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ИЗВЕШТАЈ НА ДЕКАНОТ ЗА РАБОТАТА НА 

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ 
 

 

Извештајот на Деканот за работата на Економскиот факултет – Скопје се однесува за 

периодот од 1.10.2020 до 30.09.2021 година. За наведениот период, од страна на Деканатската 

управа, како и од страна на Наставно – научниот совет, беше донесенa Годишна програма во која 

беа предвидени најзначајните активности планирани за реализација од страна на органите и од 

внатрешно – организациските единици на Факултетот. Годишната програма беше обемна, но 

беше предизвик и за раководството и за сите кои беа вклучени во нејзина реализација, така што, 

истата беше остварена во целост. 

Активностите во текот на оваа учебна година, поради Covid 19 пандемијата, се одвиваа во 

невообичаени, несекојдневни услови. И покрај ваквите околности, Факултетот презема 

активности кои значат продолжување и зачувување на традицијата, обезбедување постојан раст и 

развој, како и унапредување на меѓународна и домашна соработка што овозможува поголема 

видливост и препознатливост на Факултетот.  

Учебната 2020/2021 година беше од особено значење за Факултетот, бидејќи во овој 

период Факултетот празнуваше голем јубилеј, 70 години постоење. Со одбележувањето на овој 

голем јубилеј, Економскиот факултет – Скопје, уште еднаш ги потврди своите силни определби 

кои и во иднина ќе значат напорна работа и посветеност, со што би се потврдил нашиот статус - 

најпрестижна високообразовна институција во високото образование, лидер во образованието 

на кадри од областа на економијата и бизнисот во Р.С. Македонија. 
 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Учебната 2020/2021 година, беше специфична и невообичаена по многу нешта, а во 

рамките на оваа невообичаеност, секако влегува и фактот што за првпат во историјата на 

Факултетот, наставата во текот на учебната година, се спроведе преку користење  електронски 

средства, и за жал без физичко присуство на студентите. Во вакви околности, кога здравјето на 

студентите и на вработените е во преден план, Факултетот ги презеде сите неопходни мерки кои 

беа насочени кон поедноставено остварување на правата на студентите во текот на студирањето. 

Мерките подготвени од страна на Деканатот, а поддржани од страна на Наставно – научниот 

совет, се покажаа како целисходни бидејќи процесот на наставата, како и процесот на 

спроведување на испитите во вакви околности, се реализираа непречено. Наставниот и 

соработничкиот кадар, во овој период вложија голем труд и посветеност, и демонстрираа голема 

професионалност, со цел  и во вакви услови на студентите да им овозможат квалитетно 

образование и секојдневна достапност. 

Реализацијата на наставно – образованиот процес во учебната 2020/2021 година, беше 

успешно спроведен со почитување на постојните и донесување нови одлуки, новини или 

промени во работењето: 

-се потврдија протоколите за престој  и  за полагање на студентите на Факултетот,  како  и 

протоколите за работењето на вработените во просториите на Факултетот или од дома, 

преточени во 4 одлуки: 1. Одлука за начинот на реализација на дејноста на Економскиот 

факултет-Скопје; 2. Одлука за начинот на организирање и спроведување на испитите на прв, втор 

и трет циклус студии по електронски пат; 3. Одлука за начинот на организирање и спроведување 
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на испитите со физичко присуство; 4. Одлука за начинот на организирање и спроведување на 

одбраната на дипломските, магистерските и докторските трудови со физичко присуство за 

учебната 2021/2022 година. 

-се продолжи со практиката на дводекадни сесии; 

-се продолжи со практиката континуираното оценување во текот на наставата да се спроведува 

по примерот на современите универзитети,  со  midterm  exam, односно прв колоквиум во текот 

на семестарот  и  final  exam  или втор колоквиум во истиот термин со самиот испит во првата 

декада од сесијата; 

-се продолжи со практиката потписите за редовност во наставата наместо во индекс да се 

евидентираат електронски во iKnow системот; 

-работењето на службата за студентски прашања продолжи целосно приспособена за работа од 

далечина; 

-се усвои и започна со примена новото упатство за пријава и изработка на дипломски трудови;  

-се спроведе електронски, процесот на самоевалуација на наставата; 

