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Табела за структура на елаборатот 

Реден 

број  

Наслов/поднаслов Проверка 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО  

2.1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД 

ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ  

1. Карта на високообразовната установа  

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 

акредитација 

 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма   

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 

кадровско профилирање 

 

5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 

60/180 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, 

Економски факултет - Скопје при Универзитетот „св. Кирил и методиј“ во 

скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 

60/120 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, 

Економски факултет - Скопје при Универзитетот „св. Кирил и методиј“во скопје, 

согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни 

студии со 60/120 ектс, студиска програма Економски развој и меѓународни 

финансии, Економски факултет - Скопје при универзитетот „св. Кирил и 

методиј” во скопје, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски 

предмети и дефиниран начин на избор на предметите 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во прилог бр.4  

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Економски развој и меѓународни финансии, организирана на Економски 

факултет – Скопје 

 

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Економски 

развој и меѓународни финансии, на Економски факултет – Скопје  

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 

во периодот од последнат акредитација 

 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  

12. Информација за веб-страница  

13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 
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14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на 

универзитетите, донесено од агенцијата за евалуација на високото образование 

во Република Македонија и од интеруниверзитетската конференција на 

Република Македонија (Скопје-Битола, септември 2002)  

 

15. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на 

наставниците со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар 

 

16. Соодветност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 

специфичните дескриптори 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

 

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за 

високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 

институции 

 

 Документи  

1. Одлука за усвојување на студиската програма од наставно-научниот совет/ 

научниот совет 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат  

3. Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста  

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по 

одредени предмети од студиската програма 

 

5. Согласност на универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 

на студиска програма во друга високообразовна установа 

 

6. Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во 

реализација на студиска програма на друга единица на универзитетот 

 

 Прилози  

Прилог 

бр. 3  

Содржина на предметните програми  

Прилог 

бр. 4  

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Прилог 

бр. 5 

 

Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на 

втор циклус на студии на студиската програма Економски развој и меѓународни 

финансии 

 

Прилог 

бр. 6  

Додаток на диплома  

Прилог 

бр. 7 

 

Статут на вискообразовната установа (на уким и на единицата) – линк до веб 

страниците 

Извештај од последна самоевалуација (на уким и на единицата ) – линк до веб 

страниците 

 

Прилог 

бр. 8 

 

Копија од решението за акредитација на високообразовната установа издадено 

од одборот за акредитација и евалуација на високото образование на република 

македонија 

 

Прилог 

бр. 9 

 

Договори за закуп  

Прилог 

бр. 10 

 

Копија од решението за исполнување на условите за почеток со работа на 

студиската програма, издадено од министерството за образобание и наука на 

република северна македонија 
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  Прва акредитација 

 Х Повторна акредитација 

   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовната установа 

Република Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје 

Адреса / Седиште 

Општина Центар, Скопје, Р. Македонија 

Адреса: 

Бул. ,,Гоце Делчев” бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија 

Пошт.фах. 550 

ЕМС  Матичен број 

4066499  6462570 

Телефон  Факс 

Централа: +389 (0)2 3286-800 

Декан: +389 (0)2 3286-812 

 (02) 3118-701 

Електронска пошта     Веб-страница на установата 

contact@eccf.ukim.edu.mk  https://eccf.ukim.edu.mk/ 

2.1 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

Назив на основачот Собрание на Народна Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Закон на Универзитетот во Скопје 

 

Број и датум на актот за основање Бр. 4/1949 Службен весник на   
Народна Република Македонија  

 

Промени во основачките права 

(називи на првиот основач и на правните 

следбеници на оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување на 

условите за почеток со работа и дејноста издадено 

од Министерството за образование и наука на 

РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од Одборот 

за акредитација и евалуација на високото 

образование на РСМ. 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

/ 

2.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

 

Назив на основачот Влада на Народна Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Уредба за основање 
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Број и датум на актот за основање бр.4347-225 од 14.11.1950 година 

 

Промени во основачките права 

(називи на првиот основач и на правните 

следбеници на оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста издадено 

од Министерството за образование и наука на РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од Одборот 

за акредитација и евалуација на високото 

образование на РСМ. 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

/ 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

X Државна  Приватна  Мешовита 

 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД 

ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

а) Научно подрачје – прво ниво 5.  Општествени науки 

 

б) Научна поле - второ ниво 502                 Демографија 

503                 Економски науки 

506                 Организациони науки и управување (менаџмент) 

513                 Статистика 

 

в) Научна област 1.05 географија 

1.09 математика 

1.10 информатика 

2.11 индустриско инженерство и менаџмент 

2.12 компјутерска техника и информатика 

2.13 контрола на квалитет 

2.20 сообраќај и транспорт 

2.25 животна средина 

4.01 наука за земјиштето и хидрологија 

5.02 демографија 

5.03 економски науки 

5.05 образование 

5.06 организациони науки и управување (менаџмент) 

5.07 политички науки 

5.08 правни науки 

5.09 јавна управа и администрација 

5.10 психологија 

5.11 социологија 

5.12 социјална работа и социјална политика 

5.13 статистика 

5.14 туризам и угостителство 

6.03 библиотекарство и документација 

6.05 филозофија 
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5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Име и презиме, функција (ректор, декан, директор) 

Проф. д-р Предраг Трпески 

 

Датум и акт на именување 

02-752/20 од 05.07.2019 година, одлука за потврдување на избор на декан донесена од страна на 

Универзитетскиот сенат 

 

Контакт телефон                                                                                     

 Е-пошта 

+389 (0)2 3286-858  predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk 

 

Лице за контакт 

Име и презиме  Телефон  Е-пошта 

Владимир Филиповски  +389 (0)2 3286-877  vladfil@eccf.ukim.edu.mk 

       

            Овластено лице 

 

Датум: _____________________                                  М.П                            ___________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk
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6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ 

 

1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018);   

2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење  високообразовна 

дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и 

области според Мегународната фраскатиева класификација;  

3. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, 

стандардите за акредитација и евалуација, како и за други прашања во врска со работата на Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4. Правилник за задолжителните компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми од прв, втор и трет 

циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, бр. 25/11);  

5. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовите установи 

и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6. Уредбата за Националната рамка на високообразовните квалификации (Службен весник на Република 

Македонија бр. 154/2010); 

7. Правилник за содржината и формата на дипломата, на упатството за изготвување додаток на дипломата и на 

другите јавни исправи (Службен весник на Република Македонија бр. 84/09); 

8. Закон за воената академија (Службен весник на Република Македонија бр.83/2009); 

9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста (Службен 

весник на Република Македонија бр. 148/13); 

10. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на 

Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

11. Правилник за условите што треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за 

изведување клиничка настава (Службен весник на Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

12. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина (Службен 

весник на Република Македонија бр. 16/13); 

13. Закон за признавање на професионалните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр. 171/10); 

14. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (Службен 

весник на Република Македонија бр. 65/13); 

15. Закон за научно-истражувачката дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 

80/12); 

16. Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, 

основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15); 

17. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник бр. 425 од 28.6.2019); 

18. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на Република Македонија и 

19. Други акти. 
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Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми 

1. Карта на високообразовната установа 

 

 

Назив на високообразовната 

установа 

Република Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје 

Седиште 

Општина Центар, Скопје, Р. Македонија 

Адреса: 

Бул. ,,Гоце Делчев” бр.9В, 1000 Скопје, Р.Македонија 

Пошт.фах. 550 

Телефони: 

Централа: +389 (0)2 3286-800 

Декан: +389 (0)2 3286-812 

Факс: +389 (0)2 3118-701 

електронско сандаче: contact@eccf.ukim.edu.mk 

БЕВ-страница https://eccf.ukim.edu.mk/ 

Вид на високообразовната установа 

(државна, приватна, мешовита) 

Јавна високообразовна институција, единица во состав на 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Податоци за последната 

акредитација 

- Прв циклус студии – 2017 

- Втор циклус студии – 2017 

- Трет циклус студии – 2017 

Студиски и научно-истражувачки 

подрачја за кои е добиена 

акредитација 

Област: 

5                     Општествени науки 

 

Подрачја: 

502                 Демографија 

503                 Економски науки 

506          Организациони науки и управување (менаџмент) 

513                 Статистика  

Податоци за меѓународната 

соработка на планот на наставата, 

истражувањето и мобилноста на 

студентите 

Економскиот факултет-Скопје има склучено 44 меѓународни 

договори за соработка со Универзитети и факултети од светот 

во коишто е вклучена и мобилност на студентите. 

Студентите аплицираат и остваруваат мобилност во рамки на 

Европските програми за мобилност (BASILEUS, JOIN EU 

SEE, CEEPUS) на Универзитети кои се членки во 

Конзорциум мрежата на овие програми за мобилност. 

Факултетот преку Универзитетот има склучено и Еразмус 

билатерални договори за мобилност на студенти и наставен 

кадар во рамки на програмата за доживотно учење.  

 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејност 

- Вкупна површина на објектот:14 840 м2 

- Површина по запишан студент = 3,53 квадрати 

- 4 амфитеатри со вкупна површина од 810м2 

- 7 предавални со вкупна површина од 650 м2 

- 6 лаборатории со вкупна површина од 444 м2 

- 52 кабинети за наставниот кадар со површина од 1.112 м2 

- Студентски прашања: 290 м2 

- Читална: 863 м2 

- Библиотеки: 131 м2 

- Депо за библиотека: 520 м2 

- Интернет центар: 80 м2 

- Простории на центрите: 95 м2 
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- Сала за состаноци: 130 м2 

- Деканат: 330 м2 

- Студентски парламент и АИЕСЕК 50 м2 

Податоци за опремата за изведување 

на наставната и истражувачката 

дејност 

- Столчиња во амфитеатри и предавални: 1605 

- Маси и катедри во амфитеатри и предавални: 425 

- Елекронски интерактивни табли: 4 

- Десктоп компјутерски системи: 381 

- Лаптоп преносни компјутерски системи: 71 

- Ласерски црно бели и колор печатачи: 106 

- ЛЦД проектори: 32 

- Графоскопи: 16 

- Скенери: 18 

- Фоно-аудиториски апарати: 35 

- Фотокопири: 5 

- Факс телефонски апарати: 2 

- Физички серверски системи: 8 

- Wi-Fi интернет со слободен пристап 

- Развиена и сегментирана мрежна инфраструктура 

 

Вкупен број на студенти за кои е 

добиена акредитација 

900 редовни студенти 

  20 вонредни студенти 

Број на студенти (прв пат запишани) 

Во учебната 2020/2011 година на факултетот се запишале: 

- 453 студенти на прв циклус студии 

- 56 студенти на втор циклус студии (земен е во предвид само 

уписниот рок кој се однесува на зимски семестар)  

- 7 студенти на трет циклус студии 

Планиран број на студенти што ќе се 

запишат на студиската програма 

40 

Број на лица со наставно-научни, со 

научни и со наставни звања 

- Редовни професори: 21 

- Вонредни професори: 25 

- Доценти: / 

Број на лица со соработнички звања 
- Асистенти: 8 

Сооднос наставник/студенти  

- Прв циклус студии: 53,5 (2459 активни студенти / 46 

професори)  

- Втор циклус студии: 2,6 (121 активни студенти / 46 професори) 

- Трет циклус студии : 1,2 (55 активни студенти / 46 професори) 

 

Напомена: реалниот број на студенти на еден наставник 

зависи од изборот на студенти. 

 

Внатрешни механизми за 

обезбедување и контрола на 

квалитетот на студиите 

Секоја учебна година, Економскиот факултет спроведува процес на 

самоевалуација на ниво на студиски програми, како и 

самоевалуација на ниво на целиот факултет. Како дел од процесот 

на самоевалуација, секој семестар се спроведуваат анонимни анкети 

на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на 

наставно-образовниот процес. Квалитетот на студиите се 

контролира и согласно важечките законски и подзаконски акти како 

и со актите на Универзитетот и Факултетот. 

Период за спроведуваење на 

внатрешната евалуација 

Со цел да се обезбедат услови за постојано подобрување на 

квалитетот на наставата (воспитно-образовен процес), 

самоевалуацијата се спроведува на секои три години. 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација  

Последната надворешна евалуација на Универзитетот, каде што 

припаѓаат обете единици, е спроведена од 16 до 20 октомври 2017 
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година од страна на експертски тим номиниран од Европската 

асоцијација на универзитети, во Брисел. 

Извештајот од спроведената евалуација е достапен на веб-

страницата http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 

Други податоци што 

високообразовната установа сака да 

ги наведе како аргумент за својата 

успешност 

/ 

 

 

 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 

акредитација 

 

1 Назив на студиската програма  Eкономски развој и меѓународни финансии 

2 
Назив на единица на Универзитетот 

Економски факултет – Скопје, Единица во состав на 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

3 Научно подрачје  

(Фраскатиева класификација) 

5.  Општествени науки 

4 Научно поле и научна, стручна или 

уметничка област  

(Фраскатиева класификација) 

503           Економски науки 

 

50305      Економски развој 

5 

Вид на студии 

- Студиската програма на втор циклус студии – 

Eкономски развој и меѓународни финансии - е од 

академски вид. 

6 

Оптовареност на студиската програма 

изразена во ЕКТС-кредити  

По завршување на студиите од втор циклус, односно со 

стекнување на 60 кредити на вториот циклуc студии или 

вкупно најмалку 240 кредити на првиот циклус студии, а 

согласно со член 245 од Статутот на Универзитетот “Св. 

Кирил и Методиј“ и член 48 од Правилникот за прв и втор 

циклус студии на Унверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, студентите се здобиваат со академско звање 

Магистер по економски науки од областа на Економски 

развој и меѓународни финансии 

7 Степен или ниво на квалификација 

што се стекнува со завршување на 

студиите според Националната рамка 

на квалификации 

VII a 

 

8 Академски или стручен 

назив(профил) со кој се стекнува 

студентот по завршувањето на 

студиската програма 

По завршувањето на студиската програма студентот се 

стекнува со звањето: 

магистер по економски науки од областа на економскиот 

развој и меѓународните финансии. 

9 Академски или стручен назив на 

англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на 

студиската програма 

 

Master of Science in Economic Development and International 

Finance 

 

10 
Времетраење на студиите  

(во студиски години)  

Студиската програма на втор циклус студии по Економски 

развој и меѓународни финансии е во траење од 1 студиска 

година 

11 Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма  

2021/2022 година 

12 Број на студенти што се планира да се 

запишат на студиската програма 

30 студенти во една студиска години 

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
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13 Јазик на кој ќе се изведува наставата Македонски јазик 

14 Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или за 

повторна акредитација 

 

Повторна акредитација 

15 Начин на финансирање на 

предложената студиска програма 

Студиите се врз база на самофинансирање од страна на 

студентите 

16 Услови за запишување на студиската 

програма (посебно за редовните, за 

вонредните и за странските студенти) 

Завршен прв циклус студии во времетраење од 8 семестри 

или најмалку 240 кредити. 

17 Информација за продолжување на 

образованието 

Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право 

на запишување трет циклус на студии 

 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Студиската програма на втор циклус студии – Економски развој и меѓународни финансии е 

предмет на повторна акредитација според  Законот за високото образование.  

Цели на студиската програма: 

• Студентите да се здобијат со знаења за теориите, моделите и политиките на економскиот раст и 

развој и за меѓународното финансирање на развојот. 

• Студентите да се здобијат со способности и вештини за продлабочена анализа и евалуација на 

различните развојни стратегии, макроекономски и микроекономски политики и механизмите и 

инструментите на меѓународното финансирање на развојот. 

Република Северна Македонија, како земја во развој, настојува да изгради стартегија за оставрување 

повисоки стапки на економски раст и забран економски и општествен развој. За таа цел, од клучно 

значење е изборот на соодветни развојни макроекономски политики (фискална, монетарна), како и 

микроекономски политики, насочени кон пооделни сектори во економијата. Исто така, за 

македонската економија е важно обезбедувањето на дополнително странско штедење, т.е. финансиски 

капитал, со кој ќе се финансираат развојните проекти во јавниот и во приватниот сектор, па оттаму 

произлегува и значењето на познавањето на функционирањето на меѓународните финансиски пазари 

општо, како и на меѓународните финански институции (Светска банка, Меѓународен монетарен фонд 

и сл.) посебно. Тоа создава потреба од студиска програма за втор циклус студии од областа на 

економскиот развој и меѓународните финансии, која ќе понуди соодветни знаења, спсобности и 

вештини од овие области во рамките на економските науки. Ваквите знаења, способности и вештини 

се неопходни за сите оние кои се ангажирани во институциите од јавниот сектор во кои се дизајнираат 

и реализираат макроекономските и микроекономските политики, односно структурните реформи 

насочени кон создавање услови за забрзан економски раст и развој. Паралелно со тоа се јавува и 

потреба за научно-стручна и независна анализа и евалуација на спроведените економски политики и 

реформи, со цел предлагање мерки за поефикасно и поефективно спроведување на истите.     

