. Разгледување на
можностите и потребите за реализација на научно - апликативните истражувачки активности на
членовите на Катедрата по Маркетинг. Разгледување на Барањата со број. 14-2099/1 од 7.10.2019
година и со број. 14-2138/1 од 14.10.2019 година за ангажирање на наставник вработен на
Економски Факултет - Скопје за изведување на наставата по предметите:
- Маркетинг менаџмент (задолжителен предмет во зимски семестар со 6 ЕКТС) во
студиската 2019/2020 година на студиската програма Индустриски дизајн и маркетинг, на
втор циклус на универзитетски студии на Машински Факултет – Скопје
- Маркетинг комуникации (изборен предмет во зимски семестар со 6 ЕКТС) во студиската
2019/2020 година на студиската програма Индустриски дизајн и маркетинг, на втор циклус
на универзитетски студии на Машински Факултет – Скопје
- Однесување на потрошувачите и истражување на пазарот (задолжителен предмет во
летен семестар со 6 ЕКТС) во студиската 2019/2020 година на студиската програма
Индустриски дизајн и маркетинг, на втор циклус на универзитетски студии на Машински
Факултет – Скопје
- Менаџмент на маркетингот (изборен предмет во зимски и летен семестар со 6 ЕКТС) во
студиската 2019/2020 година на студиската програма Индустриско инженерство и
менаџмент, на втор циклус на универзитетски студии на Машински Факултет – Скопје
- Маркетинг стратегии на животниот циклус (изборен предмет во зимски и летен семестар
со 6 ЕКТС) во студиската 2019/2020 година на студиската програма Менаџмент на животен
циклус на производ, на втор цилус на универзитетски студии на Машински Факултет –
Скопје
11.11.2019
Усвојување на Записникот бр. 1/2019 од седницата на катедрата по маркетинг одржана на
21.10.2019 година. Утврдување на матичната припадност на членовите на катедрата по
маркетинг. Разгледување на пријавите и спроведување на постапката за избор на раководител на
катедрата по маркетинг.
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25.11.2019
Усвојување на Записникот бр. 2/2019 од седницата на катедрата по маркетинг одржана на
2019 година. Избор на секретар на катедрата по маркетинг. Разгледување на Извештајот за работа
на катедрата по маркетинг за периодот од 1.01.2019 до 31.09.2019.
13.12.2019
Усвојување на Записникот бр. 3/2019 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
25.11.2019 година. Разгледување на можноста за организирање на летна школа, која ќе се одржи
во текот на учебната 2019/2020 година. Разгледување на барањето бр. 08-1847/1 од 4.10.2019 год.,
доставено од Машински факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за ангажирање
на еден наставник на предметната програма по Маркетинг стратегии на животен циклус, а заради
акредитација на студиската програма на втор циклус студии Менаџмент на животен циклус на
производ која ќе се изучува на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински
факултет – Скопје.
22.1.2020
Усвојување на Записникот бр. 4/2019 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
13.12.2019 година. Разгледување на Предлог-одлуката за oпределување на научните области по
катедри на Економскиот факултет - Скопје. Разгледување на Предлог-одлуката за определување
на предлог број на студенти кои ќе се запишат на акредитираните студиски програми на прв
циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје во
учебната 2020/2021 година како и на цената на чинење на студиите. Разгледување на ПредлогИзвештај за самоевалуација на Економскиот факултет-Скопје за периодот 15.09.2016-14.09.2019.
Разгледување на Предлог-одлуката за начинот, условите и роковите за континуираното и
завршно оценување (донесена 2014 година). Разгледување на Предлог-одлуката за методите за
спречување на препишување за време на колоквиуми и испити (донесена 2017 година).
Разгледување на Предлог-одлуката за промена на одлуката за ангажирање на демонстратори.
26.2.2020
Усвојување на Записникот бр. 5/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг.
Разгледување на барањето бр. 14-525/1 за дополнување и менување на постојната литературата за
предметот Меѓународен маркетинг на прв циклус студии за учебната 2019/2020 година.
22.5.2020
Усвојување на Записникот бр. 6/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
25.2.2020 година. Разгледување на предлогот за составот на работните тимови кои ќе изведуваат
настава по предметите на прв циклус студии во учебната 2020/2021 година на Универзитетот
,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-Скопје.
18.6.2020
Усвојување на Записникот бр. 7/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
22.5.2020 година. Разгледување на предлозите за промени кај предметните програми кои се
поголеми од 25%, а по кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебната 2020/2021
година. Разгледување на предлогот за определување на распоредот на предмети по семестри по
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кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебнaта 2020/2021 година (Предлог
распоред на предмети по семестри).
8.7.2020
Усвојување на Записникот бр. 8/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
18.6.2020 година. Информација за роковите кои се однесуваат на спроведување на континуирано
и завршно оценување на студентите на прв и втор циклус студии на Економскиот факултет –
Скопје. Разгледување на предлог-одлуката за утврдување на Календар на наставни активности на
Економскиот факултет – Скопје за учебната 2020/2021 година.
31.8.2020
Усвојување на Записникот бр. 9/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
8.7.2020 година. Разгледување на потребата од демонстратори кои ќе можат да бидат
ангажирани на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2020/2021 година, отпочнување на
постапка како и формирање на рецензентски комисии за избор на демонстратори. Разгледување
на барањето поднесено од Машински факултет-Скопје за ангажирање наставник за предметот
Маркетинг за учебната 2020/2021 година за студиската програма ИИМ (Барање бр. 1463/1од
26.8.2020). Разгледување на барањето од проф. д-р Анита Циунова-Шулеска за согласност за
учество на 2020 EMAC регионалната конференција која ќе се одржи онлајн во периодот од
16.09.2020 до 19.09.2020 година (Барање бр. 10-1415/1 од 11.8.2020). Разгледување на барањето
од проф. д-р Ежени Брзовска за согласност за учество на 2020 EMAC регионалната
конференција која ќе се одржи онлајн во периодот од 16.09.2020 до 19.09.2020 година (Барање
бр. 08-1421/1 од 18.8.2020).
24.9.2020
Усвојување на Записникот бр. 10/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на
31.8.2020 година. Разгледување на барањето од проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска
за согласност за учество на 33rd EBES Conference - Madrid која ќе се одржи онлајн во периодот
од 7.10.2020 до 9.10.2020 година.
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Анита Циунова-Шулеска
Секретар на Катедра,
Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по Е-БИЗНИС
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Катедрата по е-бизнис е матична катедра на 7 членови: проф. д-р Сашо Јосимовски, проф.
д-р Калина Треневска Благоева, проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска, проф. д-р Мартин
Михајлов, проф. д-р Марина Мијоска Белшоска, проф. д-р Мијалче Санта и проф. д-р Димитар
Јовевски.
Во извештајниот период Катедрата по е-бизнис одржа 10 седници на кои беа разгледувани
бројни тековни прашања кои се во надлежност на катедрата, а за кои катедрата изгради свои
ставови и во форма на записници редовно и навремено ги информираше Деканатот и Наставнонаучниот совет на факултетот. Заклучно со февруари 2020 год. состаноците на Катедрата по ебизнис се одржуваа со физичко присуство на факултетот, а почнувајќи од март 2020 год.
состаноците се одржуваа по електронски пат, согласно препораките и мерките на Владата за
заштита на населението во услови на пандемија.
На дневен ред на состаноците на Катедрата се дискутираа прашања поврзани со:
- Отпочнување на постапка за избор на раководител на катерата по Е-бизнис.
- Формирање рецензентска комсиија за избор на наставник во сите наставнонаучни звања по организациски науки и управување (менаџмент) по предметите Системска
анализа и дизајн на информациски системи и Е-бизнис иновации.
- Формирање поткомисија за спроведување на самоевалуација на ниво на
студиската програма по Е-бизнис на прв циклус студии.
- Дискусија околу потребите, барањата и очекувањата во врска со научната работа
и меѓународната соработка со продеканот за наука и меѓународна соработка.
- Утврдување на матична припадност на членовите на катедрата по Е-бизнис.
- Спроведување на постапка за избор на раководител на катерата по Е-бизнис.
- Избор на секретар на Катедрата по е-бизнис.
- Отпочнување на постапка за избор на наставник во сите наставно – научни звања
во научната област бизнис менаџмент по предметите Менаџмент на бизнис процеси и Аналитика
на бизнис податоци.
- Разгледување и усвојување на извештајот за избор на демонстратор кој ќе биде
ангажиран на Катедрата по е-бизнис во учебната 2019/20 год.
- Формирање на рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно –
научни звања, во научната област бизнис менаџмент по предметите: Менаџмент на бизнис
процеси и Аналитика на бизнис податоци.
- Разгледување на можноста за организирање на летна школа во текот на учебната
2019/20 год.
- Разгледување на предлог одлуката за определување на научни области во рамки
на катедрите.
- Разгледување на квотите за упис на студенти на прв циклус студии на Економски
факултет-Скопје.
- Разгледување на предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава
на прв циклус студии во учебната 2020/21 година.
- Разгледување на потребата за ангажирање на надворешни наставници од други
факултети за изведување настава на прв циклус студии во учебнaта 2020/21 година.
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- Разгледување и усвојување на предметните програми кај предметите на прв
циклус студии по кои се изведува настава во учебната 2020/21 година, а кој кои има измени во
нивната содржина поголеми од 25%.
- Разгледување на можностите и варијантите за изведување испити во текот на
јунската испитна сесија, со оглед на тековната ситуација со пандемијата.
- Разгледување на составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по
предметите кај кои нема предавања во учебната 2020/2021 година.
- Разгледување на потребата од ангажирање на демонстратори во учебната 2020/21
година и предлог комисија за избор на демонстратори.
- Разгледување на барањето за неплатено отсуство од работа од проф. д-р Мартин
Михајлов во периодот од 1.09.2020 до 31.08.2021 година.
- Промена на составот на работниот тим кој ќе изведува настава по предметот
Дизајн и развој на веб на прв циклус студии во учебната 2020/21 година.
- Разгледување на извештајот за избор на демонстратор кој ќе биде ангажиран на
Катедрата по е-бизнис во учебната 2020/21 год.
- Разгледување и одобрување на барања за отсуства од работа на членовите на
катедрата заради реализирање студиски престои, учества на конференции, семинари, состаноци,
работилници и проекти во странство.
До 11.11.2019 година функцијата В.Д. раководител на катедра ја извршуваше проф. д-р
Лидија Пулевска Ивановска, а функцијата В.Д. секретар на катедрата ја извршуваше проф. д-р
Димитар Јовевски. На 12.11.2019 год. За раководител на катедрата беше избрана проф. д-р
Лидија Пулевска Ивановска, а на 25.11.2019 год. за секретар беше избрана проф. д-р Марина
Мијоска Белшоска.
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
Секретар на Катедра,
Проф. д-р Марина Мијоска Белшоска
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по ЕКОНОМИЈА
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Врз основа на одредбите од Статутот на Економскиот Факултет - Скопје, во согласност со
планот и потребите за одржување на седниците на Наставно-научниот совет на Факултетот, во
периодот од 1.10.2019 – 30.9.2020 година, Катедрата по Економија одржа 12 седници, на кои беа
разгледувани поголем број прашања кои се во надлежност на Катедрата, а за кои Катедрата
изгради свои ставови и во форма на записници редовно и навремено ги информираше Деканатот
и Наставно научниот совет на Факултетот.
Во овој Извештај се презентирани главните прашања по кои Катедрата по економија
расправаше и утврдуваше соодветни предлози. Но, во оваа прилика, би издвоил три активности
на Катедрата по економија кои беа посебно значајни во овј извештаен период.
Прво, Катедрата утврди предлози за предавачи, кои ги претставија добитниците на
Нобеловата награда по економија за 2019 година, на настанот организиран по тој повод, и со тоа
Катедрата ја продолжи особената традиција на ангажирање на членовите на Катедрата по
економија во една активност која придонесува за препознатливоста на Економскиот факултет
Скопје.
Второ, Катедрата утврди соодветни предлози за измени во работните тимови по
предметите кај кои координатор беше академик проф. д-р Гоце Петрески, а кој замина во пензија
на крајот на месец август 2020 година.
Трето, со значајно ангажирање на членовите на Катедрата по економија, а во тесна
соработка со Деканот на Економски факултет Скопје, проф. д-р Предраг Трпески, на 24.04.2020
година беше организиран настан – е-Конференција - со наслов: Mакедонската економија во
изолација: креирање на економски политики во услови на COVID-19, во рамките на серијата
работилници насловени како Економски разговори. Во работата на е-Конференцијата активно
учествуваа повеќе членови на Катедрата по економија, а исто така учествуваа и професори од
Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ во Скопје и од Економскиот факултет во
Прилеп при УКЛО – Битола.
Во продолжение ќе бидат наведени најзначајните прашања кои беа разгледувани и за кои
се утврдени соодветни предлози на седниците на Катедрата по економија во периодот 1.10.2019 –
30.9.2020 година:
• Утврдување на Предлог состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава по
предметите на прв циклус студии по предметите кои припаѓаат на Катедрата по Економија
во учебната 2020/2021 година;
• Разгледување на предлози за промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%,
а по кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебната 2020/2021 година;
• Разгледување на барања за ангажирање на наставници од катедрата по економија за
реализација на настава на студиски програми од прв и втор циклус студии на други
факултети во рамките на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
• Определување на предавачи кои ќе ги претстават добитниците на Нобеловата награда за
економија за 2019 година во рамките на одбележување на 69-та годишнина од основањето
на Економски факултет – Скопје;
• Определување предлог поткомисија за спроведување на самоевалуација на ниво на
студиската програма по Економија (составена од 3 члена од кои двајца наставници и еден
студент);
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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•