-се продолжи со почитување на кодексот на однесување во текот на онлајн наставата; 

-се организираа два Отворени дена за идните бруцоши, за промоција на Факултетот пред 

учениците од средните училишта од Скопје која се реализира електронски; 

-се учествуваше на Отворениот ден за идните бруцоши во организација на УКИМ за промоција 

на Факултетот пред учениците од средните училишта од Р.С. Македонија кој се реализира 

електронски; 

-се организираа два Отворени дена за промоција на студиумите на втор циклус студии пред 

потенцијалните кандидати за упис (еден пред првиот и еден пред вториот уписен рок по 

електронски пат); 

-успешно се подготви Елаборатот за акредитација нов студиум на англиски јазик MBA in 

Strategic Human Resource Management изработен под менторство на Indiana University’s (IU) 

Kelley School of Business, од Соединетите Американски Држави кој студиум ги отвори вратите за 

својата прва генерација постдипломци во октомври 2021/22 година. 

Уписите на нови студенти на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година, бележи 

пораст, за првпат после неколку години постојано намалување. Овој пораст изразен во проценти, 

изнесува близу20% поголем број на вкупно запишни студенти, односно,во рамките на 

тритеуписни рокови, на Економскиот факултет –Скопје, во учебната 2021/2022 година се 

запишале вкупно 539 студенти, споредбено со минатата година кога бројот на запишани студенти 

изнесуваше 455. Воедно во измината учебна година драстично се намали и бројот на испишани 

студенти за дури 40%. Избалансираниот број студенти по квоти, како и реалниот приказ на 

вкупен број студенти кои можат да се запишат на седумте студиски програми, му овозможуваат 

на Факултетот обезбедување добра уписна политика, која се очекува да продолжи и во годините 

кои следат. Но, и понатаму останува неспорен фактот, дека негативните демографски трендови 

кои се случуваат во нашата земја, изразито неповолните миграциски процеси и општо смален 

интерес за студирање на општествените науки за сметка на техничките науки, и натаму влијаат 

на бројката на студенти кои и во иднина ќе се запишуваат на Економскиот факултет – Скопје. 

Во извештајниот период, односно во учебната 2020/2021 година состојбата со упис на 

студенти на втор циклус студии во рамки на првиот и на вториот уписен рок останува 

непроменета споредбено со изминатите учебни години. По завршување на првиот уписен рок од 

новата учебна 2021/2022 година може да се констатира благо намалување на бројот на студенти, 

но сме со сосема оправдан оптимизам дека со вториот уписен рок вкупниот број на студенти кои 

ќе се запишат на втор циклус студии, ќе биде приближно ист споредбено со изминатата учебна 
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година. Иако интересот за упис на студенти на втор циклус студии е прилично намален 

споредено со периодот од пред десетина години, сепак, преку иновирањето нови студиски 

програми на втор циклус студии, би можело да се очекува подобрување, односно поголем 

интерес при запишувањето на втор циклус студии.  

Табеларен преглед на објавени слободни места, запишани и испишани студенти по учебни 

години: 

Учебна 

година 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

Слободни 

места 

Запишани 

студенти (по 

конкурс и со 

второ отварање 

на матична 

книга) 

Испишани 

студенти 

Слободни 

места (вкупно 

едногодишни и 

двегодишни) 

Запишани 

студенти 

(вкупно 

едногодишни и 

двегодишни) 

Испишани 

студенти 

2014/2015 1240 878 159 984 190 0 

2015/2016 1100 886 157 806 176 0 

2016/2017 890 845 166 477 119 1 

2017/2018 1050 729 140 491 109 1 

2018/2019 1120 607 145 515 95 1 

2019/2020 700 544 108 458 74 / 

2020/2021 700 455  63 462 82 1 

2021/2022 700 539 / 472 44 (само од прв 

уписен рок) 

 

 

Имајќи предвид дека учебната 2021/2022 година, претставува последна година од 

акредитацијата на постојните студиски програми на прв циклус студии, како и на повеќето 

студиски програми на втор циклус студии, во текот на учебната 2020/2021година, Факултетот 

навремено презеде чекори иутврди насоки за заедничко усогласено постапување помеѓу 

катедрите и колегиумите. На овој начин се овозможи заеднички пристап кон подготовка 

новииновирани елаборати за повторна акредитација на студиските програми. Посветеноста во 

рамките на овие процеси овоможија Економскиот факултет- Скопје, со завршувањето на 

учебната 2020/2021 година, во целост да ги има подготвено елаборатите по кои ќе треба да се 

изведува наставата започнувајќи од учебната 2022/2023 година.  