 

 

 

 

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 

кадровско профилирање 

Студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии е структурирана на 

начин што овозможува стекнување знаења и квалификации од пошироката област на 

економскиот раст и развој, макроекономските и развојните политики, како и меѓународните 
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финансиски пазари и развојното финансирање. По завршувањето на студиите од втор циклус 

по Економски развој и меѓународни финансии, студентите ќе се стекнат со знаење, вештини 

и компетенции кои ќе им овозможат да се ангажираат и унапредуваат во повеќе кариерни 

дисциплини: моделирање на процесот на економски раст, анализа и оценување на 

макроекономските и развојни политики, анализа и оценување на интеракцијата на 

финансискиот систем и економскиот раст.  

 

Целината на знаења која ја нуди студиската програма по економски развој и меѓународни 

финансии ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се ангажираат 

во јавниот сектор и во приватниот деловен сектор. Во јавниот сектор: министерства (посебно 

за економските ресори: финансии, економија, социјална политика, екологија); понатаму, 

централната банка (НБРСМ), различни регулаторни агенции (Комисија за заштита на 

конкуренцијата, Агенција за електорнски комуникации и сл.) и др. Во  приватниот сектор: 

банки и други финансиски институции, приватни трговски друштва од различни сектори; 

високо-образовни и научно-истражувачки институции, и др.  

 

Според кадровската профилираност, магистрантите од оваа студиска програма ќе стекнат 

способности и квалификации за анализа и евалуација на: стратегиите и политиките на 

стимилирање на економскиот раст и развој; монетарната и фискалната политика и нивната 

координација; политиките на привлекување странски директни инвестиции и други форми 

на меѓународно финансирање на економскиот развој; политиките на пазарот на трудот и 

социјалните политики, политиките на заштита на конкуренцијата, економските ефекти на 

процесите на дигитализација, политиките на заштита на животната средина.   
 

5. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни/двегодишни 

студии со 60/120 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни 

финансии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за 

националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VII 
  

7 
VIIa 

   II циклус на магистерски академски студии 

   Едногодишни студии – 60 ЕКТС 

 

   Едногодишни студии – 60 ЕКТС 

 

 

Квалификации што означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии 

(60/120 ЕКТС) му се доделуваат на лице што ги исполнува условите според следните 

дескриптори на квалификациите: 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии 

со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни финансии, 

Факултет/Институт ,,Економски Факултет – Скопје” при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 
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Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање 

• Студентот покажува продлабочено знаење и разбирање за процесот на 

економмки раст и развој, знаење за актуелните развојно-економски 

проблеми, разбирање на поврзаноста на економските, финансиските и 

социјалните аспекти на процесот на економски развој  

• Студентот стекнува знаење за примена на методи на теоретска и 

емпириска анализа за решавање на проблеми поврзани со 

постигнувањето на развојно-економските цели, со дизајнирањето на 

економските политики и со користењето на инструментите и 

механизмите за финансирање на развојот.  

• Студентот е оспособен за развивање на автономни идеи за истражување 

на проблемите на економскиот раст и развој и за ефектите и 

консеквенциите од макроекономските и микроекономските политики.  

• Студентот покажува соодветно ниво на професионална компетентност 

за анализа, дискусии и препораки на полето на економскиот раст и 

развој и развојното финансирање.  

• Студентот стекнува знаење од предметните области кое се базира на 

реномирани меѓународни научни истражувања за актуелните проблеми 

на економскиот раст и развој. 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

• Студентот стекнува способност за независно, критичко и креативно 

размислување при примената на стекнатите знаења за решавање на 

проблемите на акцелерирањето на економскиот раст и неговото 

финансирање, но и за проблемите поврзани со економско-социјалните, 

регулациските  и еколошките аспекти на развојот.    

• Студентот стекнува способност за употреба на проширено и 

продлабочено знаење со цел предлагање мерки на економските 

политики и реформи во пооделни сегменти на економската, 

финансиската и општествената регулација.   

Способност за проценка 

• Студентот стекнува способност за синтетизирање и интегрирање на 

знаењето за економскиот развој и меѓународното финансирање.  

• Студентот стекнува способност за проценка на консеквенците од 

технолошкиот развој врз економскиот раст и распеделбата на доходот и 

богатството. 

• Студентот стекнува способност за проценка на импактот на мерките на 

економските политики врз однесувањето на поединечните економски 

субјекти и врз динамиката на макроекономските агрегати.  

• Студентот стекнува способност за справување со сложени прашања, во 

насока на солидно проценување на однесување на економските субјекти 

во окружување кое се карактеризира со некомплетни и асиметрични 

информации, со непотполно-конкуренциски пазарни структури, и други 

инстанци на пазарни неуспеси.  

• Студентот стекнува способност за оценување и селекција на 

теоретските модели на економскиот раст и нивните методолошки 

основи.  

• Студентот стекнува способност за оценка на практичните импликации 

од алтернативните сетови на мерки на економските политики и 

механизмите на финансирање на развојот. 
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Комуникациски вештини 

• Способност за аргументирање,  про и контра, во однос на  

алтернативните модели и стратегии на развојните економски политики.  

• Развивање свест за преземање одговорност за направениот избор на 

развојни стратегии и политики, врз основа на рационални (научни) 

аргументи. 

Вештини за  учење 

• Препознавање на динамичката природа на процесот на економскиот 

раст и развој и перманентните промените во макроекономките услови, 

што бара постојано надоградување на стекнатите знаења и аналитички 

вештини.   

 
 

 
 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни 

студии со 60 ЕКТС, студиска програма Економски развој и меѓународни 

финансии на Факултетот ,,Економски Факултет – Скопје” согласно со Уредбата 

за националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 

• Знаења за основната структура на теориите и моделите на економскиот 

раст и развој,  

• Знаења за целите и инструментите на макроекономките политики во 

контекст на процесот на економски раст и развој, 

• Знаења за меѓународните финансиски текови  и пазар и нивната улога 

во финансирањето на развојот, посебно преку странски директни 

инвестиции 

• Разбирање на поврзаноста на развојот со акумулацијата на човечки 

капитал, знаењето и иновациите, 

• Разбирање за значењето на квалитетот на институциите за економска и 

социјалната регулација, како фактор на економскиот раст и развој, 

• Разбирање на поврзаноста на економскиот развој и проблемите на 

заштита на животната средина, 

 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

• Дизајнирање сопствени истражувања за различни аспекти на процесот 

на економсии раст и развој, 

• Формулирање сопствени оценки, предлози и препораки за економските 

политики  

• Анализа и оценка на можностите за финансирање на економскиот раст 

и развој преку алтернативни финансиски институции, инструменти и 

механизми  

 

Способност за проценка 

• Способност за проценка на предностите и недостатоците на 

алтернативни сетови на макроекономски политики насочени кон 

економскиот раст и развој 

• Способност за одредување приоритети од аспект на постигнување на 

целите на економскиот развој 
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• Способност за проценка на потребите од регулациски и 

институционални реформи во насока на подобрено деловно окружување 

за стимулирање на иновативноста и претприемништвото 

Комуникациски вештини 

• Способности за ефективно комуницирање на анализите на развојните 

прашања и проблеми преку пишани анализи и презентации за учество 

во дискусии на дигитални платформи, воркшопови и сл.  

Вештини за учење 

• Користење на меѓународна научна и стручна литература од препознаена 

научна релевантност.  

• Комбинирање на економско-теоретските анализи и сознанијата од 

емпириските студии. 

• Способност за учество во тимски проекти. 
  

 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети 

и дефиниран начин на избор на предметите.   

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Табела 6.1. Распоред на предметите по семестри и студиски години  

за академски студии (АС)/стручни студии (СС) 

Реде

н   

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

ПРВ СЕМЕСТАР 

1. EDIF 510 
Економски раст и развој – теории и 

развојни политики 
Прв 40  6 

2 EDIF 520 
Современи макроекономски концепции и 

политики 
Прв 40  6 

3 EDIF 540 
Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 
Прв 40  6 

4 EDIF 530 
Странските директни инвестиции и 

глобалните синџири на вредноста 
Прв 40  6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во прв семестар 160  24 

 

ВТОР СЕМЕСТАР 

5  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

6  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

7  Изборен предмет од Економски факултет* Втор 40  6 

  Магистерски труд    18 
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Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС во втор семестар 120  36 

 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 280  60 

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет – Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 6.2.  Изборни наставни предмети на студиската програма 

Вид на изборен наставен предмет Број 

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 2 

Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети 1 

Реден 

број 
Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови ЕКТС Единица 

П В 

1. 

EDIF 550 

 

 

Економија и политики на 

дигитализацијата 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

- Скопје 

2. 
EDIF 560 

 

Економија и политики на 

пазарот на трудот 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

- Скопје 

3. 
EDIF 570 

 

Еконимија на благосостојбата 

и социјални политики 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

4. 

EDIF 580 
Економија и политика на 

заштита на конкуренцијата 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

5. 

EDIF 591 
Економија и политики на 

заштита на животната средина 

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

6. 

EDIF 590 
Методи на научно-

истражувачка работа  

Втор 

40 

 

6 

Економски 

факултет 

– Скопје 

7.        

8.        

Вкупно:   36  

Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните и на изборните предмети на студиската 

програма 

Година Број на задолжителни предмети Број на изборни предмети Вкупно предмети 

Прва година прв 

семестар 

4 0 4 
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Прва година втор 

семестар 

0 3 3 

Вкупно 4 3 7 

% застапеност 57,1% 42,9% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните предмети 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен број 

на ЕКТС-

кредити на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност изразена 

преку ЕКТС-кредити 

Оптоварност за задолжителните 

предмети изразена преку ЕКТС-

кредити 

Оптоварност за изборните 

предмети изразена преку 

ЕКТС-кредити 

А 

Вкупен број 

на ЕКТС-

кредити од 

наставните 

предмети 

А1 

Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС-кредити 

од наставните 

предмети на 

студиската 

програма 

Б 

Вкупен број на 

ЕКТС-кредити од 

задолжителните 

наставни 

предмети 

Б1 

Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС-кредити од 

задолжителните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број на 

ЕКТС-кредити на 

студиската 

програма 

В 

Вкупен 

број на 

ЕКТС-

кредити 

од 

изборните 

наставни 

предмети 

В1 

Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС-

кредити од 

изборните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

на ЕКТС-

кредити на 

студиската 

програма 

 

1 година / 

60 ЕКТС 

 

42 ЕКТС 70% 24 ЕКТС 40% 18 ЕКТС 30% 

 

*Магистерскиот труд е вреднуван со 18 ЕКТС и ставен во соодност со вкупниот број на ЕКТС 

на студиската програма е во процентуална застапеност од 30%. 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 

Табела 7.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 

однос со полно работно време на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

Име и 

презиме на 

наставникот 

Звање и 

научна 

област во кои 

е избран  

Научна 

област на 

којашто 

докторирал 

Институција 

каде што 

работи во 

редовен 

работен однос 

Предмети што 

ги предава  

Вкупен број на 

предмети по 

семестри 

зимски летен 
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1. д-р 

Владимир 

Филиповски 

Редовен 

професор, 

економска 

теорија, 

финансии, 

 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Економски 

развој; 

2. Меѓународни 

финански 

пазари и 

институции и 

развојното 

финансирање; 

 

2 0 

2. д-р Трајко 

Славески 

Редовен 

професор, 

економска 

теорија,  

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Современи 

макроекономски 

концепции и 

политики; 

 

1 0 

3. д-р Ирена 

Кикеркова 

Редовен 

професор,  

меѓународна 

економија 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Странски 

директни 

инвестиции и 

глобални 

синџири на 

вредност 

1 0 

4. д-р Весна 

Буцевска 

Редовен 

професор, 

применета 

економија, 

економетрија 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Методи на 

научно 

истражувачка 

работа 

 

1 0 

5. д-р Пеце 

Недановски 

Редовен  

професор, 

применета 

економија,  

 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Економија и 

политики на 

заштита на 

животната 

средина; 

 

0 1 

6. д-р Предраг 

Трпески 

Редовен 

професор, 

економска 

теорија, 

применета 

економија 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Економија и 

политики на 

пазарот на 

трудот 

0 1 

7. д-р Борче 

Треновски 

Вонреден 

професор,  

еконмска 

теорија, 

применета 

економија  

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1. Економија и 

политики на 

дигитализација 

0 1 

8. д-р Даниела 

Бојаџиева 

Вонреден 

професор,  

еконмска 

теорија,  

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Економија и  

политика на 

заштита на 

конкуренцијата 

0 1 
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9. Д-р Билјана 

Ташевска 

Вонреден 

професор,  

применета 

економија 

Економски 

науки 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

1.Економија на 

благосостојба и 

социјални 

политики 

0 1 

 

Табела 7.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 

однос со полно работно време од други единици на Универзитетот, ангажирани на единицата каде што 

се реализира студиската програма 

 

Име и 

презиме на 

наставникот 

Звање и 

научна 

област вокои 

е избран  

Научна 

област на 

којашто 

докторирал 

Институција 

каде што 

работи во 

редовен 

работен однос 

Предмети 

што ги 

предава  

Вкупен број на 

предмети по 

семестри 

зимски Летен 

1. - - - - - - - 

 

Табела 7.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос во 

друга високообразовна установа или институција, ангажирани на единицата каде што се реализира 

студиската програма 

 

Име и 

презиме на 

наставникот 

Звање и 

научна 

област во 

кои е избран 

Научна 

област на 

којашто 

докторирал 

Институц

ија каде 

што 

работи во 

редовен 

работен 

однос 

Предмети 

што ги 

предава 

Вкупен број на 

предмети по 

семестри 
Работен 

однос 

зимски летен 

1. - - - - - - - - 

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 

Економски развој и меѓународни финансии, организирана на 

факултетот/институтот ,,Економски Факултет – Скопје” 

Табела 8.1. Список и површина на простории во високообразовната установа  што ќе се користат за 

реализација на студиската програма 

 Вид и намена на просторот Број Број на места Површина (m2) 

1. Амфитеатри 4  810 м² 

2. Предавални 8  650 м² 

3. Лабаратории 6  444 м² 

4. Кабинети за наставниот кадар  52  1.112 м² 

5. Студентски прашања 1  290 м² 

6. Читална 1  863 м² 

7. Библиотеки 1  131 м² 

8. Депо за библиотека 1  520 м² 

9. Интернет центар 1   80 м² 
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10. Простории на центрите 1  95 м² 

11. Сала за состаноци 1  130 м² 

12. Деканат 1  330 м² 

13. Студентски парламент и АИСЕК 1  50 м²  

     

Вкупно 14 840  м² 

  

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Економски 

развој и меѓународни финансии, факултетот/институтот ,,Економски Факултет – 

Скопје” 

Табела 9.1 Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на 

нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

 Опрема и наставни средства Вид Намена Број 

1. 
Клупи и столчиња во амфитеатри и 

предавални  
 

Непречно реализирање на 

наставата 
1.871 

2. Клупи во читална  
Можност за учење и 

истражување  
58 

3. Столчиња во читална  
Можност за учење и 

истражување  
350 

4. Електронски табли  Интерактивна настава 2 

5. Десктоп компјутерски системи  

Работа преку компјутерски 

софтвери, студии на случај и 

интерактивна настава 

381 

6. ЛЦД проектори  

Споделување на презентации и 

други аудио-визуелни 

содржини и интерактивна 

настава 

32 

7. Графоскопи  Интерактивна настава 16 

8. Скенери  

Скенирање на материјали 

потребни за студиските 

програми 

18 

9. Фоно-аудиториски апарати  Интерактивна настава 35 

10. Wi-Fi интернет со слободен пристап   
Користење на неограничена и 

силна Интернет врска 
 

За оваа студиска програма е определена посебна просторија на Економсиот факултет Скопје  - Фоно 

лабораторија. 

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 

во периодот од последната акредитација 

Табела 10.1 Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) на студиската програма во периодот на 
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последната акредитација и бројот на студенти за кои се бара акредитација 

Академска година 
Број на студенти запишани во 

прва година 

1. 2016/2017 2 

2. 2017/2018 5 

3. 2018/2019 1 

4. 2019/2020 0 

5. 2020/2021 3 

Вкупно запишани студенти 11 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 150 

Бројот на студенти за кои се бара реакредитација 150 

 

* Земен е во предвид само бројот на запишани студенти во зимски семестар 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се обезбедени доволно наслови согласно 

нормативите на министерството од предложената основна  и дополнителна литература. 

 

12. Информација за веб-страница 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%b

e%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-

2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-

%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/  

 

 

13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните механизми:  

- секоја година Економскиот факултет спроведува процес на самоевалуација на ниво на студиски програми, 

како и самоевалуација на ниво на целиот факултет;  

- секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот 

на наставно-образовниот процес. 

 - секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку Колегиумот за втор циклус студии 

по Економски развој и меѓународни финансии и Наставно научниот совет на факултетот - квалитетот на 

студиите се контролира и низ процесот на надворешна евалуација. 

 

https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://eccf.ukim.edu.mk/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%b8/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-2/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
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14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите 

донесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во Република 

Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија 

(Скопје -Битола, септември 2002). 

Основна цел на процесот на самоевалуација е да го процени квалитетот на наставно-образовниот и 

научноистражувачкиот процес на првиот, вториот и третиот циклус студии на Економскиот факултет –Скопје 

и врз основа на анализа и критична проценка на клучните елементи (студиски програми, наставно-научен и 

соработнички кадар, наставно-образовна дејност, научноистражувачка работа, студенти, просторни и 

материјални ресурси, логистика, надворешна соработка и финансирање) како и со помош на анализата на 

заканите, можностите, слабостите и предностите (TOWS – Threats Opportunities Weaknesses and Strengths) да се 

разоткријат силните и слабите страни на процесите со цел да се предложат мерки за нивно подобрување, 

релативизирање или целосно отстранување. 

Процесот на самоевалуацијата на позицијата на Економскиот факултет-Скопје во образовниот систем на 

Република Северна Македонија, како дел од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, се спроведе во рамките на 

истражувачка процедура во која јасно се искристализираа следниве фази:  

 

▪ Утврдување на фактичката состојба, преку користење на примарни и секундарни податоци и информации 

генерирани од службите и организациските единици на Факултетот;  

▪ Утврдување на причините за моменталните состојби;  

▪ Предлог на конкретни мерки за нивно подобрување.  

 

Спроведената TOWS - анализа е камен-темелникот на кој се надоградуваат предложените мерки за подобрување 

на квалитативните перформанси на Факултетот. При тоа, компаративните предности на Економскиот факултет 

се огледаат во континуираниот развој и задржување на неговата лидерска позиција во образовниот систем на 

Републиката, посебно во сегментите на квалитетот на наставно-образовниот кадар, современите студиски 

програми, препознатливоста на дејноста на националниот пазар, стабилниот интерес за студирање на 

Факултетот, добрите просторно-технички и материјални услови, издавачката дејност и др. На тој начин 

Економскиот факултет ја извршува својата општествена функција т.е. претставува позитивен пример кој може 

да служи како модел за успешност на високото образование во Р.С. Македонија. Сепак, со цел да се остварат 

уште подобри резултати во работењето на оваа наставно-научна институција потребно е да се надминат некои 

ограничувања од објективна и субјективна природа. Во таа насока се предлагаат неколку мерки кои може да 

помогнат во трасирање на патот за поголема успешност на Факултетот во извршување на наставно-научната 

дејност.  

Предлог мерките кои можат да помогнат во отстранување на некои од недостатоците и подобрување на условите 

за успешна работа се презентирани во ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

– СКОПЈЕ (15.09.2016-14.09.2019) кој е достапен на Веб страната на Економски факултет и за кој е доставен 

линкот во прилог број 7. 

 

 

15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 

кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

Табела 15.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на 

студиската програма 
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16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 

специфичните дескриптори 

Општи дескриптори 

Специфичен 

дескриптор 
Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на особеностите означени со 

општите дескриптори 
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Знаење и 

разбирање 

• Студентот покажува продлабочено знаење 

и разбирање за процесот на економмки 

раст и развој, знаење за актуелните 

развојно-економски проблеми, разбирање 

на поврзаноста на економските, 

финансиските и социјалните аспекти на 

процесот на економски развој  

• Студентот стекнува знаење за примена на 

методи на теоретска и емпириска анализа 

за решавање на проблеми поврзани со 

постигнувањето на развојно-економските 

цели, со дизајнирањето на економските 

политики и со користењето на 

инструментите и механизмите за 

финансирање на развојот.  

• Студентот е оспособен за развивање на 

автономни идеи за истражување на 

проблемите на економскиот раст и развој и 

за ефектите и консеквенциите од 

макроекономските и микроекономските 

политики.  

• Студентот покажува соодветно ниво на 

професионална компетентност за анализа, 

дискусии и препораки на полето на 

економскиот раст и развој и развојното 

финансирање.  

• Студентот стекнува знаење од 

предметните области кое се базира на 

реномирани меѓународни научни 

истражувања за актуелните проблеми на 

економскиот раст и развој. 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики 

-  Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Студентот стекнува способност за 

независно, критичко и креативно 

размислување при примената на 

стекнатите знаења за решавање на 

проблемите на акцелерирањето на 

економскиот раст и неговото 

финансирање, но и за проблемите 

поврзани со економско-социјалните, 

регулациските  и еколошките аспекти на 

развојот.  

• Студентот стекнува способност за 

употреба на проширено и продлабочено 

знаење со цел предлагање мерки на 

економските политики и реформи во 

пооделни сегменти на економската, 

финансиската и општествената регулација.  

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики 

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 
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Способност за 

проценка 

• Студентот стекнува способност за 

синтетизирање и интегрирање на знаењето 

за економскиот развој и меѓународното 

финансирање.  

• Студентот стекнува способност за 

проценка на консеквенците од 

технолошкиот развој врз економскиот раст 

и распеделбата на доходот и богатството. 

• Студентот стекнува способност за 

проценка на импактот на мерките на 

економските политики врз однесувањето 

на поединечните економски субјекти и врз 

динамиката на макроекономските 

агрегати.  

• Студентот стекнува способност за 

справување со сложени прашања, во 

насока на солидно проценување на 

однесување на економските субјекти во 

окружување кое се карактеризира со 

некомплетни и асиметрични информации, 

со непотполно-конкуренциски пазарни 

структури, и други инстанци на пазарни 

неуспеси.  

• Студентот стекнува способност за 

оценување и селекција на теоретските 

модели на економскиот раст и нивните 

методолошки основи.  

• Студентот стекнува способност за оценка 

на практичните импликации од 

алтернативните сетови на мерки на 

економските политики и механизмите на 

финансирање на развојот. 

- Економски раст и развој – теории и 

емпириски факти 

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Еконимија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

 

Комуникациски 

вештини 

• Способност за аргументирање,  про и 

контра, во однос на  алтернативните 

модели и стратегии на развојните 

економски политики.  

• Развивање свест за преземање одговорност 

за направениот избор на развојни 

стратегии и политики, врз основа на 

рационални (научни) аргументи. 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики 

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија на политиката на заштита 

на конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 
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Вештини за  учење 

• Препознавање на динамичката природа на 

процесот на економскиот раст и развој и 

перманентните промените во 

макроекономките услови, што бара 

постојано надоградување на стекнатите 

знаења и аналитички вештини.   

 

 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики 

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 

 

Специфични дескриптори 

Специфичен 

дескриптор 
Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на особеностите означени со 

општите дескриптори 

Знаење и 

разбирање 

• Знаења за основната структура на 

теориите и моделите на економскиот 

раст и развој,  

• Знаења за целите и инструментите на 

макроекономките политики во 

контекст на процесот на економски 

раст и развој, 

• Знаења за меѓународните финансиски 

текови  и пазар и нивната улога во 

финансирањето на развојот, посебно 

преку странски директни инвестиции 

• Разбирање на поврзаноста на развојот 

со акумулацијата на човечки капитал, 

знаењето и иновациите, 

• Разбирање за значењето на квалитетот 

на институциите за економска и 

социјалната регулација, како фактор на 

економскиот раст и развој, 

• Разбирање на поврзаноста на 

економскиот развој и проблемите на 

заштита на животната средина, 

 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики 

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 
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- Методи на научно-истражувачка 

работа 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

• Дизајнирање сопствени истражувања 

за различни аспекти на процесот на 

економсии раст и развој, 

• Формулирање сопствени оценки, 

предлози и препораки за економските 

политики  

• Анализа и оценка на можностите за 

финансирање на економскиот раст и 

развој преку алтернативни финансиски 

институции, инструменти и механизми  
 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики  

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 

Способност за 

проценка 

• Способност за проценка на 

предностите и недостатоците на 

алтернативни сетови на 

макроекономски политики насочени 

кон економскиот раст и развој 

• Способност за одредување приоритети 

од аспект на постигнување на целите 

на економскиот развој 

• Способност за проценка на потребите 

од регулациски и институционални 

реформи во насока на подобрено 

деловно окружување за стимулирање 

на иновативноста и 

претприемништвото 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики  

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 
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Комуникациски 

вештини 

• Способности за ефективно 

комуницирање на анализите на 

развојните прашања и проблеми преку 

пишани анализи и презентации за 

учество во дискусии на дигитални 

платформи, воркшопови и сл. 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики  

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 

Вештини за  учење 

• Користење на меѓународна научна и 

стручна литература од препознаена 

научна релевантност.  

• Комбинирање на економско-

теоретските анализи и сознанијата од 

емпириските студии. 

• Способност за учество во тимски 

проекти. 

 

- Економски раст и развој - теории и 

развојни политики  

- Современи макроекономски 

концепции и политики 

- Меѓународните финансиски пазари и 

институции и развојното финансирање 

- Странските директни инвестиции 

и глобалните синџири на 

вредноста 

- Економија и политики на 

дигитализацијата 

- Економија и политики на пазарот на 

трудот 

- Економија на благосостојбата и 

социјални политики 

- Економија и политика на заштита на 

конкуренцијата 

- Економија и политики на заштита на 

животната средина 

- Методи на научно-истражувачка 

работа 
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17. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

Основната цел на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии е да понуди 

знаења и стручни квалификации за теоретските и практичните аспекти на процесот на економски раст 

и развој. Постигнувањето на ваквата цел бара: (а) стекнување солидни знаења од теоријата и моделите 

на економскиот раст и развој, но и (б) стекнување стручни квалификации за анализа на развојните 

проблеми и за формулирање на приоритети на економските политики за решавање на тие проблеми. 

Теоретската настава во рамките на оваа студиска програма овозможува фокусирање на клучните 

фактори на економскиот раст и развој и интеракциите помеѓу развојните фактори и различните 

димензии/цели на економскиот развој. Со користењето на учебници, статии и други релевантни 

публикации (на пример, Извештајот за светскиот развој на Светската Банка), студентите ќе имаат 

пристап до клучните научни сознанија за интеракциите на акумулацијата на различните видови 

капитал: физички, човечки и капитал-како-знаење и процесите на генерирање на иновации и 

претприемнички иницијативи, кои претставуваат динамичка полуга на економскиот раст и развој во 

современиот свет. Во овој контекст, литературата кој се користи во студиската програма ги вклучува 

и обете: (а) врвните научни (теоретски) придонеси, со како и (б) анализи на бројни студии на случаи, 

кои покажуваат како различни земји и во различни периоди се справувале со предизвиците на 

економскиот раст и развој. Интензивното користење на студии на случаи се важна димензија на 

практичната релевантност на наставата во рамките на наставните дисциплини кои ја сочинуваат 

студиската програма по Економкси развој и меѓународни финансии.  

Исто така, потребите од институционални реформи во контекст на целите на забрзан и одржлив 

економски раст и развој се тема кој е присутна кај сите наставни дисциплини во рамките на студиската 

програма. Во овој контекст, во наставата како гости спикери ќе се настојува да се вклучат експерти 

од практиката, претставници од соодветните економски министерства, централната банка, 

регулаторните институции од различни економски сектори. Исто така, ќе се настојува да се 

ангажираат и експерти од независни истражувачки институции, од мисиите на меѓународните 

финансиски институции во РСМ, и друго. 

Изработката на стручни трудови од страна на студентите, како задолжителен дел од курикулумот, 

овозможува фокусирана анализа на конкретни развојни прашања и проблеми, со настојуваење да се 

вклучат и предлози и препораки на студентите за тоа со какви економски политик и институционални 

промени би можело општеството да се справува со тие развојни проблеми.   
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18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 

институции 

Структурата на предложената студиска програма Економски развој и меѓународни финансии на Економски 

факултет – Скопје има совпаѓање со содржината на студиските програми на европските високообразовни 

институции, меѓу кои:  

 

Erasmus University Rotterdam 

https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/economics-development-ecd  

https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/governance-and-development-policy-gdp  

 

 

The University of Manchester, UK 

https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06012/msc-development-economics-and-policy/  

https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06537/msc-development-finance/course-details/#course-

profile  

 

University of Glasgow, Scotland, UK 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/economicdevelopment/  

 

University of Groningen, The Nederlands 

https://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=6485  

 

Georg-Augustus-Universitat, Goettingen, Germany 

https://www.uni-goettingen.de/en/204890.html  

 

Heriot-Watt University, Scotland, UK 

https://www.hw.ac.uk/documents/pams/202122/C217-IFE_202122.pdf  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/economics-development-ecd
https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies/majors/governance-and-development-policy-gdp
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06012/msc-development-economics-and-policy/
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06537/msc-development-finance/course-details/#course-profile
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/06537/msc-development-finance/course-details/#course-profile
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/economicdevelopment/
https://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=6485
https://www.uni-goettingen.de/en/204890.html
https://www.hw.ac.uk/documents/pams/202122/C217-IFE_202122.pdf
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ДОКУМЕНТИ 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ 

Научниот совет 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување  настава по 

одредени предмети од студиската програма 
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5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 

на студиска програма во друга високообразовна установа 

 

Врз основа на член 93 и член 179 од Законот за високото образование (Службен весник на Република 

Македонија бр. 82/18), Сенатот на Универзитетот ___________________ на седницата одржана на 

___________________ година, ја донесе следната: 

 

 

 

ОДЛУКА (1) 

за согласност за учество во реализација на студиската програма ___________________ на Факултетот 

___________________ при   

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  

 

Член 1 

Врз основа на доставеното барање на Факултетот/Институтот _____________ при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје донесе одлука за определување 

наставен кадар што ќе учествува во изведување на наставата на втор циклус студии на студиската програма 

_______________ на Факултетот/Институтот ___________________  

 

Член 2 

Наставен кадар вработен на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје што ќе учествува во 

и изведување  на настава на втор циклус академски/стручни студии на студиската програма 

___________________ е: 

 

1. Проф. д-р _____________ 

2. Проф. д-р ______________ 

 

 

Член 3 

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување. 

 

 

Скопје, --.--.2020       

Претседател на Сенат 

        

    

 

     

Доставено до: 

- Архивот на 

- Факултетот ___________________ 
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6. Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на 

наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на 

Универзитетот  
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Прилог бр. 3 

Содржина на предметните програми 
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Реден број на прилогот: 1 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економски раст и развој - теории и развојни политики 

2. Код EDIF510 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2020-

2021 

/прв/зим

ски) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Филиповски, 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10.  

Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за анализа на 

теоретските и практичните импликации на современите процеси на економски раст и развој во 

светот и фундаменталните пристапи во економските политики поврзани со економскиот раст и 

развој. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во  објаснувањето на 

природата и процесите на растот и развојот;  

2. ги разберат доминантните стратегиите на економскиот развој во светот.  

3. ја анализираат концептуалната подлога (рамнотежата и растот), поврзаноста на одделните 

економски политики со економскиот раст и импликациите од нивната примена (монетарна, 

фискална, надворено-трговска итн.)  

4. вршат истражување на меѓународните искуства во дизајнирање на политиките за 

стимулирање на економскиот раст и развој;  

5. ги анализираат и дискутираат политиките на „зелениот развој“ 

6. да ја согледаат и толкуваат улогата на инстуциите во процесот на економскиот раст и 

развојот 

7. да ги истражуваат меѓународните искуства од политиките на поддршка на иновациите и 

претприемништвото 

8. да ги истражуваат инеракциите на дигитализацијата и економскиот раст  

 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед - теоретските одредници на растот и развојот  

2. Целите на развојот  

3. Мерење на нивоата, растот и промените  

4. Извори и фактори на растот  

5. Теории и модели на економскиот раст  

6. Стратегии на економскиот развој 

7. Технолошките промени и развојот 

8. Институциите и економскиот раст  

9. Еколошките аспекти на економскиот развој  

10. Макроекономските политики и економскиот развој 

11. Проблеми на домашната развојна политика  

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD 

и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 
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14. Распределба на расположливо време 40+10+100  = 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена 

и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

 

 

 

Гоце 

Петрески 

 

 

 

Економски развој 

(теории, модели 

меѓународни 

искуства)  

 

Економски 

факултет, Скопје  

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 2. Пјер Ричар 

Аженор, 

Питер К. 