Спроведена постапка за избор на раководител на Катедрата по економија, согласно
новодонесениот Статут на Економски факултет – Скопје;
Спроведена постапка за избор на секретар на Катедрата по економија. согласно
новодонесениот Статут на Економски факултет – Скопје;
Конституирање на членството на Катедрата по економија според одредбите на Статутот
на Економски факултет – Скопје;
Разгледување на идеите и предлозите за унапредување на научно-истражувачката работа и
меѓународната соработка со продеканот за научно-истражувачка работа и меѓународна
соработка;
Разгледување на барања за издавање на учебници;
Разгледување на Предлог Извештајот за Самоевалуација на Економскиот факултет –
Скопје кој го опфаќа периодот за учебната 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година;
Разгледување на Предлог Одлуката за oпределување на научните области по катедри на
Економскиот факултет - Скопје;
Разгледување на Предлог Одлуката за изменување и дополнување на одлуката на
Наставно – научниот совет за ангажирање на демонстратори во учебната 2019/2020
година;
Разгледување на постојната Одлука за начинот, условите и роковите за континуираното и
завршно оценување, донесена 2014 година;
Разгледување на постојната Одлука за методите за спречување на препишување за време
на колоквиуми и испити, донесена 2017 година;
Утврдување предлози до Наставно-научниот совет на Економски факултет – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за отпочнување постапки за избор на
наставници во сите наставно-научни звања, во научните области кои се во доменот на
Катедрата по економија;
Разгледување на Одлуката за определување на предлог број на студенти кои ќе се запишат
на акредитираните студиски програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј" во Скопје, Економски факултет - Скопје во учебната 2020/2021 година како и на
цената на чинење на студиите;
Предлагање на комисија за избор на наставник во звање rедовен професор и комисија за
избор на наставник во звање вонреден професор;
Разгледување на барања на наставниците и соработниците за студиски престои во
странство;
Разгледување на Информацијата за предлог решение за уредување на начинот, условите и
роковите за континуирано и завршното оценување на студентите на прв и втор циклус
студии на Економскиот факултет – Скопје;
Разгледување на Предлог - Календарот на наставни активности на Економскиот факултет
– Скопје за учебната 2020/2021 година;
Утврдување на потреба од ангажирање на демонстратори во учебната 2020/2021 година и
предлагање на членови на комисија која ќе биде дел од постапката за избор на
демонстратори;
Разгледување на Предлог-одлуките со кои се регулира изведувањето на наставните
активности во учебната 2020/20201 година;
Разгледување на предлог Планот на активности на Економски факултет – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академската 2020/2021 година;
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•