Во текот на учебната 2020/2021 година, се акредитираа три студиски програми на втор 

циклус студии за следниве студиски програми, и тоа: Сметководство и ревизија, Економски 

развој и меѓународни финансии и MBA in Strategic Human Resource Management. За сите три 

студиски програми се обезбеди и решение за почеток со работа. Воведувањето на студиската 

програма MBA in Strategic Human Resource Management на втор циклус студии, е од особено 

значење бидејќи истата е резултат на заеднички проект помеѓу Економскиот факултет – Скопје и 

Indiana University’s (IU) Kelley School of Business од Соединетите Американски Држави. Овој 

проект е финансиран од страна на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 

Република Северна Македонија. 

Во текот на учебната 2020/2021 година, се акредитираа три студиски програми на трет 

циклус студии за следниве студиски програми, и тоа: Економски науки, Организациски науки и 
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управување (менаџмент) и Статистички методи за бизнис и економија. За првите две наведени 

студиски програми од страна на Владата на Р.С.Македонија, се обезбедени и решенија за почеток 

со работа, додека за студиската програма по Статистички методи за бизнис и економија, оваа 

постапка е во тек. 
 

 

ПРАВНА РАМКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ  

 

Во текот на учебната 2020/2021 година, Факултетот ја продолжи својата динамична 

активност на носење нови акти или изменување и дополнување на постоечките, а се со цел 

креирање подобри услови за поедноставено и поефикасно извршување на работните активности, 

како во делот на наставниот процес, така и во делот на административното работење. Активноста 

беше насочена и кон обезбедување посоодветни услови за реализација пред се, на дејноста на 

Факултетот. 

Во изминатата учебна година, како акти кои се од значење за работата на Факултетот 

посебно треба да се издвојат донесувањето на: 

- Одлуката со која се изврши изменување и дополнување на Статутот на Економскиот 

факултет – Скопје, промена со која се предвиде формирање нов центар, како внатрешно – 

организациска единица насловен Јунус Центар за социјални бизниси. Формирањето нов центар 

во рамките на Факултетот, треба да креира нова можност за учество на поголем број проекти, но 

и спроведување активности кои значат подобрување на стандардот на студентите запишани 

првенствено на Економскиот факултет – Скопје. Со формирањето на овој центар се донесе и 

Одлука за организација и работа на Јунус центарот за социјални бизниси на Универзитетот 

„Св. Киpил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје; 

- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и исплата на плaти и 

надоместоци од плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот ,,Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје, како и пречистен текст на оваа одлука. 

Донесувањето на оваа одлука, беше мотивирана од донесувањето на Колективниот договор за 

високото образование и наука, како и од потребата од посоодветно финансиско функционирање 

на Факултетот, наметното од актуелните услови и случувања; 

- Одлука за правилата за студирање на прв и на втор циклус студии, со кои се доуредуваат 

одредени аспекти од начинот на остварувања на правата и обврските на студентите запишани на 

прв и на втор циклус студии; 

- Одлука со која се врши изменување и дополнување на Одлуката за стручно усовршување 

на вработените на Економскиот факултет – Скопје. Со оваа одлука се доуредија прашањата 

поврзани со стручното усовршување на вработените на Факултетот. 

 - Одлуки за организација на заеднички студиски програми на трет циклус студии по 

Економски науки, Организациски науки и управување (менаџмент) и Статистички методи за 

бизнис и економија. 