Монтиел 

 

Развојна 

Макроекономија  

 

АрсЛамина 

Скопје 

 

 

2012 

 3.  Perkin, D., 

Radelet, S.,  

Lindauer, 

D., Block, 

S., 

Economics of Development, 

Seventh Edition  

 

 

 

W.W.Norton and 

Co., New York, 

 

2012 

 4.  Петрески, 

Г., Лазаров, 

Д., 

Костоска, 

О., 

Патеките на 

транзицијата: 

емпириска анализа 

на македонската и 

бугарската 

економија 

МАНУ, Скопје 2017 

 5.  World Bank  World Development 

Report 

Различни 

изданија 

 

 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Jones, C., I., 

Vollrath, 

D.,  

Introduction to 

Economic Growth, 

Third edition 

W.W. Norton & 

Co. 

 

 

2013 

  2

. 

Barro, R.J. 

and Sala-I-

Martin:  

Economic Growth MIT 2004 

 

 

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 2 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Современи макроекономски концепции и политики 

 

2. Код EDIF520 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2021-2022 /прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Славески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

1. Да се стекнат со продлабочени знаења за главните текови во современата макроекономска 

наука и да дискутираат за нејзиниот развој и новите теоретски пробиви по Втората светска 

војна. 

2. Да се оспособат јасно да ги идентификуваат различните макроекономски концепции од 

неокејзијанска и неолиберална провениенција и да го оценат начинот на кој тие го објаснуваат 

функционирањето на економијата. 

3. Да го разберат и проценат влијанието на различните макроекономски концепции врз 

профилирањето на мерките на економската политика и да ја оценат суштината и природата 

на самите мерки. 

4. Да се оспособат да ги дикутираат макроекономските политики кои ги применуваат 

современите национални економии, да ја препознаат нивната провениенција. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Вовед  

2. Микроекономски основи на макроекономските концепции и политики  

3. Кејнзијанизмот и неокејнзијанизмот и макроекономските политики  

4. Монетаризмот и макроекономските политики  

5. Новата класична макроекономија и макроекономските политики  

6. Теоријата на реалните деловни циклуси и макроекономските политики  

7. Економијата на понудата и макроекономските политики  

8. Теоријата на јавен избор и макроекономските политики  

9. Новата кејнзијанска економија и макроекономските политики  

10. Капацитетот на современите држави за дизајнирање и имплементација на економските 

политики 
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11. Конфронтации по суштинските макроекономски концепти во главната струја на 

макроекономијата по Големата рецесија 2007-2009 

12. Макроекономските концепции и економските политики во време на пандемијата со Ковид 

19  

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 150 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Таки Фити Современите 

макроекономски 

концепции и 

економските 

политики 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2001 

 2. Kaushik Basu 

(editor) 

The State of 

Economics, the State 

of the World 

The MIT 

Press 

2020 

 3. Vijau Kelkar and 

Ajay Shah 

In Service of the 

Republic: the Art 

and Science of 

Economic Policy 

India Allen 

Lane 

2020 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајко Славески „Како (да) им 

предаваме 

макроекономија на 

студентите“, во 

зборникот Каде е и 

МАНУ - 

Скопје 

2014 
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каде оди 

модерната 

макроекономска 

наука 

2. Таки Фити Кејнзијанската 

економска 

филозофија - од 

Кејнз до денешни 

дни 

МАНУ и 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2011 

3. Таки Фити Макроекономија на 

големите кризи 

МАНУ –  

Скопје 

2020 

  4 Ethan Bueno de 

Mesquita 

Political Economy 

for Public Policy 

Princeton 

University 

Press 

2016 

 

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 3 

 
Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното 

финансирање  

 

2. Код EDIF 540 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

2020-2021 / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Владимир Филиповски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата е да ги оспособи студентите да го разберат функционирањето на меѓународните 

пазари на капитал и нивната улога во финансирањето на економскиот раст и развој на економиите во 

подем. 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:  

1. Да ги идентификуваат и следат главните финансиски текови на меѓународниот пазар на капитал 

(заеми, обврзници, акции и нивните подвидови). 

2. Да ги проценат идните можности на македонските фирми да ги користат услугите на 

меѓународниот пазар на капитал и како емитенти и како инвеститори во финансиски 

инструменти. 

3. Да ја анализираат политиката на девизниот курс која во иднина би можела да ја води 

македонската влада. 

4. Да ги оценуваат можностите за интеграција на македонскиот пазар на капитал (македонската 

берза) во меѓународниот пазар на капитал. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

13. Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал  

14. Основи на меѓународните финансиски инвестиции  
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15. Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните финансиски инвестиции  

16. Меѓународно банкарство и структурните промени во клучните национални банкарски системи  

17. Еврообврзници: пазар на меѓународни обврзници 

18. Глобални депозитарски потврди: пазар на меѓународни акции 

19. Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал  

20. Република Македонија и меѓународните пазари на капитал:  

1. странски портфолио инвестиции и  

2. можности за меѓународна интеграција на македонската берза   

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, гости-предавачи, тимски проектни задачи 

– презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
40 + 10 + 100  = 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  40 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

   10 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  

Самостојни задачи 

Домашно учење - задачи 

25 часа 

30 часа 

45 часа 
16.2. 

16.3. 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

реализирани активности 17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

механизми на интерна евалуација и анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Krugman, 

Paul, Obstfeld, 

Maurice and 

Marc Melitz 

International Finance: 

Theory and Policy, 

Ninth Edition 

Addison-Wesley, 

London, Pearson 

2018 

2. Solnik, Bruno, 

and 

McLeavey, 

Dennis 

Global Investments, 

Sixth Edition 

Pearson 

International 

Edition 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Miles, D., 

Scott, A., 

Breedon, F. 

Macroeconomics: 

Understanding the 

Global Economy 

John Wiley & 

Sons, Ltd 

2012 

2. Mishkin, F The Economics of 

Money, banking and 

Financial Markets, 12th 

Edition 

Pearson 2018 

3. Bailey, R. E The Economics of 

Financial Markets 

Cambridge 

University Press 

2005 

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 4 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Странските директни инвестиции и глобалните синџири на 

вредноста 

2. Код EDF530 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар прв (зимски) 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Ирена Кикеркова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата и положувањето на предметот, студентите треба: 

• да владеат со најновите теории од областа на меѓународното движење на капиталот во вид на 

странски директни инвестиции (СДИ); 

• да го разберат  теоретскиот концепт и практичните аспекти на делувањето на транснационалните 

корпорации (ТНК) како доминантни инвеститори на капитал во вид на СДИ во глобалната 

економија, а со тоа и како носители на глобализациските текови; 

• да бидат способни да извлекуваат соодветни аналитички и логични заклучоци во смисла на 

раздвојување на поимите транснационални и мултинационални компании не само од 

терминолошки туку и од суштински аспект; 

• да го сфатат концептот, суштината, сличностите и разликите меѓу глобалните синџири на 

снабдување и глобалните синџири на вредноста; 

• да бидат способни да го елаборираат занчењето и важноста на вклучувањето на малите и на 

средните претпријатија од економиите-увозници на капитал во вид на СДИ во глобалните 

синџири на вредноста; 

• да се оспособат за критичко размислување и носење на релевантни заклучоци за позитивното и 

негативното влијание на СДИ врз економската структура, билансот на плаќањата и долгорочниот 

економски раст и развој на економиите – увозници на СДИ; 

• да сфатат зошто во современото меѓународно окружување за долгорочно стекнување на поволни 

позиции во меѓународната економија од посебно значење е не само активното учество во увозот 

на капиталот туку и во извозот на капиталот во вид на СДИ;  

• да се стекнат со најнови информации за улогата и значењето што слободните економски зони ја 

имаат во меѓународното движење на капиталот во вид на СДИ и во глобалните синџири на 

вредноста.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

• Дефинирање на поимите: транснационални компании, странски директни инвестиции и 

глобализација 
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• Теории за СДИ 

• Мотиви за извоз на капитал во вид на СДИ 

• Мотиви за увоз на капитал во вид на СДИ 

• Противречностите на одобрувањето погодности (incentives) за зголемување на атрактивноста 

на националната економија за СДИ 

• Анализа на современите текови на СДИ во глобалната економија – најголеми извозници и 

извозници на капитал по региони, по дејности и најголеми ТНК; 

• Индикатори и начини на мерење на транснационализацијата и на вкупното економско влијание 

што се остварува со движењето на капиталот во вид на СДИ 

• Глобализацијата и  поимот на глобалните синџири за снабдување  

• Глобални синџири на снабдување vs глобални синџири на вредноста 

• Глобализација vs регионализација 

• Најнови сознанија за улогата и влијанието на слободните економски зони врз движењето на 

капиталот во вид на СДИ 

 

 

 

12. Методи на учење: предавања со физичко присуство проследени со пауер поинт презентации, 

интерактивна настава, проектни задачи и нивни презентации,  можности за учење на далечина со 

помош на електронски платформи 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 150 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Консултации    10 часови 

   Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Презентации од студенти 30 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  Hill, Charles International Business – 

Competing in the Global 

Market Place, XIII ed.,  

McGrow 

Hill 

2021 

  Хил Чарлс Чарлс В. Л. Хил: 

Меѓународен бизнис , 6-

то издание, Поглавје 7 

– Директни странски 

инвестици стр. 236-252. 

МАГОР 2010 
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 (превод од Проектот на 

Владата на РМ) 

  WFZO New World Model – The 

Future of Industry 

WFZO, 

Geneva 

Sept., 

2020 

  WFZO The World of Free Zones 

– Towards a New Trade 

Order 

WFZO, 

Geneva 

2015 

  OECD Trade 

Policy Papers,  

Marie-Agnes 

Jouanjean, Julien 

Gourdon, Jane 

Korinek  

GVC Participation and 

Economic 

Transformation: Lessons 

from three sectors,  

Working paper 

 

•   

•   

OECD, 

Paris 
• 27 Nov., 

2017  

 

  OECD 
Productivity and Jobs in 

a Globalized World: How 

can all regions benefit? 

OECD, 

Paris 
• April, 

2018 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. UNCTAD: World Investment Report, UNCTAD, Geneva, 

годишни изданија  

 

 

  2.  Службен весник на Македонија, Закон за технолошки индустриски 

развојни зони, Скопје, фебруари, 2019 г. 

    3.  WTO, OECD, The World Bank Group & all.: Global Value Chain 

Development Report 2019: Technical Innovation, Supply Chain Trade, 

and Workers in a Globalized World,Geneva, 2019 
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Реден број на прилогот: 5 

 
Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и политики на дигитализација 

2. Код EDIF 550 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар Прва година/втор 

(летен) семестар 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Борче Треновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Наставата треба да овозможи концептуално оспособувањe за анализа на теоретските и практичните 

импликации на современите процеси на дигитализација и автоматизација во светот и 

фундаменталните пристапи во економските политики поврзани со дигитализацијата. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

9. ги разберат процесите на автоматизација и дигитализација и како тие процеси радикално ги 

менуваат нашите животи, начини на работа и односи; 

10. го разберат значењето на четирите индустриски револуции за глобалната економија и нивното 

влијание врз човековиот развој; 

11. ги анализираат можностите и заканите на Четвртата индустриска револуција во поглед на 

компјутеризација на преработувачката индустрија и опремувањето на производството со 

највисока технологија; 

12. го следат унапредувањето на компјутерската моќ и развивањето на информатичката 

технологија во поглед на капацитетот на компјутерската меморија и количеството дигитални 

информации што можат да се пренесат преку фибер-оптички кабли; 

13. ги следат извонредните технологии на новата дигитална ера и условите што ги создаваат – од 

вештачка интелигенција преку биотехнологии, напредни материјали па сè до квантни 

компјутери 

14. да го разберат значењето на технологиите за општа намена во забрзувањето на економскиот 

напредок; 

15. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во  објаснувањето на 

природата и процесите на дигитализација;  

16. ги разберат доминантните стратегии на дигитализација во светот.  

17. ја анализираат важноста на одделните политики поврзани со дигитализацијата на 

општеството и импликациите од нивната примена; 

18. ги истражуваат интеракциите на дигитализацијата и економскиот раст; 

19. ги истражуваат влијанијата на новите технологии врз пазарите на труд, работењето на 

фирмите и функционирањето на државата; 

20. бидат свесни за слабостите на дигитализацијата и заканите што ги носи врз целокупното 

општество; 

21. ги истражуваат меѓународните искуства од примената на различни политики на 

дигитализација, иновации и претприемништво;  

22. ги анализираат импликациите од примената на политиките за дигитализација во Република 

Северна Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 

12. Вовед – Што претставува дигитализацијата? 

13. Историски контекст – Четирите индустриски револуции и нивниот придонес кон глобалната 

економија 

14. Моќта на информатичката технологија 

15. Карактеристики на новите дигитални технологии и индустрии 

16. Принципи и концепти на дигитализацијата 

17. Теории и модели на дигитализацијата 
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18. Стратегии на дигитализацијата 

19. Политики на дигитализацијата 

20. Дигитализацијата и економскиот раст 

21. Слабости и закани на дигитализацијата 

22. Политики на дигитализација во избрани развиени земји и земји во развој 

23. Политики на дигитализација во Република Северна Македонија 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100 = 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

 

 

 

Shane 

Greenstein 

(Author, 

Editor), Avi 

Goldfarb 

(Author, 

Editor), 

Catherine 

Tucker 

(Author, 

Editor) 

The Economics of 

Digitization 

Edward Elgar Pub 2013 

 

 

 

 

 2. Michael 

Vogelsaнg 

Digitalization in Open 

Economies: Theory 

and Policy 

Implications 

(Contributions to 

Economics) 

Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 

2010 
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 3.  Jannick 

Schou, 

Morten 

Hjelholt 

Digitalization and Public 

Sector Transformations 

Springer 

International 

Publishing; 

Palgrave 

Macmillan 

2018 

 4. Mirela 

Mărcut 
The Governance of 

Digital Policies: 

Towards a New 

Competence in the 

European Union 

Palgrave Pivot 2020 

 5.  Harald 

Øverby, 

Jan A. 

Audestad 

Digital Economics: 

How Information and 

Communication 

Technology is Shaping 

Markets, Businesses, 

and Innovation 

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform 

2018 

 6.  Richard B. 

McKenzie 

Digital Economics: 

How Information 

Technology Has 

Transformed Business 

Thinking 

Praeger 2003 

 

 7. Eric 

Brousseau 

(Editor), 

Nicolas 

Curien 

(Editor) 

Internet and Digital 

Economics: 

Principles, Methods 

and Applications 

Cambridge 

University Press 

2008 

 8. Avi 

Goldfarb, 

Catherine 

Tucker 

Digital Economics American 

Economic 

Association 

2019 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Avi 

Goldfarb 

(Editor), 

Shane M. 

Greenstein 

(Editor), 

Catherine E. 

Tucker 

(Editor)  

Economic Analysis of the 

Digital Economy 

(NBER Conference 

Report) 

University of 

Chicago Press 

 

2015 

  2

. 

Erik 

Brynjolfsso

n (Editor), 

Brian Kahin 

(Editor) 

Understanding the 

Digital Economy: Data, 

Tools, and Research 

The MIT Press 2002 
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Реден број на прилогот: 6 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и политики на пазарот на трудот 

2. Код EDIF 560 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2021-

2022 

/втор/лет

ен) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Предраг Трпески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за анализа на актуелните 

состојби на пазарот на труд на национално, регионално и глобално ниво, како и оспособување за 

анализирање на постојните и конципирање нови политики на пазарот на труд. 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни :  

1. Да ги објасната сновните карактеристики на пазарот на труд, понудата, побарувачката и 

детерминантите на платите; 

2. Да го објаснат влијанието на образованието на пазарт на труд и во тој контекст да ги објасната 

основните детерминанти на човечкиот капитал; 

3. Да го објаснат процесот на миграција, феноменот на Brain drain и нивното влијание врз 

пазарот на труд; 

4. Критички да ги евалуираат политиките на пазарот на труд и улогата на институциите во 

функционирањето на овој пазар; 

5. Да објаснат како Владините политики влијаат на одлуките на фирмите и индивидуите на 

пазарот на труд; 

6. Да дискутираат за невработеноста, вработеноста и продуктивноста како  едни од главните 

макроекономските проблеми и 

7. Да ја интерпретираат статсистиката на пазарот на труд и резултатите од статсистичките 

истражувања во академскии трудови и пошироко во економски и општествени дискусии. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во економија на трудот; 

2. Понуда, почарувачка на труд и пазарна рамнотежа 

3. Компензирачки разлики во плати 

4. Структура на пазарот на труд 

5. Човечкиот капитал, образованието и пазарот на труд 

6. Мобилност на труд и brain drain 

7. Институции на пазарот на труд 

8. Сегментација на пазарот на труд и интерни пазари на труд 

9. Дигитален пазар на труд 

10. Дискриминација на пазарот на труд 

11. Невработеност  

12. Вработеност и продуктивност 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, стдии на случај, квизови, проекти, аудио-

визуелни материјали, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100  = 150 часови 

15. 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  
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Форми на наставните 

активности 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  50 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

40 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Borjas, 

George 

Labour economics Published by 

McGraw-Hill 

Education 

2016  

 2. World Bank 

Group, 

Europe and 

Central Asia 

Economic 

Update 

Migration and Brain 

drain 

The world Bank 2019 

 3. Berg, J., 

Editor 

International 

Labour 

Office 

Labour Markets, Institutions 

and Inequality – Building Just 

Societies in the 21st century 

Edward-Elgar 

Publishing 

2015 

 4. Internatinal 

Labour 

Organizatio

n 

Education and Labour 

Markets: Analysing 

global patterns with 

the KILM 

 2015 

 5. International 

Labour 

Organizatio

n 

Global Employment 

Trends for Youth 

2015: Scaling up 

investments in decent 

jobs for youth 

 2015 

 6. Holland, D., 

Liadze, I., 

Rienzo, C. 

and 

Wilkinson, 

D.  