Разгледување на извештајот на Рецензентската комисија за ангажирање на демонстратори
на Катедрата за економија на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021
година.

Шеф на Катедра,
Проф. д-р Владимир Филиповски
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
I. ЧЛЕНОВИ НА КАТЕДРАТА
Катедрата по математика и статистика брои седум членови:
§ Два редовни професори: д-р Калина Треневска-Благоева и д-р Весна Буцевска;
§ Четири вонредни професори: д-р Игор Ивановски, д-р Драган Тевдовски (работно место
во мирување од август, 2020 година), д-р Марија Трпкова-Несторовска и д-р Виолета
Цветкоска;
§ Еден асистент: м-р Виктор Стојкоски.
II. ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ И РАЗГЛЕДУВАНИ ПРАШАЊА
Во периодот од 01.10.2019 година до 30.9.2020 година беа одржани вкупно единаесет
состаноци на кои беа разгледувани тековни прашања во надлежност на Катедрата. Меѓу
поважните прашања кои беа разгледувани се:
1. Формирање на работни тимови за изведување на настава и испити на редовните студии за
предметите кои припаѓаат на Катедрата за учебната 2019/2020 година на Универзитетот
,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет-Скопје;
2. Разгледување и усвојување на предметните програми од прв циклус студии;
3. Разгледување на предлогот за определување на распоредот на предмети по семестри по
кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебнaта 2019/2020 година;
4. Избор на раководител и секретар на Катедрата;
5. Избор на асистент на Катедрата;
6. Избор на заменик координатори при отсуство на дел од членовите на Катедрата и
дополнување на работните тимови;
7. Избор во наставнички звања по предметите кои припаѓаат на Катедрата;
8. Избор на демонстратори по предметите кои припаѓаат на Катедрата;
9. Прифаќање на барањата на членовите на катедрата за отсуство од работа заради студиски
престои, учества на конференции, семинари, состаноци, работилници во странство и
слично;
10. Формирање на рецензентски комисии за избор на наставници и демонстратори.
Катедрата разгледуваше и други прашања што беа доставувани од надлежните органи на
Факултетот.
Од изложеното, може да се заклучи дека Катедрата по математика и статистика
интензивно работи во функција на унапредување и усовршување на работењето на Економскиот
факултет.
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Игор Ивановски
Секретар на Катедра,
Проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по МЕНАЏМЕНТ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Членови на Катедрата по менаџмент: проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Сашо
Арсов, проф. д-р Кирил Постолов, проф. д-р Леонид Наков, вонр. проф. д-р Стојан Дебарлиев,
вонр. проф. д-р Љупчо Ефтимов, вонр. проф. д-р Александар Наумоски, вонр. проф. Игор
Ивановски, вонр. проф. д-р Виолета Цветкоска, доц. д-р Никола Левков и доц. д-р Александра
Јанеска – Илиев.
Во текот на извештајниот период Катедрата по менаџмент ги извршуваше своите редовни
наставни и научни активности. Овој период посебно го одбележа појавата на пандемијата на
Ковид-19, поради што, Катедрата од средината на март до крајот на овој период функционираше
во вонредни услови, извршувајќи ги наставните активности по електронски пат, како што се
одвиваше и комуникацијата меѓу нејзините членови. Ова секако се одрази и на научната
акативност, која е погодена и од ограничените можности за патување во странство и учество на
меѓународни конференции. Сепак, ќе истакнеме дека Катедрата, заедно со целиот Факултет,
успеа мошне брзо да се прилагоди на новите услови на функционирање и сите свои активности
да ги реализира согласно плановите и распоредот на наставата.
Катедрата по менаџмент во текот на извештајниот период одржа 13 седници на кои беа
разгледувани следниве прашања:
1. Наставни прашања
а) Избор на координатори и тимови за изведување на настава, вежби и одбрана на
дипломски работи
• Согласно востановената практика, на својата седница во мај 2020 година, Катедрата го
разгледување и усвои Предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава по
предметите од прв циклус студии (предавања, спроведување на континуирано оценување
и спроведување на испитите) во учебната 2020/2021 година. Дополнително, беше
разгледан и усвоен предлогот за составите на работните тимови кои ќе изведуваат испити
и одбрана на дипломски работи по предметите на прв циклус студии кај кои нема
предавања во учебната 2020/21 година.
б) Избор на демонстратори
• Со оглед на недостатокот на асистентски наставен кадар, Катедрата ја согледа потребата
од ангажирање двајца демонстратори. На конкурсот распишан во октомври 2019 година,
се јавија 4 кандидати, од кои двајца не ги исполнуваа формалните услови, а од останатите
два, Комисијата предложи избор само на еден од нив. Катедрата го прифати извештајот.
• Катедрата оцени дека во учебната 2020/2021 година, за потребите на катедрата по
Менаџмент би требало да бидат ангажирани 2 (двајца) демонстратори. Комисијата за
избор на демонстратори кои ќе бидат ангажирани на Економскиот факултет – Скопје, во
учебната 2020/2021 година, за потребите на катедрата по менаџмент ќе биде во состав:
проф. д-р Сашо Арсов, проф. д-р Леонид Наков, вонр. проф. д-р Алексaндра Јанеска –
Илиев.
• Катедрата го разгледа и усвои извештајот за избор на демонстратор за потребите на
катедрата по менаџмент во учебната 2020/2021 година, по конкурсот објавен на
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10.09.2020. Според извештајот оваа позиција би останала отворена до завршувањето на
новиот конкурс за запишување на студенти втор циклус студии, со што се очекува да се
обезбеди подобра конкуренција и избор на оптимален кандидат бидејќи пријавените
кандидати не ги исполнуваа потребните услови за да бидат ангажирани.
в) Усвојување на предметни програми и распоред на предмети
• На својата јунска седница Катедрата го разгледа и усвои предлогот за определување на
распоредот на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава на прв циклус студии
во учебната 2020/2021 година. За сите предмети останува истиот распоред што се
применувал и во последната учебна година, освен кај предметот Меѓународен менаџмент,
изборен предмет на прв циклус студии, за кој е одобрено да се префрли од летниот во
зимски семестар.
г) Барања за ангажирање на наставници од/на други факултети
Катедрата даде согласност за ангажирање на дел од своите членови во наставата на други
факултети во рaмките на Универзитетот ,,Св.кирил и Методиј“ во Скопје и тоа:
• Ангажирање на проф. д-р Љубомир Дракулевски на студиската програма на втор циклус
студии по Менаџмент на животен циклус на производ, на предметната програма по
Стратегиски менаџмент на комерцијалниот животен век, со 6 ЕКТС кредити, изборен
предмет во зимски и летен семестар на Машински факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и
Методиј“ во Скопје
• Ангажирање на еден наставник на студиската програма на втор циклус студии по
Modeling and simulation of plastic deformation technologies and processes, на предметната
програма по Feasibility study design, со 6 ЕКТС кредити, изборен предмет во зимски и
летен семестар. За оваа предметна програма се предлага проф. д-р Љубомир Дракулевски,
а за втор член на тимот се предлага проф. д-р Сашо Арсов, на Машински факултет,
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
• Катедрата даде согласност за барањето Машински факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и
Методиј“ во Скопје за ангажирање на еден наставник на студиската програма на втор
циклус студии по Индустриско инженерство и менаџмент, на предметната програма по
Одбрани поглавја од стратегиски менаџмент, со 6 ЕКТС кредити, изборен предмет во
зимски и летен семестар при што беше предложен вон.проф.д-р Стојан Дебарлиев
• Катедрата даде согласност барањето доставено од Машински факултет, Универзитет
,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за ангажирање при процесот на акредитација на проф.д-р
Дракулевски на студиската програма на втор циклус студии по Менаџмент на животен
циклус на производ, за изработка на предметна програма по Маркетинг стратегии на
животниот циклус, со 6 ЕКТС кредити
• Ангажирање на проф. д-р Кирил Постолов на студиската програма на втор циклус студии
по Менаџмент на човечки ресурси – двегодишни студии, на предметната програма по
Оперативен менаџмент, изборен предмет на Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања - Скопје, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.
• Ангажирање на проф. д-р Љубомир Дракулевски заради реакредитација на студиската
програма по Индустриско инженерство и менаџмент на втор циклус студии на Машински
факултет - Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, по предметната
програма Одбрани поглавја од стратегиски менаџмент;
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•