Од особена важност е и донесувањето на два многу значајни акта и тоа: Стратегискиот 

план на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, за 

периодот 2021-2026 година, како и Годишен план на активности за учебната 2021/2022 година на 

Економскиот факултет - Скопје. Годишниот план на активности се предвидува да се носи за 

секоја учебна година одделно и истиот ќе ги содржи сите најважни активности кои ќе бидат 

потребно да се реализираат. Со донесувањето на овие акти, Економскиот факултет – Скопје, 

предвидува активности кои ќе бидат преземени и реализирани во насока на остварувањето на 

посакуваните цели.  
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Во рамките на своето работење, Факултетот редовно ги следеше и постапуваше по актите 

кои се креирани од страна на надлежните министерства, како и од страна на Ректоратот на 

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а со кои се уредуваат одредени начини на 

работата на Факултетот или со кои се предвидува остварување одредени права на студентите 

запишани на прв циклус студии.  

Во услови кога дејноста на Факултетот се остварува под нестандардни околности и 

услови, а како резултат на Covid 19 пандемијата, донесени се акти со кои се дефинира начинот на 

кој ќе функционира Факултетот и во наредниот период, се до нормализирање на наставно – 

образовниот процес, и тоа: 1.Одлука за начинот на реализација на дејноста на Економскиот 

факултет-Скопје 2.Одлука за начинот на организирање и спроведување на испитите на прв, втор 

и трет циклус студии по електронски пат; 3. Одлука за начинот на организирање и спроведување 

на испитите со физичко присуство и 4.Одлука за начинот на организирање и спроведување на 

одбраната на дипломските, магистерските и докторските трудови со физичко присуство и за 

учебната 2021/2022 година. Донесувањето на овие акти подразбира приспособување на 

работењето согласно препораките и протоколите донесени од страна на надлежните институции, 

а кои треба да овозможат заштита на студентите, на вработените и на сите останати посетители 

на Факултетот.   

Како заклучок кој може да произлезе од правната рамка и од работењето на Факултетот, е 

тоа дека во овој момент, работењето на Факултетот е соодветно усогласено со актуелните 

законски и подзаконски норми. 

 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

 Во текот на академската 2020/2021 година, Економскиот факултет-Скопје, при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и покрај предизвиците со Ковид-19 

пандемијата и глобалното забавување на меѓународната соработка, успеа да ја прошири 

меѓуинституционалната соработка со високообразовните институции при што се потпишани 

четири нови Еразмус + договори и два нови меморандума за соработка. Како резултат на ова, 

бројот на склучени Еразмус + договори се зголеми на вкупно 37 договори. Овие меморандуми и 

договори, во наредниот период треба да придонесат за поголема мобилност на студенти и 

наставници кон другите високо-образовни институции, но и кон нашата институција. Исто така, 

со зголемување на бројот на договори, се придонесува кон реализацијата на стратегијата на 

УКИМ за поголема меѓународна вклученост.  Оваа година во рамки на Еразмус + програмата за 

размена/мобилност на студенти и наставен кадар за периодот од 2020/2021 година учествувале 10 

студенти, а поради Ковид -19 пандемијата која наметна нови протоколи на работа т.е. онлајн 

настава и активности,  УКИМ не распиша повик за мобилност на наставен кадар.  

 Во рамките на интернационализацијата, Економскиот факултет – Скопје успешно ја 

официјализираше соработката со Амбасадатана САД потпишувајќи Меморандум за разбирање 

меѓу Амбасадата на Соединетите Американски Држави, Канцеларија за односи со јавност - Скопје 

и Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, како и 

Меморандум за соработка со Indiana University’s (IU) Kelley School of Business from USA-двата 

потпишани во насока на воспоставување постдипломски студии во областа на MBA in Strategic 

Human Resource Management.  
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 Во однос на меѓународни настани, и покрај ограничувањето, во септември 2020 година ја 

организираше и онлајн ја реализираше 11. Меѓународна летна школа на тема: „Make a difference: 

Learn how to evaluate the economic impact of the COVID-19 pandemic“. 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 

12 и 13 ноември 2020 година, успешно ја реализираше онлајн првата меѓународна конференција 

„Economic and Business Trends Shaping the Future“. Од конференцијата се издаде и електронски 

зборник на трудови со ISSN број 2671-3705 достапен на 

https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/9954. На секој труд му се додаде ДОИ број и 

трудовите се индексирани на CrossRef, Google Scholar и Microsoft Academic. Во 2020 година 

Економски факултет-Скопје беше и коорганизатор на „Jahorina Business Forum 2021“.  

Во извештајниот период во издание на Економскиот факултет-Скопје излезе од печат Vol. 