Relationships between 

graduates and 

economic growth 

across countries 

BIS Research 

Paper No. 110 

2013 
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 7. Vinod, H.D. 

and 

Kaushik, 

S.K. 

Human capital and 

economic growth: 

Evidence from 

developing countries 

American 

Economist, Vol. 

15, No.1. 

2007 

      

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ехренберг, 

Р. и Смит, 

Р. 

Модерна економија на 

трудот: теорија и јавна 

политика 

Магор 2010 

     

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 7 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија на благосостојбата и социјални политики 

2. Код EDIF 570 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2020-

2021 

втор 

/летен 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Ташевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10.  

Наставата по Економија на благосостојбата и социјални политики треба да овозможи  студентите да 

се стекнат со познавање на основните принципи на економијата на благосостојба и нивната примена 

во дизајнирање на политики на благосостојба и поконокретно финансирање и спроведување на 

програми на благосостојба (социјални програми) во областа на здравството, образованието, 

социјалната заштита и др. Клучен елемент е државата на благосостојба (социјалната држава), а 

нејзината улога и применетите политики се анализираат низ призмата на ефикасноста и еднаквоста, 

со цел да се разберат ефектите на државните интервенции врз индивидуалното однесување и 

општеството. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

23. Да користат економски аргументи за државна интервенција на пазарот и обезбедување различни 

програми на благосостојба; 

24. Да ги анализираат основните принципи на мерење на благосостојбата, нееднаквоста, 

сиромаштијата; 

25. Да ја опишат улогата, големината, опфатот и предизвиците на модерните социјални држави; 

26. Да ги оценуваат и споредуваат различните начини за финансирање на социјалните програми; 

27. Да ги разликуваат, евалуираат и споредуваат различните модели на држава на благосостојба / 

социјална држава; 

28. Да ги евалуираат политиките на благосостојба и нивните импликации врз индивидуалното 

однесување и врз општеството; 

29. Да го применат нивното знаење врз реални социјални и општествени проблеми и програми на 

социјалната држава и да формулираат соодветни препораки. 
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11. Содржина на предметната програма: 

24. Економија на благосостојба – теоретски осврт и историски развој; 

25. Дефинирање и мерење на благосостојбата, нееднаквоста и сиромаштијата; 

26. Причини за државна интервенција (ефикасност наспроти еднаквост, пазарен неуспех, 

социјална правда) и мерење на промените во благосостојбата; 

27. Социјален/општествен избор и јавен избор; 

28. Дефинирање и развој на државата на благосостојба / социјалната држава; 

29. Политики на благосостојба во одделни области (здравство, образование, невработеност, 

социјална заштита итн.); 

30. Финансирање на политиките на благосостојба; 

31. Големина и опфат на модерните држави на благосостојба / социјални држави; 

32. Модели / режими на благосостојба; 

33. Ефекти од политиките на благосостојба врз индивидуалното однесување и врз општеството; 

34. Современи предизвици за политиките на благосостојба во услови на стареење на населението 

и глобализација и нивната улога во услови на кризи. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100  = 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

 

 

 

Barr, N. 

 

 

Economics of the 

welfare state, 5th 

edition 

Oxford University 

Press 

2012 

 

 

 2. Le Grand,  

J., Propper, 

C. and S. 

Smith 

The economics of 

social problems, 4th 

edition 

Palgrave 

Macmillan 

2008 

 3.  Луис 

Каплоу 
Теорија за 

оданочувување и 

Ars Lamina 2011 
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јавна економија 
 4.  Castles, 

F.G,  

Leibfried,S., 

Lewis, J., 

Obinger, H. 

and Pierson, 

C. (ed.) 

The Oxford Handbook 

of the Welfare State 

Oxford University 

Press 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. McCain, R. Welfare economics – An 

interpretive history 

Routledge 2019 

2. Garland, D. The Welfare State: A 

Very Short Introduction 

Oxford University 

Press 

2016 

  3.  Различни статии и 

студии на случај 

  

 

 

 

Реден број на прилогот: 8 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и политика на заштита на конкуренцијата 

2. Код EDIF 580 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет циклус) Втор циклус  

6. Академска година/семестар 2021-2022 

 втор/летен 
7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Даниела Бојаџиева 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба: 

• да стекнат знаења за основните принципи на политиката за заштита на 

конкуренцијата и нејзината институционална поставеност 

• да се запознаат со методологијата на антитрустовската анализа 

• да се стекнат со потребните знаења за разбирање на стратегиското однесување на 

фирмите на пазарот 

• да ги разберат формите и начинот на ограничување на конкуренцијата на пазарот од 

страна на фирмите 

• да се запознаат со методите за мерење и евалуација на ефектите од примената на 

политиката за заштита на конкуренцијата 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Политика за заштита на конкуренцијата: историски развој, цели и законска рамка 

2. Модели на несовршена конкуренција и теоријата на игри 

3. Дефинирање на пазарот и мерење на пазарната моќ на фирмите 

4. Ефектите на пазарната моќ на фирмите врз општествената благосостојба 
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5. Формирање на колузии и хоризонтални (картелски) договори 

6. Хоризонтални спојувања и аквизиции меѓу фирмите 

7. Вертикални ограничувања и вертикални спојувања и аквизиции меѓу фирмите 

8. Предаторски цени и други форми на  монополизација на пазарот 

9. Економските принципи на управување на државната помош 

10. Ex – post мерење и евалуација на ефектите од примената на политиката за 

заштита на конкуренцијата 

12. Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, 

проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point. 
13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100  = 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

  16.2. Самостојни задачи 30 часови 

  16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                            50+40+10 = 100 бода  
 17.1. Тестови  80 бодови 

 17.2. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  50  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од токите 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1. Massimo Motta Competition policy, 

Theory and 

Practice, 7th 

Printing 

Cambridge 

University 

Press 

2007 

  2.  Hüschelrath Kai Competition Policy 

Analysis – An 

Integrated 

Approach 

A Springer 

Company 

2009 

  3. Jones Alison. Sufrin 

Brenda and Niamh 

Dunne 

EU Competition 

Law – Text, Cases 

and Materials, 7 

edition 

Oxford 

University 

Press 

2019 
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  4. Carlton W. Dennis and 

Perloff M. Jeffrey 

Modern Industrial 

Organizarion, 4th 

edition  

Pearson 2015 

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

  
1.  

Fabienne 

Ilzkovitz, Adriaan 

Dierx  

Ex post economic 

evaluation of 

Competition Policy 

Kluwer Law 

International 

2020 

  

2. 

Evans S. David, 

Allan Fels AO, and 

Catherine Tucker 

(editors) 

The Evolution of 

antitrust in the digital 

era: Essays on 

Competition policy 

(Vol. 1) 

Competition 

Policy 

International 

2020 

  
3. 

Tirole Jean The Theory of 

Industrial 

Organization 

MIT Press 2002 

  

4. 

Andreosso 

Bernadette and 

Jacobson David 

Industrial economics 

and organization – A 

European Perspective, 

2nd edition 

MC Graw 

HillEducation 

2005 

  

5. 

Даниела 

Мамучевска 

Модели за регулација 

на монополското 

однесување на 

пазарот, Докторска 

дисертација 

Економски 

Факултет - 

Скопје 

2013 

  6. Таки Фити Новата 

микроекономија и 

државната 

регулација 

(современите текови 

на 

микроекономската 

наука и 

импликациите врз 

државната 

регулација) 

МАНУ 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 9 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и политики на заштита на животната средина  

2. Код EDIF 591 

3. Студиска програма Постдипломски студии по Економски развој и меѓународни 

финансии  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ  

Економски факултет – Скопје  
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус студии 

6. Академска година/семестар 2021/2022  7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Пеце Недановски  

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување теоретски и практични знаење за разбирање на актуелните проблеми со загадувањето на 

животната средина од економски аспект. Во оваа смисла, интенцијата е поставување основи за стручна 

анализа на овој вид проблеми, како и за изнаоѓање адекватни решенија. Анализата се фокусира на ниво 

на националната економија како целина, т.е. се анализира улогата на државата/владата. Притоа, 

посебен акцент се става врз можностите за примена на одделните економски мерки и инструменти во 

заштитата на животната средина во Македонија.  

По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност:  

1. да ги анализираат одделните проблеми со загадување на животната средина од аспект на 

нивните консеквенции;  

2. да извршат евалуација на условите во кои можат да се применат мерките и 

инструментите на политиката на заштита на животната средина;  

3. да ги разликуваат предностите и недостатоците на одделните видови политики на 

заштита на животната средина;  

4. да ја познаваат системската поставеност и начинот на водење на политиката на заштита 

на животната средина во одделни земји;  

5. да ги анализираат глобалните проблеми со квалитетот на животната средина од аспект 

на можностите за примена на соодветни мерки за нивно решавање;  

6. да ја познаваат поставеноста на политиката на заштита на животната средина во 

Македонија.  

11. Содржина на предметната програма:  

• Критериуми за евалуација на политиките на заштита на животната средина;  

• Децентрализиран пристап: сопственички права;  

• Командно-контролен пристап: административни инструменти;  

• Пазарно заснован пристап: економски инструменти;  

• Економскиот развој и животната средина;  

• Глобални проблеми со квалитетот на животната средина: меѓународни договори;  

• Политики на заштита на животната средина на ниво на одделни земји: компаративен 

пристап;  

• Политиката на заштита на животната средина во Македонија.  

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, 

изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и 

консултативна настава. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часа = 150 часа 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100=150 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

10 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување                                                                     50+40+10= 100 бода 

17.1. Тестови  50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна) 40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
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од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно одбранет самостоен истражувачки труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкети 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р. бр. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Barry C. Field and 

Martha K. Field  

Environmental 

Economics – An 

Introduction  

McGraw-Hill, 

New York  

2013  

2. Пеце Недановски  Вовед во 

економија на 

животната 

средина  

УКИМ, 

Економски 

факултет – 

Скопје  

2020  

22.2. Дополнителна литература (книги) 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Castellucci Laura  Government and 

the Environment  

Routledge  2014  

2. Jonathan M. Harris Environmental 

and Natural 

Resources 

Economics: A 

Contemporary 

Approach   

Cengage 

Learning  

2006  

3. Eban S. Goodstein  Economics and 

the environment  

Prentice- Hall  1999  

 

 

 

 

Реден број на прилогот: 10 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методи на научно-истражувачка работа  

2. Код EDIF 590 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2021-2022 /втор 

(летен) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. д-р Весна Буцевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компeтенции) 

 

По завршувањето на наставата и совладувањето на материјата, студентите треба да се стекнат со 

продлабочени знаења од областа и да се способни да ги објаснат: 

1. суштинските артибути на науката и на научно - истражувачката работа и значењето на 

спознаените вистини, т.е. научни законитости; 
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2. фазите на истражување во науката, а во тој контекст значењето на концептите: теорија, 

модел, хипотеза, тестирање на хипотези; 

3. строгите процедури на научниот метод и спецификите на научната методологија во 

општествените и посебно во економските науки; 

4. вообичаените научни методи кои ги користат општествените, а во тој контекст и 

економските науки: опсервација, дескрипција, анализа и синтеза, индукција и дедукција, , 

компаративна анализа, историско - логички метод;  

5. квантитативните методи на економската анализа – математички, статистички и 

економетриски; 

6. основните компоненти на статистичката и економетриската анализа на економските појави 

7. Претпоставките и компонентите на класичниот регресионен модел 

8. различните степени на стручни и научни дела со посебен осврт на методологијата и 

техниките на изработка на магистерски и докторски трудови 

 

11. Содржини на наставната програма 

1. Суштински карактеристики на науката и на научно - истражувачката работа 

2. Особената природа на општествените науки со посебен осврт на економските науки 

3. Основни модели во современата економска наука (модел на префернции и избор на 

потрошувачот, модел на максимизација на профит на фирмата при различни пазарни 

структури) – математичка формулација 

4. Научни методи и научна методологија:  

-фази на истражување во науката (опсервација, хипотеза, модел, теорија, откривање на 

закони) 

-општи научни методи - анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција, 

историски метод, логички метод, компаративен метод,  

5. Статистичка методологија на истражување на економските појави – општи аспекти  

6. Економетриска методологија на истражување на економските појави – општи аспекти 

7. Класичен регресионен економетриски модел 

8. Методологијата и  и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и 

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+10+100  = 150 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

      10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода  

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. В. Лоренс 

Њуман  

 

Општествено 

истражувачки методи, 

Шесто издание 

(превод од Проектот на 

Владата на РМ) 

Просветно 

дело Скопје 

2009 

 

2. Буцевска, В. Економетрија со примена 

на Eviews, второ издание 

Економски 

факултет 

Скопје 

2016 

 

3. Ристески, 

С., 

Тевдовски, 

Д, 

Статистика за бизнис и 

економија, Четврто издание, 

 

Економски 

факултет 

Скопје 

2010 

      

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mark Blaug 

 

The Methodology of Economics: 

Or how economists explain, 

Second Edition 

Cambridge 

University 

Press 

2006 

 

2. Kothari, C. 

R.  

Research Methodology Methods 

and Techniques 

(Second Revised Edition) 

New Age 

International 

Publishers 

2004 

3. Silberberg, 

E., Suen, W. 

The structure of economics: A 

mathematical Analysis, 3rd 

edition 

McGraw-

Hill/Irwin 

2000 
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Прилог бр. 4 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор, и трет 

циклус на студии и за ментори на докторски студии 
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Реден број 1 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор 

циклус на студии 

1. Име и презиме Владимир Филиповски 

2. Дата на раѓање 21.01.1963 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

дипломиран економист 1986 Универзитет "Св. 

Кирил и Методиј",  

Економски 

факултат Скопје 

магистер по економски 

науки 

1991 Универзитет "Св. 

Кирил и Методиј",  

Економски 

факултат Скопје 

доктор по економски 

науки 

2002 Универзитет "Св. 

Кирил и Методиј",  

Економски 

факултат Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економски 

науки 

Економска теорија  

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Економска 

теорија, Финансии 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата во 

која работи и звањето во кое е 

избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Универзитет "Св. Кирил 

и Методиј",  

Економски факултат 

Скопје 

 

Редовен професор, 

Економска теорија, Финансии 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Основи на економијата Сите наставни 

програми/Економски факултет 

Скопје 

2. Хартии од вредност и портфолио 

менаџмент 

Финансии/ Економски факултет 

Скопје 

 3. Економски раст и развој Економија/ Економски факултет 

Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Портфолио менаџмент Монетарна економија, финансии и 

банкарство/ Економски факултет 

Скопје 

2. Финансиска економетрија Статистички методи за економија 

и бизнис/ Економски факултет 

Скопје 

 3.  Меѓународните пазари на капитал и 

економскиот развој 

Економски развој и меѓународни 

финансии/ Економски факултет 

Скопје 
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 4.  Методи на научно-истражувачка работа Економски развој и меѓународни 

финансии/ Економски факултет 

Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Filipovski, V., Trpeski, P., 

Bogoev, J.  

“Business cycle 

synchronization of a small 

open EU candidate 

country’s economy with 

the EU economy”,      

πανoeconomicus, 

(panoeconomicus), 

Vol.65, Issue 5, pp. 

609-631. (Impact 

factor: 0.412)/2018 

год. 

2. Филиповски Владимир 

 

 

„Даночните реформи: 

импликации врз 

економскиот раст и 

распределбата на доходот 

и богатството“ 

Зборникот од 

научна 

конференција на 

тема: Идни 

предизвици на 

економскиот развој 

и економските 

политики на 

Република 

Македонија, 

Македонска 

Академија на 

Науките и 

Уметностите, 

Скопје, 2019 год. 