•

•

•

Ангажирање на проф. д-р Љубомир Дракулевски заради акредитација на студиската
програма по Modeling and simulation of plastic deformation technologies and processes
(MSPDTP) на втор циклус студии на Машински факултет - Скопје, Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј” во Скопје, за предметната програма Feasibility Study Design.
Ангажирање на проф. д-р Кирил Постолов во изведувањето на настава по изборниот
предмет Теории на организации (ПКБ302И), со фонд на часови 2+2 во трет семестар и
Економика на организациите изборен предмет во петти семестар со фонд на часови 2+2,
на студиската програма на прв циклус студии од страна Филозофскиот факултет во
Скопје- Институт за безбедност, одбрана и мир, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во
Скопје, во учебната 2020/2021 година;
Ангажирање на проф. д-р Леонид Наков во изведувањето на настава по задолжителниот
предмет Основи на менаџмент, со фонд на часови 3+2 во прв семестар и Бизнис
менаџмент изборен предмет во четврти семестар со фонд на часови 2+2, на студиската
програма на прв циклус студии од страна Филозофскиот факултет во Скопје-Институт за
безбедност, одбрана и мир, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната
2020/2021 година;
Ангажирање на еден наставник за изведување настава на студиска програма од I (прв)
циклус студии на Машински факултет-Скопје, УКИМ, во учебната 2020/21 година по
предметот Стратегиски менаџмент кој е изборен предмет во 3(третиот) семестар на
студиската програма ИИМ. Катедрата за овој ангажман го предлoжи проф. д-р Љубомир
Дракулевски.

2. Кадровски прашања
•

•

•

•
•

•

На седницата одржана на 22.11.2019 година Катедрата донесе предлог за отпочнување со
постапка за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област бизнис
менаџмент (50603) по предметите Менаџмент информациони системи и Деловно
комуницирање;
По распишаниот конкурс, Катедрата го усвои предлогот за формирање на рецензентска
комисија за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научната област
бизнис менаџмент (50603) по предметите Менаџмент информациони системи и Деловно
комуницирање во состав: Проф. д-р Благоја Ѓорѓијовски, Проф. д-р Димитар Бојаџиоски и
Проф. д-р Мијалче Санта.
Катедрата го усвои рецензентскиот извештај за избор на наставник во сите наставно –
научни звања во научната област: бизнис менаџмент по предметите: Mенаџмент
информациони системи и Деловно комуницирање (Универзитетски билтен бр.1206 од
30.12.2019 година).
На седницата од 22.01.2020 година Катедрата усвои предлог за отпочнување со постапка
за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област бизнис
менаџмент (50603) по предметите Организациско однесување и Менаџмент на мал бизнис;
Беше усвоен предлогот за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник во
сите наставно – научни звања во научната област бизнис менаџмент (50603) по
предметите Организациско однесување и Менаџмент на мал бизнис: Проф. д-р Љубомир
Дракулевски, Проф. д-р Леонид Наков, Проф.д-р Стојан Дебарлиев
Членовите на катедрата едногласно го поддржаа рецензентскиот извештај објавен во
Универзитетски билтен бр.1210 oд 1.3.2020 година за избор на наставник во наставно –
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•