1 No. 1 (2020) и Vol 2. No 1. (2021) на меѓународното списание „Economy, Business & 

Development (EB&D): international journal.“ 

Во насока на подобрување на истражувачките капацитети се реализираше и вебинарот 

„Publishing Impact: Sharing Experiences for Increasing Publication Impacт“ на кој предавачи беа 

проф. Марина Дабич од Економскиот факултет при Универзитот во Загреб и проф. Петер Тркман 

од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. 

Во насока на зголемување на видливоста на научно-истражувачкиот кадар на 

Економскиот факултет-Скопје, во периодот од февруари до септември 2021 година, се преземаа 

активности за осигурување на унифицирано присуство на наставно-научниот и соработничкиот 

кадар на онлајн платформи за академско присуство: Google Scholar, ResearchGate и ORCID.  

Во 2020 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  ја избрапроф. д-р 

Николина Паламидовска-Стерјадовска од Економскиот факултет – Скопје, за научник на 

годината од полето на општествените науки за 2019 година. 

 

 

ФОРМИРАЊЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО „ЕКОНС ДООЕЛ“- Скопје 

 

Во текот на учебната 2020/2021 година, конечно се реализира проектот за формирање 

трговско друштво, чијшто единствен основач е Економскиот факултет – Скопје. Економскиот 

факултет–Скопје во февруари 2021 година, го основа Друштвото за економско-деловен 

консалтинг, истражувања и едукација „ЕКОНС ДООЕЛ“ - Скопје. Во текот на учебната 

2020/2021 година, за потребите на Друштвото, а со цел уредување на неговата работа, се донесоа 

низа акти во форма на одлуки, правилници и договори. Постоењето на Друштвото претставува 

можност како за надворешните заинтереирани субјекти, така и за лицата вработени во рамките на 

Факултетот, но и на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, поедноставено да 

организираат и да реализираат проектни активности на долг рок. Очекувањата, односно 

придобивките од постоењето на вакво трговско друштво се големи, а истото се очекува да расте и 

да се развива во годините што следат.    
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КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

 

Учебната 2020/2021 година, како ретко досега, може да се окарактеризира за успешна 

година и на полето на кадровската политика. Постојаните залагање пред надлежните 

министерства вродија со плод, па во овој период, на Факултетот му беа одобрени 9 (девет) 

согласности за вработување соработнички кадар, како и 5 (пет) согласности за вработување 

ненаставен кадар. До крајот на учебната 2020/2021 година, Факултетот успеа да реализира 5 (пет) 

согласности за вработување нови асистенти, додека преостанатите 4 (четири) согласности, се 

очекува да се реализираат до крајот на 2021 година. Одобрените 5 (пет) согласности за 

вработување ненаставен кадар се целосно реализирани, па така, во овој период, Факултетот 

обезбеди вработувања на работни позиции кои беа вистински потребни и со кои се овозможи 

поедноставено извршување на секојдневните администрaтивни активности. Во текот на 2021 

годинадо Министерството за образование и наука доставени се уште 2 (две) барања со кои се 

побарува одобрување на уште 4 (четири) нови согласности за вработување на ненаставен кадар, а 

со цел да се обезбеди целосно екипирање на ненаставниот кадар. 

Иако пополнетоста на соработничкиот кадар се уште не е на посакуваното ниво, сепак, 

последно реализираните вработувања, како и вработувањата кои се очекува да се реализираат до 

крајот на учебната 2021 година, треба да овоможат натамошен развој на катедрите, како и  

олеснето реализирање на дејноста на Факултетот.   

 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

Во периодот на изминатата учебна 2020/2021 година, опфатен и анализиран од 1.10.2020 

до 30.9.2021 година, остварени се вкупни приходи во износ од 154.628.633 денари, со структура 

на приходи како: приходи од Министерство за образование и наука 46,76%, сопствени приходи 

52,91% и приходи од закупнини 0,33%. 

 Средствата од буџетот финансираат само неколку ставки и тоа со износи кои отстапуваат 

од потребнитефинансиски средства и се недоволни за ефикасно функционирање на Факултетот. 

Поради тоа, овие средства се надополнуваат од сопствената сметка за самофинансирачки 

активности, на која, за анализираниот период, се остварени приходи во износ од 81.825.974 

денари.  