3. Filipovski, Vladimir, Arsov, 

Saso 

“Portfolio Diversification 

and Liquidity Spillover 

Opportunities among the 

Stock Markets of 

Macedonia, Bulgaria and 

Croatia” 

Proceedings from 

International 

Conference on The 

Changing Role of 

Finance in Today’s 

Global Economy, 

International 

Scientific 

Conference, 55th 

Anniversary of 

Postgraduate 

Program in Monetary 

Economics, Finance 

and Banking, Ss. 

Cyril and Methodius 

University, Faculty of 

Economics, Skopje, 

2019  г.  

 

4. Filipovski, V., Fiti, T., 

Trenovski, B., (2016), ,  

“Efficiency of the fiscal 

policy and the fiscal 

multipliers – the case of the 

Republic of Macedonia”,  

Economic Studies 

Journal, Economic 

Research Institute, 

Bulgarian Academy 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

76 

 

of Sciences, Vol. 1, 

2016. 

 5. Filipovski, Vladimir, “The Fiscal Theory of 

Price Level and Monetary-

Fiscal Policy Coordination 

in the Age of Low Interest 

Rates”, 

Прилози/Contributio

ns, Том XLIX, Број 

1-2, МАНУ, Скопје, 

ISSN 0350-1698. 

2019 год. 

 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Фити, Т., Филиповски, В.,  Труд: „Концептот за 

примарното значење на 

институциите за 

економскиот раст 

(Компаративна анализа 

на квалитетот на 

институциите во Северна 

Македонија и Бугарија)“,  

Меѓународен проект со 

наслов:Владеење на 

правото, доброто 

управување и 

квалитетот на 

институциите. 

 МАНУ, 2019 г. 

2. Филиповски, В., Фити, Т.,  

 

Труд: „Квалитетот на 

институциите и 

економскиот раст – 

посебен осврт врз 

Република Македонија“, 

во Меѓународен проект 

со наслов: 

Импликациите од 

европската должничка 

криза врз процесите на 

економската 

интеграција во 

Европската Унија, 

БАН и МАНУ, 2017 

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Филиповски Владимир, 

автор на 13 прилози за 

индивидуални нобеловци по 

економија 

Таки Фити (редактор), 

Нобеловци по економија 

1969-2020.  

Економски 

факултет - Скопје. 

2020 г. 

2. Фити, Т., Петревски, Г., 

Филиповски, В., Треновски, 

Б., Ташевска, Б., Трпески, П., 

Цветкоска, В., Антовска, М.,  

 

Макроекономските 

ефекти на фискалната 

политика во Република 

Македонија, 

МАНУ, Скопје, стр. 

159., 2017. 

3. Сузана Макрешанска 

Младеновска, (уред.),  

Економско-финансиски 

ефекти на локалните 

финансии: 

Економски 

факултет-Скопје, 

2019 г. 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

77 

 

Сузана Макрешанска 

Младеновска, Горан 

Петревски, Ѓорѓи Гоцков, 

Владимир Филиповски, 

Елена Наумовска, Кирил 

Јовановски  

 

 

Компаративна анализа 

на Македонија и земјите 

од Југоисточна Европа 

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Filipovski, V., 

 

“Fiscal (Self) Discipline: 

Can Fiscal Rules and 

Independent Fiscal 

Institutions Help”, 

Годишник на 

Економски 

факултет - Скопје, 

Том 52, стр. 525 – 

535, 2017 г. 

2. Филиповски Владимир  Економија и бизнис,  „Вреднувањето на 

македонските 

акции“, jуни 2017 г. 

3. Ивановски, Игор, 

Филиповски Владимир  

„Проблеми и 

перспективи на 

пензиските реформи во 

Република Македонија“, 

во пулкикацијата:  

Нови перспективи за 

економски и социјален 

развој на Република 

Македонија, 

(2016), , во 

Фондација 

„Фридрих Еберт“, 

Канцеларија Скопје. 

4. Узунов Ванчо, Филиповски, 

Владимир   

„Индустриска политика 

на Република 

Македонија“,во Нови 

перспективи за 

економски и социјален 

развој на Република 

Македонија, 

Фондација 

„Фридрих Еберт“, 

Канцеларија Скопје, 

2016 г. 

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 10 

11.2. Магистерски работи 4 

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

78 

 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.б

рој 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

Реден број: 2 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии 

1. Име и презиме Трајко Славески 

2. Дата на раѓање 22.09.1960 

3. Степен на образование Доктор по економски науки 

4. Наслов на научниот степен  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1983 Екон. Факултет – 

Скопје, УКИМ – Скопје 

Магистериум 1988 Екон. Факултет – 

Скопје, УКИМ – Скопје 

Докторат  1997 Екон. Факултет – 

Скопје, УКИМ – Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Економска теорија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Економска теорија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Економски Факултет – Скопје, 

УКИМ - Скопје 

Редовен професор 

Економска теорија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Макроекономија Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ 

2. Државна регулација Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ 

3. Глобалната економија и 

економските системи 

Економија – ЕФ-Скопје, УКУМ 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи монетарни концепции Монетарна економија, финансии и 

банкарство, ЕФ-Скопје, УКИМ 

2. Современи макроекономски 

концепции и политики 

Еконопмски развој и меѓународни 

финансии, ЕФ-Скопје, УКИМ 

 3. Инструменти на државната 

регулација 

Управување во јавниот сектор, ЕФ-Скопје, 

УКИМ 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

79 

 

1. Инструменти на државната 

регулација 

Економски науки, ЕФ-Скопје, УКИМ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Gavrovska Milosheska, M. 

and T. Slaveski 

“Long-term and Short-term 

Endogeneity of the Money 

Supply 

in the Republic of 

Macedonia: An Empirical 

Analysis”, in Eurasian 

Economies 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2020 

2. Славески, Т. и М. 

Николов 

„Јавните инвестиции и 

економскиот раст – 

проблеми и перспективи“, 

во Идни предизвици на 

економскиот развој и 

економските политики на 

Република Македонија 

МАНУ, 2019 

3. Гавровска-Милошеска, М. 

и Т. Славески 

„Дигитална валута на 

централната банка“, во 

Годишник на Економски 

факултет - Скопје 

Университет „Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје, 2019 

4.  “The Impact of Institutions 

in the Central and Eastern 

European Countries Before 

and During the Global 

Economic Crisis” in 

Eurasian Economies in 

Transition 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2017 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Трајко Славески Имуни на реалноста Матица, 2020 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 20 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 2 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

80 

 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна 

научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

Реден број: 3 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии 

1. Име и презиме Ирена Кикеркова 

2. Дата на раѓање 11.09.1964 

3. Степен на образование VII степен 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1982/86 УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

Магистериум 1991 УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

Докторат  1997 УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Меѓународна 

економија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Меѓународна 

економија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКИМ, Економски факултет-

Скопје 

Редовен професор, 

меѓународна економија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународна економија Надворешна трговија, УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

2. Надворешна трговија Надворешна трговија, УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

3.   

4.   



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

81 

 

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Европски економски интеграции Европски студии, УКИМ, Економски 

факултет-Скопје 

2. Меѓународна економија Економски развој и меѓународни 

финансии,УКИМ, Економски факултет-

Скопје 

 3.  СДИ и економскиот развој Економски развој и меѓународни 

финансии,УКИМ, Економски факултет-

Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓунаордна економија Економија, УКИМ, Економски факултет-

Скопје 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна 

научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Ред. број Автори Наслов Издавач / година 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

82 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

Реден број: 

4 

 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на 

студии 

1. Име и презиме Пеце Недановски  

2. Дата на раѓање 12.07.1963  

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование  Година  Институција  

Докторат на науки  2003 УКИМ, Економски 

факултет  

Втор циклус 

студии  

1997 Institute for advanced 

studies, Vienna, Austria   

Втор циклус 

студии  

1996  УКИМ, Економски 

факултет 

Прв циклус студии  1989  УКИМ, Економски 

факултет 

6. Подрачје, поле и област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки  

Економски 

науки  

Применета економија  

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки  

Економски 

науки  

Применета економија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која работи 

и звањето во кое е избран и во која 

област  

Институција  Звање во кое е избран и област 

УКИМ, Економски 

факултет  

Редовен професор,  

Применета економија  

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Р. бр. Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Економика на Македонија  Економија, УКИМ, Економски 

факултет 

2. Вовед во економија на животната 

средина  

Сите наставни програми, УКИМ, 

Економски факултет 

3.  Регионална и урбана економија  Економија, УКИМ, Економски 

факултет 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Р. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

83 

 

1. Локален економски развој  Управување во јавниот сектор, 

УКИМ, Економски факултет 

2. Јавно-приватно партнерство  Управување во јавниот сектор, 

УКИМ, Економски факултет 

 3.  Управување со информациите и 

знаењето во јавниот сектор  

Управување во јавниот сектор, 

УКИМ, Економски факултет 

 4.  Рурална економија и развој  Менаџмент со недвижности, УКИМ, 

Градежен факултет  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Р. бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Применета економија  Економски науки, Економски 

факултет, УКИМ  

2.  Регионална економија  Економски науки, Економски 

факултет, УКИМ 

3. Одржлив развој  Меѓународни односи и разрешување 

конфликти, Филозофски факултет, 

УКИМ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Р.бр.  Автори  Наслов  Издавач/година 

1.  Sapkova K.,  

Nedanovski P. 

“Property rights as 

formal institutional 

determinant of 

economic 

development in 

selected Central 

and South-

European 

countries”  

International Scientific Conference on 

Economics and Management – 

Globalization challenges, EMAN 2017, 

Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017, 

Conference Proceedings, p. 272-283; 

2. Bajrami S.,  

Nedanovski P.,  

Nikoloski A.  

“Impact of foreign 

direct investment 

(FDI) and 

corruption on the 

economic 

development of the 

Republic of 

Macedonia”  

1st International Scientific Conference on 

Law and Social Sciences 2017 (ISCLSS’ 

17) – Judicial Reforms and Anti-

Corruption Practices – Challenges, 

Prospects and Transfer of Experiences, 

Tetovo, Proceedings, 2018, p. 4-12;  

3. Nikoloski A.,  

Nedanovski P.  

“Implications of 

budget deficit on 

economic growth - 

case study of the 

Republic of 

Macedonia”  

Economic Development, Journal of the 

Institute of Economics, Skopje, Year 20, 

No. 1-2/2018, pp. 171-185  
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12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна 

научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Високо образование  1993 Економски 

факултет на 

УКИМ во 

Скопје 

Магистериум 1999 Економски 

факултет на 

Универзитетот 

во Белград, 

Република 

Србија 

Докторат  2002 Економски 

факултет на 

УКИМ во 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки 

 

Статистика  Теорија и 

методи на 

општествената 

статистика  
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7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Економска статистика Општестве-

ни науки 

Статистика 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која работи 

и звањето во кое е избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Универзитет “Св. Кирил 

и Методиј“, Економски 

факултет-Скопје 

Редовен професор по 

Економетрија и Финансиска 

економетрија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Економетрија Економија 

2. 

 

 

3. 

 

Финансиска економетрија 

 

 

Статистичка контрола на квалитет 

Изборен предмет на сите 

студиски програми 

 

Изборен предмет на сите 

студиски програми 

 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теоретска економетрија Статистички методи за бизнис и 

економија 

2. Напредна економетрија Статистички методи за бизнис и 

економија 

 3. Статистичка контрола на квалитетот Статистички методи за бизнис и 

економија 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Економетрија Статистика 

2. Напредна економетрија Статистика 

3. Статистички методи во контрола на 

квалитет 

Статистика 

4. Демографски проекции Демографија 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Bucevska, V. and Hadzi 

Misheva, B.  

“The Determinants of 

Profitability in 

Banking Industry: Empirical 

Research on Selected Balkan 

Countries”, Eastern 

European Economics, Vol. 55, 

Issue 2, 

pp.146-167. 

Taylor and Francis, 

Ltd., 2017 

2. Arsov S. and Bucevska, 

V.  

"Determinants of Transparency 

and Disclosure – 

Evidence from Post-Transition 

Economies", Economic 

Research - Ekonomska 

Istraživanja, Vol. 30, Number 

1, pp. 745-760. 

Taylor and Francis, 

Ltd., 2017 
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3. Bucevska, V. and 

Mojanoski, G. 

“Identifying the determinants 

that cause the 

value movements of currencies 

Denar, Kuna and Dinar”, 

Croatian Review of 

Economic, Business and Social 

Statistics (CREBSS,) Special 

issue, Volume 4, No.2, pp. 78-

85 

Croatian Statistical 

Association, 2018 

4. Bucevska, V. “Determinants of income 

inequality in EU candidate 

countries: A panel analysis”, 

Economic Themes-Ekonomske 

teme, Vol. 57, No. 4, pp. 397-

413. 

Faculty of Economics, 

University of Nis, 2020 

5. Bucevska Vesna “Testing the Twin Deficit 

Hypothesis: Evidence from the 

Republic of North Macedonia” 

Business Systems Research, 

Vol. 11, No. 3, pp. 45- 

 63. 

IRENET, Udruga za 

promicanje istrazivanja 

i inovacija u ekonomiji, 

Zagreb, 2020.  

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Horizon 2020-the Framework 

Programme for Research and 

Innovation 

“Europe in a changing 

world-Inclusive, innovative 

and reflective societies” 

European Union, 

2014-2020 

2. Project of the Croatian Science 

Foundation (HRZZ) 

Project HRZZ “Statistical 

Modeling for Response to 

Crisis and Economic 

Growth in Western Balkan 

Coutries (STRENGHTS)”, 

IP-2013-11-9402 

Croatian Science 

Foundation HRZZ, 

1.9.2014-

31.12.2019 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Буцевска Весна Економетрија со примена 

на EViews, Второ издание 

Универзитет “Св. 

Кирил и 

Методиј”, 

Економски 

факултет, Скопје, 

2016 година 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Bucevska, V. “Application of six sigma 

in higher education quality 

assurance”, in Proceedings 

of the 9th International 

Conference “An Enterprise 

Odyssey: 

Managing Change to 

Achieve Quality 

Development”, Faculty of 

Economics and 

University of 

Zagreb, Faculty of 

Economics and 

Business, Zagreb, 

Croatia 
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Business, University of 

Zagreb, Zagreb, Croatia, 

May 23-26, 2018, pp.1-14. 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 24 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Bucevska, V.  “Modeling Migration from 

the EU Candidate and 

Potential 

Candidate Countries to the 

EU member states, 

Economic and Social 

Development”, in 

Proceedings of the 19th 

International Scientific 

Conference on Economic 

and Social Development 

(Book 

of Proceedings), Barcelona, 

14-16 April 2016 

Varazdin 

Development and 

Entrepreneurship 

Agency in 

cooperation with 

University North; 

Editors: Ilko 

Vrankic, Daniel 

Tomic , 2016. 

2. Bucevska, V. and Hadzi- 

Misheva, B.  

“The Determinants of 

Profitability in 

Banking Industry: 

Empirical Research on 

Selected Balkan 

Countries”, Eastern 

European Economics, Vol. 

55, Issue 2, 

pp.146-167. 

Taylor and 

Francis, Ltd., 2017 

3. Arsov S. and Bucevska, V.  "Determinants of 

Transparency and 

Disclosure – 

Evidence from Post-

Transition Economies", 

Economic Research - 

Ekonomska 

Istraživanja, Vol. 30, 

Number 1, pp. 745-760. 

Taylor and 

Francis, Ltd., 2017 

4. Bucevska, V. and Mojanoski, G. “Identifying the 

determinants that cause the 

value movements of 

currencies Denar, Kuna and 

Dinar”, Croatian Review of 

Croatian Statistical 

Association, 2018 
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Economic, Business and 

Social Statistics (CREBSS,) 

Special issue, Volume 4, 

No.2, pp. 78-85 

5. Bucevska, V. “Determinants of income 

inequality in EU candidate 

countries: A panel 

analysis”, Economic 

Themes-Ekonomske teme, 

Vol. 57, No. 4, pp. 397-

413. 

Faculty of 

Economics, 

University of Nis, 

2020 

6. Bucevska, V. “Testing the Twin Deficit 

Hypothesis: Evidence from 

the 

Republic of North 

Macedonia” Business 

Systems Research, Vol. 11, 

No. 3, pp. 45- 

 63. 

IRENET, Udruga 

za promicanje 

istrazivanja i 

inovacija u 

ekonomiji, Zagreb, 

2020.  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Bucevska, V. and Hadzi 

Misheva, B.  

“The Determinants of 

Profitability in 

Banking Industry: 

Empirical Research on 

Selected Balkan 

Countries”, Eastern 

European Economics, Vol. 

55, Issue 2, 

pp.146-167. 

Taylor and 

Francis, Ltd., 2017 

2. Arsov S. and Bucevska, V.  "Determinants of 

Transparency and 

Disclosure – 

Evidence from Post-

Transition Economies", 

Economic Research - 

Ekonomska 

Istraživanja, Vol. 30, 

Number 1, pp. 745-760. 