•

научно звање вонреден професор во сите наставно – научни звања во научната област:
Бизнис менаџмент(50603), на предметите: Организациско однесување и Менаџмент на мал
бизнис.
На својата седница одржана на 22.06.2020 година, Катедрата го усвои предлогот за
отпочнување со постапка за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научната област бизнис менаџмент (50603), на предметите Основи на менаџмент и
Претприемништво.
Катедрата го разгледа и усвои предлогот за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите наставно – научни звања во научната област бизнис менаџмент
(50603) по предметите Основи на менаџмент и Претприемништво во состав: проф. д-р
Љубомир Дракулевски, проф. д-р Кирил Постолов и проф. д-р Леонид Наков

3. Организациски и други прашања
•
•
•

На секоја од седниците, Раководителот на катедрата ги информира членовите за одлуките
донесени од страна на Деканатската управа.
По предлог на катедрата, за секретар на катедрата по Менаџмент беше избрана доц. д-р
Александра Јанеска-Илиев.
Членовите на катедрата го разгледаа и одобрија Предлогот за организација на еконференција на тема Претприемништво и претприемничко образование, со домашни и
меѓународни учесници и панелисти. Конференцијата се одржа на 29.06.2020 година на
платформата Google Hangout Meet. Во рамките на настанот беше вклучен со свое посебно
излагање еден од најреномираните автори во делот не претприемништвото,
претприемничкото размислување и претприемничкото образование, Норис Кругер (Norris
Krueger). На настанот, како панелисти беа вклучени релевантни говорници од областа од
делот на академската и бизнис заедницата од нашата земја. На конференцијата учествуваа
околу 50 учесници.
• Одобрено е барањето доставено од проф. д-р Виолета Цветкоска за одобрување на
отсуство од работа заради професионално стручно усовршување - реализирање на
целисходен научен престој на реномирана научна институција, Smith School of
Business, Queen’s University во Канада (во последните 5 години рангирана во
најдобрите 500 на Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities) беше
едногласно одобрено. Студискиот престој е одржан во периодот од 17.01.202006.02.2020 на именуваната институција.
• Одобрено е барањето за службено отсуство од работа поднесено од проф. д-р
Леонид Наков, за остварување на научно – истражувачки студиски престој на
Универзитетот во Нагасаки, Јапонија и на Универзитетот Шига, Шионе, Јапонија,
во периодот 24-31 Јануари 2020 год.
• Членовите на катедрата го поддржаа барањето за согласност за платено отсуство од
работа за период од една година(почнувајќи од 1.8.2020 година) поднесено од вонр.
проф. д-р Виолета Цветкоска. Во претстојниот период се очекува предметниот
наставник да придонесе во решавањето на прашањето на покривање на наставата
по предметот Операциони истражувања во следната учебна година.
• Поврзано со претходното, Катедрата заклучи дека има потреба од еден наставник
кој би бил ангажиран од друга единица на универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ на
предметот Операциони истражувања/Наука за менаџмент на прв циклус студии во
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учебната 2020/2021 година, поради најавениот студиски престој во странство на
проф. д-р Виолета Цветкоска
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Сашо Арсов
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА
од 1.10.2019 до 30.09.2020 година
Во периодот од 1.10.2019 година до 11.11.2019 година, вршител на должноста
раководител на катедра беше проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска, а во периодот од
1.10.2019 година до 26.11.2019 година, вршител на должноста секретар на катедра беше асистент
м-р Љубен Коцев. Од 11.11.2019 година, функцијата раководител на катедра ја извршува проф. др Катерина Тошевска-Трпчевска, а од 26.11.2019 година секретар на катедрата е асистент м-р
Љубен Коцев.
Катедрата за надворешна трговија одржуваше состаноци предвидени со планот за
одржување седници на Наставно-научниот совет на факултетот, а пред секоја најавена седница
во однапред договорените термини. На состаноците се разгледуваа прашања во надлежност на
катедрата. Меѓу поважните беа:
-

-

-

Спроведување постапка за избор на раководител и секретар на катедрата;
Разгледување и усвојување на дополнувањата и освежувањата на наставните
програми по предметите на прв циклус студии на Департманот надворешна
трговија што не се поголеми од 25% од испитната материја;
Формирање работни тимови за изведување настава, испити и други наставни
активности на првиот циклус студии на Департманот надворешна трговија;
Поднесување барања за ангажирање наставници од други единици на
Универзитетот за потребите на првиот циклус на студии;
Разгледување и усвојување на распоредот на предметите по семестри;
Разгледување на Предлог одлуката за определување на научните полиња и
научните области во рамки на катедрите на Економскиот факултет – Скопје;
Доставување предлог број на студенти кои ќе се запишат на акредитираните
студиски програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во
Скопје, Економски факултет-Скопје во учебната 2020/2021 година како и на цената
на чинење на студиите;
Активно учество во Научно – истражувачкиот проект на Економскиот факултет –
Скопје со наслов „Перспективи и предизвици на процесот на приближување на
јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и
конкурентноста на економиите во Европската унија“;
Подготовка околу организацијата, логистичката поддршка и научноистражувачката дејност на 14 ПИКАРД конференција во соработка со Царинската
управа на Република Северна Македонија;
Подготовка за одржување Регионални курсеви за Источна Европа за главните
прашања на меѓународната економска агенда во соработка со УНКТАД;
Активно учество во разгледувањето на прашања поврзани со кадровската политика
на Економскиот факултет во Скопје;
Разгледување на потребата за ангажирање на демонстратори на Катедрата во
учебната 2020/2021 година;
Доставување предлог на членови на комисија за самоевалуација и поткомисии за
самоевалуација на ниво на студиска програма на Економскиот факултет – Скопје;
Разгледување на Извештајот за самоевалуација на Економски факултет – Скопје;
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-

Утврдување на потребите и идеите на Катедрата по Надворешна трговија и на
нејзините членови во однос на научно-истражувачката работа и меѓународната
соработка;
Доставување предлози до Продеканот за наука и меѓународна соработка за
подобрување и унапредување на научно-истражувачката дејност и меѓународната
соработка во рамките на факултетот;
Покренување иницијатива за склучување Договор за соработка со Царинската
академија на Азербејџан;
Покренување иницијатива за воспоставување соработка со Државниот технички
универзитет од Самара, Русија (Samara State Technical University);
Доставување предлози за вклучување на членовите на катедрата во истражувачки
активности како дел од програмските активности на НБРСМ.
Разгледување барања на членовите на катедрата за издавање учебници;
Доставување информација за состојбите со режимот на организирање и
спроведување испити на департманот Надворешна трговија;
Доставување материјали за оформување на интернет страната на Факултетот;
Разгледување и прифаќање на барањата на членовите на катедрата за учество на
меѓународни конференции, научни собири, семинари и други видови стручно
усовршување во земјата, во странство и преку он-лајн платформите;
Активна примена на трансфер-кредит системот преку давање мислења за размена
на студентите од Департманот надворешна трговија на релевантни европски
високообразовни институции на прв, втор и трет циклус на студии;
Други прашања што беа доставувани од надлежните органи на факултетот, а што се
во надлежност на катедрите.