 Во текот на учебната 2020/2021 година Факултетот оствари 1.031.394 денари повеќе 

приливи од самофинансирачки активности во споредба со претходната 2019/2020 учебна година. 

Зголемувањето на приходите во споредба со минатата година се должи на зголемување на 

останатите приходи за 7.886.315 денари, што се должи на повеќе остварени приходи од донации 

и приходи од реализација на проектни активности. 

 Вкупните приходи на сметката 631, отворена за закупнини за посочениот период, 

изнесуваат 492.779 денари. Овие средства се строго наменски за плаќање комунални услуги, за 

материјални трошоци и за плаќање ДДВ од издадени фактури за наемнини. 

 Доминантно учество во структурата на вкупните приходи од сопствени извори на 

сметката 788, имаат: приходите од уписнина на студенти на прв циклус студии (53,26%), приходи 

од услуги на студенти по разни основи  (22,38%), приходи од уписнини, од испити и од одбрани 

на студенти на втор циклус студии (7,68%), приходи од уплати за трет циклус студии (3,70%) и 

останати приходи (12,98%). 
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 Во структурата на вкупните расходи кои се покриваат од сите извори на приходи 

учествуваат бруто платите со 53,40%, договорните услуги со 23,46%, комуналните услуги со 

4,88%, поправките и тековното одржување со 16,25% и останатите тековни трошоци потребни за 

нормално функционирање на наставниот процес со 1%. Во продолжение е презентиран прегледот 

на остварени приходи и расходи за анализираниот период. 

 

Преглед на остварени приходи-расходи за период 1.10.2020 – 30.9.2021   

  

Сметка 

631 

Сметка  

788 

Сметка 

603 Вкупно 

Вкупни приходи 492.779 81.825.974 72.309.880 154.628.633 

          

Структура на приходи:         

Приход од уписнина 1 циклус   43.584.275   43.584.275 

Приходи од различни услуги на студенти на 1 

циклус   18.307.690   18.307.690 

Приходи од уписнини, испити и одбрани 2 циклус   6.287.790   6.287.790 

Приходи од 3 циклус на студии   3.024.892   3.024.892 

Бруто плати - од буџет     43.796.210 43.796.210 

Комунални услуги - од буџет     6.607.937 6.607.937 

Инвестициско одржување     20.983.899 20.983.899 

Приходи од закупнини 492.779     492.779 

Останати приходи   10.621.327 921.834 11.543.161 

          

Структура на трошоци         

Бруто плати   30.903.366 43.796.210 74.699.576 

Комунални услуги 199.533 25.360 6,607,937 6,832,830 

Договорни услуги 700.000 31.798.741 311.234 32.809.974 

Поправки и тековно одржување 226.294 1.508.660   1.734.954 

Материјали и ситен инвентар 78.887 854.116   933.003 

Реконструкција на објекти     20.983.899 20.983.899 

Патни и дневни трошоци -службено патување   20.261  20.261 

Други расходи 233.064 944.260 610.600 1.787.924 

Вкупно трошоци 1.437.778 66.054.764 72.309.880 139,802,422 

Врз основа на соработка со нашите партнери од бизнис секторот, а во насока на 

подобрување на наставно-научните процеси на Економскиот факултет – Скопје, во текот на 

учебната 2020/2021 година, се обезбедија  и  реализираа повеќе спонзорства, и тоа од:  Унибанка, 

Шпаркасе банка, Стопанска банка – Скопје, Комерцијална банка, Институтот на сметководители 

и овластени сметководители, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, 

Балканскатаканцеларијана JICA и Нескафе Адриатики Indiana University’s (IU) Kelley School of 

Business from USA. 
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ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ 

ПЕРИОД  

 

Работењето на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021 година се 

реализираше во нестандардни и отежнати услови предизвикани од Covid 19 пандемијата. Сепак, 

Факултетот потпирајќи се на своето долгогодишно искуството,  ги презеде сите потребни мерки 

за да обезбеди навремено и непречено извршување на работата, при што може да се констатира 

дека сите работни активности предвидени со годишниот план за работа беа успешно и во целост 

реализирани. Наспроти сите пречки и предизвици кои со себе ги донесе учебната 2020/2021 

година, во овој период, истовремено беа преземени и мерки кои се неопходни и значајни заради 

обезбедување понатамошен континуиран развој и прогрес во сите поважни сфери во работењето 

на Факултетот, особено во делот на наставно – образовниот процес, меѓународната соработка, 

финансиската стабилност и правната усогласеност.  