Taylor and 

Francis, Ltd., 2017 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Bucevska, V.  “Modeling Migration from 

the EU Candidate and 

Potential 

Candidate Countries to the 

EU member states, 

Economic and Social 

Development”, in 

Proceedings of the 19th 

International Scientific 

Conference on Economic 

and Social Development 

(Book 

The 19th International 

Scientific Conference 

on Economic and 

Social Development 

(Book 

of Proceedings), 

Barcelona, 14-16 

April 2016 

2016 
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of Proceedings), 

Barcelona, 14-16 April 

2016 

2. Bucevska, V. and 

Dumicic, K. 

“Macroeconomic Effects 

of Workers’ Remittances: 

Evidence from the 

Western Balkan 

Countries”, in Proceedings 

of the 20th International 

Scientific Conference on 

Economic and Social 

Development (Book of 

Proceedings), Prague, 27-

28 April 2017, pp. 94-103. 

The 20th International 

Scientific Conference 

on Economic and 

Social Development, 

Prague, 27-28 April 

2017 

2017 

3. Bucevska, V.  “Application of six sigma 

in higher education quality 

assurance”, in Proceedings 

of the 9th International 

Conference “An 

Enterprise Odyssey: 

Managing Change to 

Achieve Quality 

Development”, Faculty of 

Economics and 

Business, University of 

Zagreb, Zagreb, Croatia, 

May 23-26, 2018, pp.1-14. 

The 9th International 

Conference “An 

Enterprise Odyssey: 

Managing Change to 

Achieve Quality 

Development”, 

Faculty of Economics 

and 

Business, University 

of Zagreb, Zagreb, 

Croatia, May 23-26, 

2018 

2018 

4. Bucevska, V.  “Current account 

imbalances in the context 

of European 

integration”, in 

Proceedings of the 35th 

International Association 

for Research in 

Income and Wealth 

(IARIW) General 

Conference, Copenhagen, 

Denmark, August 20-25, 

2018, pp. 1-16 

The 35th International 

Association for 

Research in 

Income and Wealth 

(IARIW) General 

Conference, 

Copenhagen, 

Denmark, August 20-

25, 2018 

2018 

5. Bucevska V. and 

Drakulevski, Lj. 

“Do Foreign Investments 

Affect Export 

Performance: Evidence 

from Macedonia and 

Turkey”, in Proceedings 

of the 1st International 

Conference “Development 

of Foreign Trade in 

Modern World: 

Innovations and 

The 1st International 

Conference 

“Development of 

Foreign Trade in 

Modern World: 

Innovations and 

Challenges”, 27-28 

September, 2018, 

Saint Petersburg, 

Russia 

2018 
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Challenges”, 27-28 

September, 2018, Saint 

Petersburg, Russia, pp. 58-

68. 

6. Bucevska, V. and 

Ademi, K. 

“Economic Convergence 

and Growth Analysis in 

the Balkan Countries”, 

Proceedings of the 14th 

Annual International 

Scientific Conference of 

Young Scientists “the 

Economy of Bulgaria and 

the European Union in the 

Digital World”, 

University of National and 

World Economy (UNWE), 

Sofia, Bulgaria, 23rd 

November 2018. 

The 14th Annual 

International 

Scientific Conference 

of Young Scientists 

“the Economy of 

Bulgaria and the 

European Union in 

the Digital World”, 

University of National 

and World Economy 

(UNWE), Sofia, 

Bulgaria, 23rd 

November 2018 

2018 

7. Bucevska, V. “Factors affecting the 

adoption of Internet 

banking: The case of 

Macedonian individual 

customers”, Proceedings 

of the 5th Enterprise 

Research Innovation 

(ENTRENOVA) 

Conference, Rovinj, 

Croatia, September 2019. 

The 5th Enterprise 

Research Innovation 

(ENTRENOVA) 

Conference, Rovinj, 

Croatia, September 

2019 

2019 
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на студии 

1. Име и презиме Борче Треновски 

2. Дата на раѓање 23.07.1981 

3. Степен на образование Трет циклус на студии 

4. Наслов на научниот степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 2004 Економски факултет - 

Скопје 

Магистериум 2009 Економски факултет - 

Скопје 

Докторат  2013 Економски факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Финансии 

7. Подрачје Поле Област 
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Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Општествени науки Економски 

науки 

Применета економија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Економски факултет - Скопје Вонреден професор 

Економска теорија,  

Применета економија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Развој на економската мисла Економија / Економски факултет - Скопје 

2. Вовед во економија на животната 

средина 

Изборен предмет / Економски факултет - 

Скопје 

3.   

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Макроекономија Изборен предмет / Економски факултет - 

Скопје 

2. Макроекономско моделирање Изборен предмет / Економски факултет - 

Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Борче Треновски; Марија 

Трпкова-Несторовска; 

Ѓунтер Мерџан; Кристијан 

Кожески 

Labour Productivity in Terms 

of the Fourth Industrial 

Revolution 

Southeast European 

Review of Business and 

Economics (SERBE) 

Journal, Vol. 1, No. 2, 

2020 

2. Борче Треновски; Марија 

Трпкова-Несторовска; 

Ѓунтер Мерџан; Кристијан 

Кожески 

Labour Market in Terms of 

the Fourth Industrial 

Revolution 

Digital Transformation 

of the Economy and 

Society: Shaping the 

Future – Proceedings / 

11th International 

Conference, 2019 

3. Калина Треневска 

Благоева; Марина 

Мијоска; Борче 

Треновски 

Determinants of the Citizens’ 

Usage of Electronic Public 

Services in the Republic of 

Macedonia 

Electronic Government, 

an International Journal, 

Electronic Government, 

Vol. 16, No. 4, Scopus 

(Elsevier), 2020 

4. Билјана Ташевска; Борче 

Треновски; Марија 

Трпкова-Несторовска 

The Government Revenue – 

Expenditure Nexus in 

Southeast Europe: A 

Bootstrap Panel Granger-

Causality Approach 

Eastern European 

Economics, Taylor & 

Francis Thomson 

Reuters (Web of 

Science) Journal, 2020 

5. Горан Петревски; Борче 

Треновски; Билјана 

Ташевска 

The Effectiveness of Fiscal 

and Monetary Policies in a 

Small Open Economy – The 

Case of Macedonia 

Post-Communist 

Economies, (Impact 

Factor: 0.541), 2017 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
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Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Борче Треновски и др. 

(Team Leader) 

Analysis of the Costs and 

Benefits from the 

Organization of Practical 

Training of Students from 

Secondary Vocational 

Education in the Republic of 

North Macedonia 

HELVETAS Swiss 

Inter-Cooperation, 2020 

2. Борче Треновски и др. 

(Key Expert) 

Covid-19 Budgetary Impact 

Analysis for Municipalities 

Specialized Project of 

European Bank for 

Reconstruction and 

Development (EBRD), 

2020 

3. Борче Треновски и др. 

(Key Expert) 

Response to the Socio-

Economic Effects of Covid-19 

by Supporting Vulnerable 

Groups of Low-Paid 

Workers, Workers Who Are 

Part of the Informal 

Economy and Temporary 

Workers 

Regional Project for the 

Countries of the 

Western Balkans, 

Supported by 

Foundation Open 

Society, 2020/2021 

4. Борче Треновски и др. 

(Team Member) 

Accelerating Progress on 

Effective Tobacco Tax 

Policies in Low and Middle-

Income Countries 

International Scientific 

Project Funded by the 

University of Illinois at 

Chicago, 2019/2020 

5. Борче Треновски и др. 

(Team Leader – Project 

Manager) 

Comparative and Feasibility 

Study on Local Government 

Borrowing and Issuing 

Municipal Bonds 

UNDP, RFP 29/2018 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Борче Треновски и др. Макроекономски ефекти 

на фискалната политика 

во Република Македонија 

Центар за стратегиски 

истражувања, 

Македонската 

академија на науките и 

уметностите (МАНУ) 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Борче Треновски и др. Tobacco Consumption in 

North Macedonia 

Analytica (Research 

Monography), 

финансиран од 

Институтот за 

здравствени 

истражувања и 

политика на 

Универзитетот 

Илиноис при Чикаго 

(UIC), 2020 
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2. Борче Треновски Analysis of the Possibilities 

for Improvement of the 

Existing and Development of 

New Models of Subsidies for 

Reduction of Air Pollution – 

How to Get Available 

Subsidies for the 

Economically Vulnerable 

Categories of Citizens 

УНДП – Северна 

Македонија, 2020 

3. Борче Треновски и 

Катерина Шапкова 

Costs and Benefits Resulting 

from Practical Training of 

Students in Secondary 

Vocational Education in the 

Republic of North Macedonia 

HELVETAS Swiss 

Inter-Cooperation and 

Macedonian Center for 

Vocational Education, 

2020 

4. Борче Треновски и 

Марина Серафимовска 

Research on the Financial 

and Non-Financial Support 

of Civil Society 

Organizations by the Local 

Authorities 

European Association of 

Local Democracy 

(ALDA) – Skopje, the 

Association of Financial 

Officers of Local 

Governments and Public 

Enterprises (ZFR) and 

the European Movement 

(EM), 2018 

5. Борче Треновски Analysis of the Labour 

Market – Demand for Labour 

in the Northeast Region of 

Macedonia 

ЦЕА / Национална 

федерација на фармери 

(НФФ), финансиран од 

Европската Унија, 

2016 

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 20 

11.2. Магистерски работи 7 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна 

научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Горан Петревски; Борче 

Треновски; Билјана 

Ташевска 

The Effectiveness of Fiscal 

and Monetary Policies in a 

Small Open Economy – The 

Case of Macedonia 

Post-Communist 

Economies, (Impact 

Factor: 0.541), 2017 

2. Борче Треновски; Билјана 

Ташевска 

Fiscal or Monetary 

Dominance in a Small, Open 

Economy with Fixed 

Exchange Rate – The Case 

of the Republic of 

Macedonia 

Proceedings of Rijeka 

Faculty of Economics: 

Journal of Economics 

and Business, Vol. 33, 

No. 1, pp. 125-145, 

(Impact Factor: 0,4), 

2015 

3. Калина Треневска 

Благоева; Марина 

Мијоска; Борче 

Треновски 

Determinants of the 

Citizens’ Usage of 

Electronic Public Services 

in the Republic of 

Macedonia 

Electronic Government, 

an International Journal, 

Electronic Government, 

Vol. 16, No. 4, Scopus 

(Elsevier), 2020 
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4. Билјана Ташевска; Борче 

Треновски; Марија 

Трпкова-Несторовска 

The Government Revenue – 

Expenditure Nexus in 

Southeast Europe: A 

Bootstrap Panel Granger-

Causality Approach 

Eastern European 

Economics, Taylor & 

Francis Thomson 

Reuters (Web of 

Science) Journal, 2020 

5. Борче Треновски; Билјана 

Ташевска 

Lessons Learned from the 

Global Recession – 

Redesigned Framework of 

Key Macroeconomic 

Policies 

International Journal of 

Business and 

Globalization, Vol. 22, 

No. 4, Scopus 

(Elsevier), 2019 

6. Билјана Ташевска; Борче 

Треновски 

Testing Fiscal Sustainability 

in the Republic of 

Macedonia – A VAR 

Approach 

Economic and Social 

Development (Book of 

Proceedings), 26th 

International Scientific 

Conference on 

Economic and Social 

Development – Building 

Resilient Society, 

Indexed in CPCI (WoS 

by Thomson Reuters) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Горан Петревски; Борче 

Треновски; Билјана 

Ташевска 

The Effectiveness of Fiscal 

and Monetary Policies in a 

Small Open Economy – The 

Case of Macedonia 

Post-Communist 

Economies, (Impact 

Factor: 0.541), 2017 

2. Борче Треновски; Билјана 

Ташевска 

Fiscal or Monetary 

Dominance in a Small, Open 

Economy with Fixed 

Exchange Rate – The Case 

of the Republic of 

Macedonia 

Proceedings of Rijeka 

Faculty of Economics: 

Journal of Economics 

and Business, Vol. 33, 

No. 1, pp. 125-145, 

(Impact Factor: 0,4), 

2015 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Борче Треновски  26th International 

Conference on 

Economic and Social 

Development – Building 

Resilient Society – 

Загреб, Хрватска 

2017 

2. Борче Треновски  International 

Conference – The 

Changing Role of 

Finance in Today’s 

Global Economy – 

Organized by Faculty of 

Economics - Skopje 

2016 
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3. Борче Треновски  Scientific Conference – 

The Republic of 

Macedonia on its Path 

Towards the European 

Union – Experiences, 

Challenges and 

Perspectives, Organized 

by MANU 

2016 

 

 

 
 
 
 
 
 

Реден број: 8 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус 

на студии 

1. Име и презиме Даниела Бојаџиева 

2. Дата на раѓање 24.07.1977 

3. Степен на образование VIII доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран економист 2000 

Економски 

факултет - Скопје 

УКИМ во Скопје 

Магистер на економски 

науки 
2007 

Економски 

факултет - Скопје 

УКИМ во Скопје 

Магистер на економски 

науки 
2008 

Faculty of 

Economics and 

Business 

RUG University, 

Groningen, The 

Netherlands 

Доктор на економски 

науки 
2013 

Економски 

факултет - Скопје 

УКИМ во Скопје 

6.1 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер (1) 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки 
Економски 

науки 
Финансии  

6.2 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер (2) 
Општествени науки 

Економски 

науки 

Применета 

економија 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки 
Економски 

науки 
Економска теорија, 

8. 

Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата во 

која работи и звањето во кое е 

избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Економски факултет - 

Скопје, УКИМ во Скопје 

Вонреден професор,  

Економска теорија,  

Маркетинг 

 

9. 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 
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Ред.број Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Микроекономија 

Економија 

Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

2. Политика на цени 

Маркетинг 

Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

9.2. 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Политика на цени во маркетингот 

Маркетинг 

Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

2. 
Спојување и аквизиции помеѓу 

компаниите 

Корпоративен финансиски менацмент 

Економски факултет - Скопје, УКИМ 

во Скопје 

9.3. 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Микроекономија 
Економски науки/ Економски 

факултет - Скопје, УКИМ во Скопје 

2. Индустриска политика 
Економски науки/ Економски 

факултет - Скопје, УКИМ во Скопје 

  3. Државата и бизнисот  
Економски науки/ Економски 

факултет - Скопје, УКИМ во Скопје 

  4.    

10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори  Наслов  Издавач/година 

1. 
Мамучевска 

Д. 

Креирање и примена на политиката за 

заштита на конкуренцијата во 

македонската економија: Формално 

исполнување на задачата во процесот на 

интеграција кон ЕУ или реална потреба 

од поголема пазарна конкуренциија 

Прилози МАНУ, 

Одделение за 

општествени 

науки, 2019 

2. 

Velickovski I. 

and 

Mamucevska 

D. 

 Interest Rate Pass-Through in Three EU 

Candidate Countries: The Case of Albania, 

North Macedonia and Serbia,  

International 

Economics and 

Business, Vol.5 

No.2, Macrcothink 

Institute, 2019 

3. Бојаџиева Д. 

Значењето на регулаторните институции 

за изградба на функционална пазарна 

економија во Република Северна 

Македонија 

Зборник на 

трудови, МАНУ, 

Одделение за 

општествени 

науки, 2020 (во 

печат) 

4. 

Nikolovska N. 

and 

Mamucevska 

D. 

Current crisis in the light of the 

contradictions of the core-periphery 

development model 

University of Pula, 

Review of 

innovations and 

competitiveness  - A 

Journal of Economic 

and Social Research, 

Vol.1, Issue 1, 2015 

5. 

Nikolovska N. 

and 

Mamucevska 

D. 

Post crisis global shifts: determinants, 

policies and exit scenarios 

University “Ss. Cyril 

and Methodius” - 

Faculty of 

Economics, 

Proceedings from 
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International 

scientific 

conference: 

Economic recovery 

in the post crisis 

period, 2015 

10.2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.број Автори  Наслов  Издавач/година 

1. 

Mamuchevska 

D. and group 

of domestic 

and 

international 

researchers 

COST-CA16228 - European Network for 

Game Theory, Researcher and Member of 

the project committee as national 

representative  

EU funded project/ 

September 2017 – 

September 2021 

2. 

Mamuchevska 

D. and group 

of domestic 

and 

international 

researchers 

CA18213 - Rural NEET Youth Network: 

Modelling the risks underlying rural 

NEETs social exclusion, Researcher and 

Member of the project committee as 

national representative EU funded project 

EU funded project/ 

September 2019 – 

September 2023 

3. 

Mamuchevska 

D. and group 

of domestic 

and 

international 

researchers 

Organizing acceleration for high- potential 

innovative SMEs – The Gazelle project” – 

Funded from the INTERREG  Balkan – 

Mediterranean 2014-2020 programme 

October 2019 – 

October 2021 

4. 