Катедрата за надворешна трговија цени дека сите планирани и договорени задачи ги
извршила професионално, со висок квалитет и во предвидените рокови. Членовите на Катедрата
по Надворешна трговија успешно се справија со променетата состојба на работа предизвикана
поради ширењето на вирусот КОВИД-19 и речиси целокупното работење се префрли преку онлајн платформите. Сите членови на Катедрата успешно ги спроведоа предавањата во летниот
семестар, како и најголемиот дел од испитите преку платформата googlemeets. Состаноците на
катедрата, исто така, се спроведуваа он-лајн. Меѓу сите доверени задачи и обврски, членовите на
Катедрата зедоа и активно учество и во други факултетски тела и комисии.
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска
Секретар на Катедра,
Асис. м-р Љубен Коцев
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во рамките на Катедрата за сметководство и ревизија работните активности ги вршат 6
(шест) членови од кои: двајца редовни професори, проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска и
проф. д-р. Зоран Миновски; двајца вонредни професори, проф. д-р. Марина Трпеска и проф. д-р.
Атанаско Атанасовски, и двајца асистенти, асист. м-р. Иван Дионисијев и асист. м-р. Ивана
Сиљаноска.
Во текот на учебната 2019/2020 година, катедрата за сметководство и ревизија одржа
вкупно 10 состаноци на кои беа разгледани прашања кои се однесуваат во надлежност на
катедрата, од кои посебно треба да бидат подвлечени следните:
o Определување на координатори и членови на работните тимови кои ќе изведуваат настава
на прв циклус студии во учебната 2020/2021 година;
o Определување на составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по
предметите за кои ќе нема предавања во учебната 2020/2021 година;
o Разгледување и дополна на Планот на активности на Економски факултет - Скопје во
академската 2020/2021 година;
o Промена на наставни програми на одредени предмети, со цел усогласување со барањата за
акредитација од страна на ACCA;
o Примена на нови методи во наставата и вежбите;
o Разгледување и прифаќање на барањата од членовите на катедрата за осуство од работа
заради учество на конференции, семинари, состаноци, работилници во странство и
слично;
o и други прашања што беа доставувани од надлежните органи на факултетот.
Катедрата за сметководство и ревизија во текот на учебната 2019/2020 година како
сопствена главна цел го имаше унапредувањето и усовршувањето на наставата на Департманот
по сметководство и ревизија, со цел остварување на максимални резултати како по наставните
дисциплини во рамките на департманот, така и на факултетот како целина. Исто така, Kатедрата
обрна големо внимание и на акредитација од страна на меѓународни асоцијации, со што успеа да
добие акредитација на студиската програма по Сметководство и ревизија на прв циклус студии
од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered
Certified Accountants) која се однесува на периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2025 година. Со
добиената акредитација Економскиот факултет – Скопје им го олеснува патот на студентите кои
сакаат да го продолжат своето професионално усовршување во областа на сметководството,
ревизијата, финансиите и менаџментот на најголемото и најбрзо растечкото глобално тело за
професионални сметководители – ACCA.
Во учебната 2019/2020 година Катедрата забележа плодна издавачка дејност со
објавување на два учебници во издание на Економскиот факултет и тоа: Финансиско
сметководство од Проф. д-р Атанаско Атанасовски и Основи на сметководство од Проф. д-р
Зорица Божиновска Лазаревска и Проф. д-р Марина Трпеска.
Понатаму, во неизвесни услови поставени од непредвидената пандемија со COVID-19,
катедрата успешно изреализира и 2 онлајн конференции и тоа:
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o Онлајн панел конференција на тема „Ревизорската професија соочена со пандемијата со
COVID-19 - предизвици и можни решенија“ која се одржа на 21.05.2020 година, во
соработка со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и
o Тридневна оналјн конференција на тема „Конференција за актуелните предизвици за
сметководството и професионалното усовршување во услови на пандемија“ која се одржа
на 11, 12 и 13 јуни 2020 година, во соработка со Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија.
Вреди да се спомне и настанот „Олимпијада по сметководство“, за кој катедрата има план
истиот да прерасне во традиција, за која цел пријави проект на интерниот конкурс за распределба
на средства за спортски активности и културни активности и манифестации на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2020 година. Проектот е со наслов: Second Accounting
Olympiad 2020 - Beyond Knowledge (Втора олимпијада по сметководство 2020 - Повеќе од
знаење) но учебна 2019/2020 година истиот не беше одржан поради пандемијата со COVID-19.
На крај, слободно можеме да констатираме дека членовите на катедрата за сметководство
и ревизија со голема професионалност и ентузијазам ги извршуваа своите задачи и задолженија
во остварување на целите на департманот, а со тоа и на факултетот во целина.
Шеф на Катедра,
Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска
Секретар на катедра,
Асист. м-р. Иван Дионисијев
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Катедрата по ФИНАНСИИ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во периодот 1 октомври 2019 – 30 септември 2020 година, катедрата по финансии одржа
десет седници на кои донесе неколку позначајни предлог-одлуки и заклучоци:
• избор на раководител на катедрата
• избор на секретар на катедрата
• определување на координатори и членови на работни тимови кои ќе изведуваат настава на
прв циклус во учебната 2020/2021 година
• утврдување на потреба за ангажирање демонстратори за учебната 2020/2021 година и
определување на рецензентска комисија
• предлагање поткомисија за самоевалуација на катедрата
• определување на рецензентска комисија за избор на наставник по предметите јавни
финансии и локални финансии
•
•
•
•

Исто така, катедрата спроведе и неколку други активности, како:
на 25.12.2019 го одржа Првиот истражувачки семинар на катедрата по финансии на тема:
Перформансите на македонскиот банкарски сектор
во периодот ноември 2019 – јануари 2020, членовите на катедрата беа ангажирани на
прибирање информации и изготвување преглед на студиски програми по финансии на
странски универзитети
во периодот декември 2019 – март 2020, членовите на катедрата беа ангажирани на
создавање база на дипломирани студенти и спроведување анкета за нивната перцепција за
квалитетот на студиите на департманот по финансии
во периодот февруари-март 2020, раководителот на катедрата посети неколку директори
на човечки ресурси во македонските банки (Ангела Шенгуловска од Охридска банка,
Наташа Брова од Комерцијална банка, Николина Миланова од Стопанска банка и Ивана
Дојчиновска-Стојановиќ од НЛБ Банка), разговарајќи за можностите за соработка.