1. Наставно – образовниот процес во учебната 2020/2021 година се реализираше на 

далечина преку користење соодветни платформи за електронска двонасочна комуникација: 

Microsoft teams, Google meet и Exam net. Ваквиот начин е користен, пред се, заради обезбедување 

заштита на здравјето на студентите и на вработените. Одлуките кои ги донесоа Деканатската 

управа и Наставно-научниот совет, како и подготвеноста на наставниот, соработничкиот и 

административниот кадарда ги спроведува истите, придонесе да се создадат услови за непречена 

реализација на наставно-образовниот процесво услови на Covid-19 пандемијата.  

2. За првпат после неколку години постојано намалување, уписите на нови студенти на 

прв циклус студии во учебната 2021/2022 година забележаа пораст од близу 20% во однос на 

претходната година, а овој тренд беше проследен со драстично намалување на  бројот на 

испишани студенти за дури 40%. Во учебната 2020/2021 година состојбата со упис на студентите 

на втор циклусстудии во рамки на првиот и вториот уписен рок, останува непроменета 

споредбено со изминатите учебни години. Останува и натаму неспорен фактот, дека негативните 

демографски трендови кои се случуваат во нашата земја, изразито неповолните миграциски 

процеси и општо намалениот интерес за студирање на општествените науки за сметка на 

техничките науки и понатаму влијаат на бројката на студенти кои и во иднина ќе се запишуваат 

на Економскиот факултет – Скопје.   

3. Во текот на оваа учебна година се реализира и процесот на акредитација на трите 

студиски програми на трет циклус студии (Економски науки, Организациски науки и 

управување (менаџмент) и Статистички методи за бизнис економија) и на три студиски програми 

на втор циклус студии (Сметководство и ревизија, Економски развој и меѓународни финансии и 

MBA in Strategic Human Resource Management). Тука посебно треба да се потенцира 

акредитирањето на новата студиската програма по MBA in Strategic Human Resource Management, 

на втор циклус студии, која е резултат на заеднички реализиран проект помеѓу Економскиот 

факултет – Скопје и Indiana University’s (IU) Kelley School of Business од Соединетите 

Американски Држави, кој е финансиран од страна на Амбасадата на Соединетите Американски 

Држави во Република Северна Македонија. Ваквата успешна соработка треба да претставува 

поттик и за други натамошни заеднички проекти со кои ќе се воведат нови наставно – образовани 

содржини.  

4. Во текот на оваа учебна година од страна на катедрите и управата на факултетот, 

интензивно се работеше на подготовката и на иновираните студиски програми на прв циклус 

студии и останатите студиски програми на втор циклус студии, чијшто процес на акредитација 

треба да се случи во наредниот период. Со ова продолжи практиката на перманентно обновување 
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на наставните програми и содржини на сите наставно-научни дисциплини, предвидени со 

наставниот план на Факултетот, за да се одржи чекор со најновите промени и достигнувања на 

светската економска наука. 

5. Особено значајно е да се констатира дека благодарение на мерките кои ги презема во 

измината учебна година Деканатската управа, а кои беа препознаени и од страна на Наставно – 

научниот совет, Економскиот факултет- Скопје успеа да ја одржи финансиска стабилност. 

Успешното управување со финансиите на факултетот овозможи редовно да ги извршува сите 

финансиски обврски како спрема вработените така и спрема доверителите. Благодарение на 

преземените активности во рамките на финансиското работење на Факултетот, беа обезбедени 

средства за капитални инвестиции и тоа: средства од Министерството за образование и наука за 

санирање на кровниот покривач на факултетот и донација од Агенцијата за електронски 

комуникации за набавка на информатичка опрема. За жал планираната набавка на 45 лаптопи и 

20 персонални компјутери изостана во оваа учебна година, иако беше потпишан договор со 

економски оператор кој не ја реализира договорената испорака и истата ќе се реализира на 

почетокот од 2022 година по повторување на постапката за јавна набавка. Дополнително во текот 

на оваа учебна година се изврши и санација на амфитеатар 1 и 3, делумно на амфитеатар 4, а се 

замени и осветлувањето во централниот дел (аулата), како и дел од осветлувањето низ ходниците 

на Факултетот. 