Mamuchevska 

D. and 

Vasileva D. 

Monitoring for efficiency, efficacy and 

transparency of regulatory institutions: 

Agency for audio and audiovisual media 

services and Agency for Electronic 

Communications – Proformance watch II 

Eurothink/2019 

5. 

Mamuchevska 

D. and group 

of domestic 

and researchers 

Study about market structure and 

performances in the telecommunication 

sector in the Republic of Macedonia, 

domestic project financed by the private 

companies 

2015 

10.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Мамучевска 

Д. и Василева 

В. 

Анализа на поставеноста, 

перформансите и предизвиците во 

работењето на АЕК (стручна 

монографија) 

Eurothink/2019 

1. Мамучевска 

Даниела, 

автор на 2 

прилози за 

индивидуални 

нобеловци по 

економија 

Таки Фити (редактор), Нобеловци по 

економија 1969-2020.  

Економски 

факултет - Скопје. 

2020 г. 

3.    

4.    

5.    

10.4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. 
Мамучевска 

Даниела 

Дали спојувањето меѓу операторите 

значи затворање на пазарот и 

Економски 

факултет: 
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намалување на конкуренцијата на 

пазарот на телекомуникациии? 

Годишник на 

Економскиот 

факултет - Скопје, 

том 50, Скопје, 

2015 

2. 
Мамучевска 

Даниела 

Заштедата во потрошувачкиот вишок 

како индикатор за проценка на ефектите 

од политиката за заштита на 

конкуренцијата,  

Економски 

факултет: 

Годишник на 

Економскиот 

факултет - Скопје, 

том 52, Скопје, 

2017 

3. 
Мамучевска 

Даниела 

Еластичноста на побарувачката во 

функција на профитабилно управување 

со продажните цени  

 

 In Storе Б2Б 

магазин за 

трговскиот сектор, 

броеви во март и 

арптил 2019 

4.    

5.    

11. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 4 

11.2. Магистерски работи  

11.3. 
Докторски 

дисертации 
 

12. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 6.    

12.2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.број Автори Наслов на трудот 
Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1.     

2.     

3.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Реден број: 9 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор 

циклус на студии 
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1. Име и презиме Билјана Ташевска 

2. Дата на раѓање 12.09.1983 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 2005 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

во 

Скопје,Економски 

факултет - Скопје 

Магистериум 2011 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

во 

Скопје,Економски 

факултет - Скопје 

Докторат  2015 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

во Скопје, 

Економски 

факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Применета 

економија  

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 

Применета 

економија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет - Скопје 

Вонреден професор; 

Економска теорија, 

Применета економија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Национални сметки Економија / Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет - Скопје 

2. Економија на социјалната 

држава 

Економија / Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје 

3. Економија и социјален 

систем 

Социјална работа и социјална 

политика / Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Филозофски 

факултет 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Избрани проблеми од микро 

и макроекономија 

Статистички методи за бизнис и 

економија / Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет - Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Јавни финансии Економски науки / Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет - Скопје 
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10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Tashevska, B., 

Trenovski, B. and 

Trpkova-Nestorovska, 

M. 

“The Government 

Revenue–Expenditure 

Nexus in Southeast Europe: 

A Bootstrap Panel Granger-

Causality Approach”,  

Eastern European 

Economics, 58:4, 309-326 

Taylor & Francis / 

2020 

2. Tashevska, B., 

Trpkova-Nestorovska, 

M. and Trenovski, 

"Socio-economic 

determinants of social 

spending in the EU", CEA 

Journal of Economics, 

Volume 14, Issue 4, pp. 35 

– 48 

Center for 

Economic Analysis 

/ 2019 

3. Petrevski, G., 

Trenovski, B. and 

Tashevska, B. 

“The Effectiveness of Fiscal 

and Monetary Policies in a 

Small Open Economy - The 

Case of Macedonia”, Post-

Communist Economies, 

31:6, 805-821 

Taylor & Francis / 

2019 

4. Tashevska, B. “Social expenditure in the 

European countries”, 

Contributions. Section of 

Social Sciences, XLIX 1-2, 

pp. 151-160 

Македонска 

академија на 

науките и 

уметностите / 2018 

5. Билјана Ташевска и 

Борче Треновски 

„Фискалната одржливост 

на Република Македонија 

на патот кон ЕУ“, во 

Република Македонија на 

патот кон Европската 

Унија (2020) - искуства, 

предизвици, перспективи: 

Прилози од 

Меѓународната 

конференција, одржана на 

6 мај, 2016 година / 

[Уредувачки одбор Таки 

Фити ... и др.]. 

Македонска 

академија на 

науките и 

уметностите и 

Влада на РМ / 

2016 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Аналитичар Одговор на социо-

економските ефекти од 

ковид-19 преку поддршка 

на ранливите групи на 

ниско-платени 

работници, работници 

кои се дел од 

неформалната економија 

и привремено вработени 

работници, Регионален 

проект 

Фондација 

Отворено 

Општество 

Македонија / Јули 

2020 – во тек 

2. Таки Фити и др. 

(соработник – 

истражувач) 

Фискални 

мултипликатори – 

случајот на Република 

Македонија  

МАНУ / 2014 – 

2016  
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3. Билјана Ташевска и 

Борче Треновски 

„Фискална политика, 

фискална одржливост во 

мала и отворена 

економија во услови на 

глобалните економски 

нарушувања – случајот на 

Р. Македонија“, во 

Импликациите од 

Европската должничка 

криза врз процесите на 

економската интеграција 

во Европската Унија, во 

рамки на проект на 

МАНУ и БАН (Бугарската 

Академија на Науките) 

Институт за 

икономически 

изследвания при 

Българка академия 

на науките и 

Македонска 

академија на 

науките и 

уметностите / 2017 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Фити, Т. и др. Нобеловци по економија 

1969-2020 

Економски 

факултет – Скопје 

/ 2020 

2. Фити, Т. и др.  Макроекономските 

ефекти на фискалната 

политика во Република 

Македонија (уредник А. 

Беџети),  

МАНУ, Центар за 

стратегиски 

истражувања, 

Скопје / 2017 

3.  Билјана Ташевска и 

Борче Треновски 

„Фискална политика, 

фискална одржливост во 

мала и отворена 

економија во услови на 

глобалните економски 

нарушувања – случајот на 

Република Македонија“, 

во Фити,Т. и др. (ур.) 

Импликациите од 

Европската должничка 

криза врз процесите на 

економската интеграција 

во Европската Унија 

МАНУ и БАН 

(Бугарската 

Академија на 

Науките) / 2017 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Ташевска, Б. „Естер Дифло“ во 

Нобеловци по економија 

1969-2020 (ур. Таки 

Фити), стр. 557-563 

Економски 

факултет – Скопје 

/ 2020 

2. Ташевска, Б. и Фити, 

Т. 

„Ангус Дитон“ во 

Нобеловци по економија 

1969-2020 (ур. Таки 

Фити), стр. 503-510 

Економски 

факултет – Скопје 

/ 2020 

3. Tashevska, B. “The tax-spend debate - 

review of the empirical 

literature”, Annual of the 

Faculty of Economics – 

Skopje, Vol. 53, pp. 467-

484 

Економски 

факултет – Скопје 

/ 2018 
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4. Ташевска, Б. „Преглед на методите за 

оценување на фискалната 

одржливост“, Годишник 

на Економски факултет – 

Скопје, Том 52, стр. 411-

424 

Економски 

факултет – Скопје 

/ 2017 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 24 

11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавено шест научни трудови во референтна 

научна публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Trenovski, B., 

Tashevska, B., 

Kozeski, K. and 

Merdzan, G 

“The Link Between 

Productivity and Labor 

Compensation in 

Selected Central and 

Southeast European 

Countries” in 

Conference Proceedings 

of the 7th REDETE 

Conference on 

Economic development 

and entrepreneurship in 

transition economies, 

held on 24-25 October 

2019 in Banja Luka, 

BIH, pp. 125-138. 

Faculty of 

Economics, 

University of Banja 

Luka / 2020 

2. Tashevska, B., 

Trpkova-Nestorovska, 

M. and Trenovski, 

"Socio-economic 

determinants of social 

spending in the EU", 

CEA Journal of 

Economics, Volume 14, 

Issue 4, pp. 35 – 48 

Center for 

Economic Analysis 

/ 2019 

3. Trpkova-Nestorovska, 

M., Trenovski, B. and 

Tashevska, B. 

"Migration and its 

impact on the 

demographic transition 

in the countries of the 

European Union", CEA 

Journal of Economics, 

Vol. 13, No. 2, Skopje, 

pp.35 –  52 

Центар за 

економски анализи 

(ЦЕА) / 2018 



 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ  

                                                                                                                                         ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

108 

 

4. Тashevska, B. and 

Trenovski, B. 

“Testing Fiscal 

Sustainability in the 

Republic Of Macedonia 

- A VAR Approach” in 

Potocan, V., Kalinic, P. 

and Vuletic, A. (eds.) 

Economic and Social 

Development (Book of 

Proceedings), 26th 

International Scientific 

Conference on 

Economic and Social 

Development - "Building 

Resilient Society", , pp. 

479-489. 

Varazdin 

Development and 

Entrepreneurship 

Agency / 2017 

5. Fiti, T., Filipovski, V., 

Antovska, M. and 

Tashevska, B. 

“Innovations and 

Entrepreneurship in the 

Macedonian Business 

Sector”, World Review 

of Entrepreneurship, 

Management and 

Sustainable 

Development, Vol. 13, 

Nos. 2/3, 2017, pp.194-

210 

Inderscience 

Publishers / 2017 

6. Trenovski, B. and 

Tashevska, B. 

“Lessons Learned from 

the Global Recession - 

Redesigned Framework 

of Key Macroeconomic 

Policies”, International 

Journal of Business and 

Globalisation, Vol.22 

No.4, pp. 468-489 

Inderscience 

Publishers / 2019 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Tashevska, B., 

Trenovski, B. and 

Trpkova-Nestorovska, 

M. 

“The Government 

Revenue–Expenditure 

Nexus in Southeast 

Europe: A Bootstrap 

Panel Granger-Causality 

Approach”,  Eastern 

European Economics, 

58:4, 309-326 

Taylor & Francis / 

2020 

2. Petrevski, G., 

Trenovski, B. and 

Tashevska, B. 

“The Effectiveness of 

Fiscal and Monetary 

Policies in a Small Open 

Economy - The Case of 

Macedonia”, Post-

Communist Economies, 

31:6, 805-821 

Taylor & Francis / 

2019 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 
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1. Tashevska, B., 

Trpkova-

Nestorovska, 

M. and 

Makreshanska-

Mladenovska, 

S. 

“Is there a 

dominance of social 

protection 

expenditure in the 

European Union?” 

Economic and 

Business Trends 

Shaping the Future 

2020, 

Меѓународна 

конференција 

организирана од 

Економски 

факултет - Скопје 

2020 

3. Makreshanska 

Mladenovska, 

S. and 

Tashevska, B. 

"The impact of fiscal 

decentralization on 

economic growth in 

the CEE countries" 

49th International 

Scientific 

Conference on 

Economic and 

Social Development 

Development – 

"Building Resilient 

Society", Varazdin 

Development and 

Entrepreneurship 

Agency, одржана 

во Загреб, 

Хрватска 

2019 

  4. Tashevska, B., 

Trpkova-

Nestorovska, 

M. and 

Trenovski, B. 

“Estimating a fiscal 

reaction function for 

the South East 

European countries” 

ISCCRO’18: The 

Second 

International 

Statistical 

Conference in 

Croatia (Book of 

Proceedings) - 

“New Advances in 

Statistical Methods 

Applications for a 

Better World”, 

Croatian Statistical 

Association, 

одржана во 

Опатија, Хрватска 

2018 
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Прилог бр. 5 

Податоци за наставниците што можат да бидат ментори на магистерски труд на втор циклус 

на студии на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии 

 
Табела 1. Преглед на наставници кои можат да бидат ментори на 

магистерски труд на втор циклус на студии 

 

Реден 

Бр. 

Име и презиме на 

наставникот 

Наставно-научно, 

наставно или 

научно звање во 

кое е избиран 

наставникот 

Научна област во која наставникот 

може да биде ментор на  

магистерски труд 

 

1. д-р Владимир Филиповски Редовен професор Економска теорија, Применета 

економија, Финансии 

2. д-р Трајко Славески Редовен професор Економска теорија, Применета 

економија 

3. д-р Ирена Кикеркова Редовен професор Меѓународна економја, Надворешна 

трговија  

4. д-р Пеце Недановски Редовен професор Економска теорија, Применета 

економија 

5. д-р Предраг Трпески Редовен професор Економска теорија, Применета 

економија 

6. д-р Борче Треновски Вонреден професор Економска теорија, Применета 

економија 

7. д-р Даниела Бојаџиева Вонреден професор Економска теорија, Применета 

економија 

8. д-р Билјана Ташевска Вонреден професер Економска теорија, Применета 

економија 

9. д-р Весна Буцевска Редовен професор Применета економија, Економетрија 

10.    
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11.    

...    
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Прилог бр. 6 

Додаток на диплома 

 

 Економски факултет 
 

 
Бр.диплома: 

 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1. Име  

1.2. Презиме  

1.3. Датум на раѓање, место и држава на 
раѓање 

 

1.4. Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1. Датум на издавање    

2.2. Назив на квалификацијата 
Магистер на економски науки од областа на економскиот развој и 
меѓународните финансии  

2.3. Име на студиската програма, односно 
главно студиско подрачје, поле и област на 
студиите 

Економски развој и меѓународни финансии – Економски науки – 
Општествени науки  

2.4. Име и статус на 
високообразовната/научната установа која ја 
издава дипломата 

Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет, Скопје, 
Решение за акредитација од Одборот за акредитација бр. 12-144/2 од 
25.02.2016 и Решение за почеток со работа од МОН Бр. 14-612 од 
21.04.2016  

2.5. Име и статус на високообразовната / 
научната установа (доколку е различна) која 
ја администрира дипломата 

  

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик    

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

Академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

3.3. Траење на студиската програма: години 
и ЕКТС кредити 

Една година / два семестри, 60 ектс  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Завршен прв циклус на студии на соодветни или сродни студии и 
други услови предвидени со студиските програми за организирање на 
втор циклус на студии на соодветниот факултет, односно научен 
институт  

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Редовен  
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4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

  
Знаења: теоретски и апликативни знаења за клучните фактори кои го 
движат процесот на економски раст и развој; знаења за меѓународните  
пазари, институции и инструменти за финансирање на економскиот 
развој;  
Вештини: Анализа и евалуација на макроекономските и 
микроекономските политики насочени кон постигнување на целите на 
економскиот раст и развој; изработка на студии со предлози за 
политиките за поттикнување на еконосмкиот раст и развој; студии за 
функционирањето на меѓународните финансиски пазари и можностите 
за финансирање на развоните цели и проекти. 
 
.   

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС кредити)[1] 

Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно 

реализирана студиска програма 

Студентот изработил и одбранил магистерски труд на тема: 
                

Ментор: д-р   

4.4. Систем на оценување (шема на оценки и 
критериуми за добивање  на оценките) 

NULL    

Критериуми: 

• Постигнати резултати на прв и втор 

колоквиум / испит 

• Присуство и активност на 

предавања и вежби 

• Учество на проект или изработка на 

стручен труд 

Оцената 5 (пет) е негативна оценка 

до 50 бода 5 пет F 

од 51-60 бодови 6 шест E 

од 61-70 бодови 7 седум D 

од 71-80 бодови 8 осум C 

од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100 бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на студиите  

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии Студентот може да продолжи со студии на трет циклус   

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Со завршувањето на оваа студиска програма, студентите не добиваат 
професионален статус.  

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за студентот NULL   

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Економски факултет - Скопје Улица: бул. Гоце Делчев бр.9В, 1000 

Скопје Телефон: (02)3286-800 Електронска адреса: 

contact@eccf.ukim.edu.mk Веб страна: www.eccf.ukim.edu.mk  

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 

 
 
 
Проф. д-р Предраг Трпески    Проф. д-р Никола Јанкуловски 
                          

7.3. Функција на потписникот       декан/директор                          ректор   

7.4. Печат     печат на единицата                   печат на УКИМ        
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Прилог бр. 7 

Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страницаите 

 
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

2/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b4-

%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80/ 

 

 

Извештај од последна самоевалуација (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците 

 
https://eccf.ukim.edu.mk/%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

2/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%

98%d0%b0/ 
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Прилог бр. 8 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа, издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија 
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Прилог бр. 9 

Договори за закуп 
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Прилог бр. 10 

Копија од Решението за исполнување на услови за почеток со работа на студиската програма, 

издадено од Министерството за образобание и наука на Република Северна Македонија  
 

 

 

 