Шеф на Катедра,
Проф. д-р Горан Петревски
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Ж) СПРОВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ
ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
од 01.10.2019 до 30.09.2020 година
Во текот на 2019/2020 година, поточно во периодот од 01.10.2019 заклучно со 30.09.2020
година, во реализирање на постапките за јавни набавки учествуваше Комисијата за јавни набавки
на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, во следниов
состав:
Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска – претседател
Проф. д-р Марина М. Белшоска – член
Асис. м-р Љубен Коцев – член
Во дел од постапките спроведени во месец октомври/ноември 2019 година, учество зеде и
Комисијата за јавни набавки во следниот состав:
Проф. д-р Сашо Арсов – претседател
Проф. д-р Атанаско Атанасовски – претседател/член
Проф. д-р Анита Ц. Шулеска – член
Проф. д-р Александар Наумоски - член
Во извештајниот период се реализирани вкупно 34 постапки за јавни набавки и тоа:
1. Следниве 24 постапки со набавка од мала вредност:
- Набавка на стручна литература (постапката беше поништена под услови предвидени со
Законот за јавните набавки),
- Набавка на услуги за одржување на фотокопир Канон (повторна постапка откако
првично спроведената постапка за одржување на фотокопири беше поништена во делот кој се
однесува на одржување на фотокопирот Канон),
- Набавка на услуги за осигурување на имотот и опремата на факултетот,
- Набавка на опрема за тековно одржување на компјутерите,
- Набавка на опрема за одржување на компјутерите (повторна постапка откако првично
спроведената постапка за набавка на опрема за одржување на компјутерите беше поништена за
Дел 1 од постапката),
- Набавка на поштенски услуги,
- Набавка на флаширана вода за пиење,
- Набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци,
- Набавка на хигиенски средства,
- Набавка на тонери,
- Набавка на футроли за дипломи,
- Набавка на репрезентативни производи и подароци (постапката беше поништена под
услови предвидени со Законот за јавните набавки),
- Набавка на канцелариски материјали,
- Набавка на услуги за одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација,
- Набавка на услуги во мобилната телефонија,
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- Набавка на услуги за објавување во дневен печат на македонски и албански јазик,
- Набавка на услуги за одржување на топловодна инсталација,
- Набавка на услуги за одржување на централниот систем за ладење и одржување на клима
уреди,
- Набавка на услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација,
- Набавка на опрема за тековно одржување на зградата на факултетот,
- Набавка на услуги од авторска агенција,
- Набавка на услуги за копнен превоз,
- Набавка на услуги за одржување на фотокопирите и изнајмување на фотокопир за
потребите на факултетот,
- Набавка на лиценци за компјутерски оперативен систем (постапката беше поништена
под услови предвидени со Законот за јавните набавки).
2. Следниве 6 постапки со поедноставена отворена постапка:
- Набавка на услуги за осигурување на деканот и продеканите,
- Набавка на печатарски услуги,
- Набавка на тишлерски услуги,
- Набавка на молерско-гипсарски работи и услуги,
- Набавка на туристички услуги,
- Набавка на работи за реконструкција на кровниот покривач на факултетот.
3. Следниве 2 постапки за набавка на посебни услуги со објавување на оглас:
- Користење на угостителски услуги,
- Користење на хотелски услуги.
4. Следниве 2 постапки со преговарање без објавување на оглас:
- Набавка на услуги за одржување на софтверски апликации во одделението за
материјално и финансиско работење,
- Набавка на услуги за одржување на софтверската апликација за пресметка на плати.
Во реализација на постапките за јавни набавки учествува советникот за општи и
нормативно-правни работи како лице со потврда за положен испит за лице за јавни набавки
согласно Законот за јавните набавки.
Имајќи ја предвид состојбата во државата предизивикана од пандемијата Ковид-19,
Владата донесе препорака за спроведување само на суштински јавни набавки кои се неопходни за
редовно функционирање на институциите, како и препорака да не се спроведуваат набавки на
опрема, мебел, возила и слично без одобрение од Владата. Согласно наведеното, како и имајќи
предвид дека сите настани во организација на факултетот се реализираат во електронска форма,
дел од постапките за јавни набавки кои беа предвидени во Годишниот план за јавни набавки за
2020 година не беа спроведени.
Претседател на Комисија за јавни набавки
Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска
Советник за општи и нормативно-правни работи
М-р Сена Бајро
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Преглед на заеднички реализирани активности на
АИЕСЕК – Локален Комитет Скопје и Економскиот Факултет
во период од 01.10.2019 – 30.09.2020 година
АИЕСЕК како младинска организација која што постои 67 години на Економскиот
Факултет има клучна задача во интегрирање и развој на лидерскиот потенцијал кај младите.
Активностите на нашата организација реализирани во соработка со Економскиот
Факултет во 2019/2020 година се базираа на поддршка за различни инфо штандови за регрутација
на нови членови, како и настани со цел овозможување на младите да се запознаат со организација
во просторите на факултетот (Октомври 2019 и Јануари 2020).
Понатаму во соработка со нашиот национален партнер - Прокредит Банка, но и со
огромна поддршка од Економскиот Факултет се оддржаа низа работилници со цел зближување
на младите со банкарскиот сектор. Истите ги имаа следниве теми: “Како до правилно
интегрирање во коорпоративна средина” (24.10.2019),“Правилно управување со Вашите
финансии” (12.12.2019), “Зголемување на ефинасноста на вработените преку дигитализација”
(03.03.2020) - сите реализирани во просториите на факултетот.
Поддршка од страна на АИЕСЕК кон реализација на конференција насловена “Enchancing
and managing competitive economics and business envinronment: CHALLENGES FOR THE SOUTH
EASTERN EUROPIAN COUNTRIES AND THE BLACK SEA REGION”реализирана од 12 –
19.09.2020 година.
Како и настанот “Pitch Please: Дојди, Слушни, Научи” кој се разлизираше на 05 и
06.10.2020 година. Настан со освежен концепт кој се базира на долгогодишно искуство на
подготовка и едуцирање на младите за нивниот професионален развој. Настан на кој учесниците
можеа да добијат подобар поглед за можностите кои ги нуди пазарот на трудот и како умешно да
ги совладаат сите предизвици. Самaтa срж на овој настан беше да се осознаат техниките на
pitching, односно како да се продадете успешно пред компаниите. Како компании учесници на
овој настан беа претставниците на следниве компании: Ernst&Young, НЛБ Банка, Прокредит
Банка, Халкбанк, Impact Ventures. Овој настан беше поддржан од Факултетското Студентско
Собрание во склоп на Економскиот Факултет.
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EВИДЕНЦИЈА НА податоци за одржани предавања од страна на
гостин-спикер/СТРУЧЊАК ОД ПРАКСАТА На ПРВ ЦИКЛУС студии
во академска 2019/20 година

Р.
бр
.

1.

2.
3.

4.

Предмет

Маркетинг
истражување

Наставни
к
Доц.д-р
Николина
Паламидо
вскаСтерјадов
ска

Доц.д-р
Елена
Меѓународни Макревска
организации
Дисоска
и интеграции Проф.д-р
Меѓународни Катерина
трговски
Тошевскатрансакции
Трпевска
Менаџмент
Проф. д-р
на човечки
Љупчо
ресурси
Ефтимов

Катедра

Маркетинг

Дата

15.10.2019

Гостинспикер/струч
њак од
праксата
(предавач)

М-р Драган
Јосифовски

Надвороеш
на трговија

Dr. Jihane
Tawilah

28.10.2019

Менаџмент

28.10.2019

Славко
Саздовски

Назив на
предавањето

Маркетинг
истражување
на компанијата
Пакет .мк

Светска
здравствена
организација
МЧР аспекти
на животното
осигурување

Претпријатиеинституција од
која доаѓа
предавачот

Пакет.мк, онлајн
супермаркет
Претставништво
на Светска
здравствена
организација
(СЗО) во Скопје,
Северна
Македонија
Croatia
осигурување

Системска
анализа во ебизнис

Доц.д-р
Мијалче
Санта

Е-бизнис

30.10.2019

Весна Дацева

Дизајнирање
на банкарски
системи

Стопанска банка
– Битола

Наука за
менаџмент

Проф.д-р
Виокета
Цветкоска

Менаџмент

1.11.2019

Бојана
Стојановска

Анализа на
одлуки

Шпаркасе банка

5.

6.

Днесување на
потрошувачи
те

7.

;Меѓународн
и трговски
трансакции

Проф.д-р
Снежана
Р.
Јовановск
а
Проф.д-р
Катерина
ТошевскаТрпчевска

Маркетинг
Надворешн
а трговија

4.11.2019

Стефанија
Златку

28.11.2019

Vlatko
Beжovski

Фактори кои
влијаат врз
однесувањето
на
потрошувачите
при купување
на козметички
производи
Современи
логистички
решенија во
Quenberger

Работна
позиција која
што ја има
предавачот

Сопственик и
генерален
менаџер
Претставник на
СЗО и
Раководител на
канцеларијата
во Скопје (The
WHO
Representative
and Head of
WHO Office
Менаџер за
Croatia
академија
Директор на
сектор за
работа со
физички лица
Соработник за
администрира
ње на кредитен
процес, оддел
за утврдувањ
со кредитен
ризик за
население

Rhea osmetics –
Реа Козметик

Маркетинг
менаџер

Logistickiot
centar

Директор на
Logistickiot
centar
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8.

Производен
менаџмент

Проф.д-р
Кирил
Постолов

9.

Теорија на
организација

Проф.д-р
Кирил
Постолов

Менаџмент
на човечки
ресурси

Проф. Д-р
Љупчо
Ефтимов

3.12.2019

Менаџмент

3.12.2019

Љупчо
Најдов

Менаџмент

04.12.2019

Ана
Салтирова
Давидовски

Маркетинг

10.12.2019

Kimbverly A.
Parker, PhD

Менаџмент

11.12.2019

Филип
Димитровски

Патот кон
успехот

Маркетинг

11.12.2019

Bobi Ivanov,
PhD

Research
Culture

М-р Елена
Минова

Логистички
услуги на ДБ
Шенкер

Ирена
Николовска

Модел на
менаџмент за
поттикнување
на развој на
способностите
на работените

Менаџмент

10.
Маркетинг
менаџмент
11.
Менаџмент
на човечки
12. ресурси
Маркетинг
истражување
13.
Бизнис
логистика
14.

Основи на
менаџмент

Проф.д-р
Анита
ЦиуноваШулеска
Проф. Д-р
Љупчо
Ефтимов
Проф.д-р
Николина
Паламидов
скаСтерјадовс
ка
Проф.д-р
Лидија
Пулевлска
Ивановска

Проф.д-р
Леонид
Наков

Продажба на
електрична
струја

Љупчо
Најдов

Е-бизнис

Менаџмент

17.12.2019

18.12.2019

Организација
на
информатика
Пишување на
професионално
CV и
мотивациско
писмо при
аплицирање за
слободни
работни места
Social
Marketing/Mark
eting for Social
Change

Надворешн
а трговија

18.12.2019

17.

Проф.д-р
Анита
ЦиуноваШулеска

Маркетинг

19.12.2019

ЕДС ДОО
Скопје

АМСМ Скопје

Менаџер за
човечки
ресурси

University of
Kentucky, USA

Associate
Professor

ФД ТИГО
ФАЈНАНС
Дооел

Менаџер

University of
Kentucky, USA

ДБ Шенкер
Скопје

Tenured Full
Professor
Раководител за
човечки
ресурси за
Македонија и
Србија
Партнерски
сопственик и
менаџер на
иновации

Силвана
Симиќ

Примената на
акредитивите
во
меѓународната
трговија

НЛБ Тутунска
банка АД Скопје

Директор и
Помошник
директор во
Секторот за
документарно
работење

Оливер
Петровски

Предизвици во
развојот на
рекламирањето
и дигиталното
рекламирање

Маркетингагенција
New
Moment

Managing
Director-New
MomentAlbania

16.
Интегрирани
маркетинг
комуникации

ЕДС ДОО
Скопје

Компанија
за
обработка
на
кожа, Si Miami,
Скопје,
поранешен
професор
на
Baty University,
USA

15.
Проф.д-р
Меѓународни
Катерина
трговски
Тошевскатрансакции
Трпчевска

Раководител за
информатички
технологиии и
номинација на
распореди
Раководител за
информатички
технологиии и
номинација на
распореди
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Бази на
податоци за
бизнис

Проф.д-р
Сашо
Јосимовски

Е-бизнис

19.12.2019

Саско
Миленковски

18.

Е-бизнис
апликации во
виртуелно
окружување

Доц.д-р
Марина
Мијоска
Белшоска

Е-бизнис

19.12.2019

М-р Виктор
Стојкоски и
Александар
Паришев

Практични
аспекти од
имплементира
ње-то на базите
на податоци

Практична
примена на
големи
податоци и
машинско
учење

Foxit

Извршен
директор

МАНУ
Економски
факултет-Скопје

Соработникистражувач во
МАНУ, Центар
за
компјутерски
науки и
информатички
техн ологии
Демонстратор
на Економски
факултетСкопје

19.
Сметководств
ени
информацион
20. и системи

Проф.д-р
Зоран
Миновски

Сметководс
тво
и
ревизија

Корпоративн
о финансиско
21. известување

Проф.д-р
атанаско
Атанасовс
ки

Сметководс
тво
и
ревизија

Маркетинг
22. истражување

Проф. .д-р
Николина
Паламидо
ва

Маркетинг

Сметководств
ени
информацион
23. и системи

Проф.д-р
Зоран
Миновски

Сметководс
тво
и
ревизија

19.12.2019

М-р Сашо
Мицков,
CISA, CIA,
OСИС

Ненад
Ранѓеловиќ
25.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

М-р Драгтан
Јосифовски

Стефан
Николоски

Преглед на
нови
информациони
технологии и
системи за
комуницирање

Извештај за
парични текови
Следење на
презентациите
на студентите
за
спроведувањет
о маркетинг
истражувањсет
о за
компанијата
paket.mk
Сметководстве
н
информационе
н систем во
Cloud-Oracle
NetSuite

Шпаркасе Банка
Македонија АД
Скопје
Комисија за
образование,
обука и
публикации на
овластени
ревизори на РМ,
ТП Ранѓеловиќ

Кабинет на
управен одбор
Член на
комисија на
ИОРРМ,
партнер
сопственик на
ревизорско
друштво

Пакет.мк, Онлајн
супермаркет

Сопственик и
генерален
менаџер

Друштво за
ревизија РСМ
Македонија
ДООЕЛ, Скопје

Раководител на
сектор ИТ
процесирање
на податоци
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