6. Меѓународната соработка и вмрежување претставува неизбежна алатка во процесот на 

поголема видливост на Факултетот. И покрај предизвиците со Ковид-19 пандемијата и 

глобалното забавување на меѓународната соработка, Факултетот успеа да ја прошири 

меѓуинституционалната соработка со високообразовни институции и притоа се потпишаа четири 

нови Еразмус + договори и два нови меморандума за соработка кои треба да придонесат за 

поголема мобилност на студенти и наставници во наредниот период кон другите високо-

образовни институции, но и кон нашата институција. Како резултат на овогодишната активност, 

бројот на склучени Еразмус + договори се зголеми на вкупно 37 договори. 

7. Во февруари 2021 година, од страна на Економскиот факултет – Скопје, како единствен 

основач, е формираноДруштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација 

„ЕКОНС ДООЕЛ“– Скопје, кое ќе понуди нови, дополнителни можности за реализација на 

проектни активности на вработените на факултетот.  

8. Во учебната 2020/2021 година од страна на надлежните министерства,на Факултетот му 

беа одобрени вкупно 9 (девет) согласности за вработување на соработнички кадар, како и вкупно 

5 (пет) согласности за вработување на ненаставен кадар. До крајот на учебната 2020/2021 година, 

Факултетот успеа да реализира вкупно 5 (пет) согласности за вработување нови асистенти, 

додека преостанатите 4 (четири) согласности се очекува да се реализираат до крајот на 2021 

година, додека одобрените 5 (пет) согласности за вработување на ненаставен кадар се целосно 

реализирани.  

9. Во учебната 2020/2021 година, за првпат се донесе и Колективен договор за високото 

образование и наука, со кој, иако се предвидуваат одредени новини, сепак не предизвикува 

позначителни промени во секојдневното работење. Економскиот факултет – Скопје, со 

донесувањето на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за плати ја обезбеди 

потребната првична усогласеност со овој акт, а поволната финансиска состојба овозможи 

соодветно зголемување на платите кај сите вработени на Факултетот.  

10. Донесувањето на Стратегискиот план на Економскиот факултет – Скопје, за периодот 

2021-2026 година е суштински документ за натамошното работење на Факултетот, бидејќи со 

истиот треба да се обезбеди континуитет и долгорочна посветеност кон остварување на 
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заедничките формулирани и прифатени цели. Реализацијата на активностите утврдени со 

Стратегискиот план, ќе се реализираат преку носење Годишен план на активности за секоја 

учебна година одделно, активност која како позитивна пракса започна токму со учебната 

2020/2021 година. Годишниот план на активности за 2020/2021 година е реализиран во целост, со 

што, уште еднаш се потврди заложбата и посветеноста на сите вработени кон матичната 

институција.  

 

 
                                                                                                                          ДЕКАН 

 

 

                                                                                              Проф. д-р Предраг Трпески 
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НАСТАВНО – НАУЧЕН СОВЕТ 

 

Наставно – научниот совет претставува највисок и истовремено стручен орган на 

управување на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје. 

Наставно – научниот совет го сочинуваат наставници избрани во наставно – научно звање: 

редовен професор, вонреден професор и доцент, како и 5 (пет) претставници од редот на 

студентите. 

Во периодот од 01.10.2020 до 30.9.2021 година, Наставно – научниот совет одржа вкупно 

11 редовни и 5 вонредни седници. На седниците се разгледуваа прашања и се донесуваа одлуки 

кои се во надлежност на Наставно - научниот совет, определени согласно Законот, подзаконските 

акти, Статутот и актите на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како и Статутот и 

aктите на Факултетот. 

 

1. Одлуки со кои се регулира работата на Факултетот: 

- Се усвои Стратегискиот план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, за периодот 2021-2026 година. 

- Се донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврување и исплата на 

плaти и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје, како и пречеистен текст на оваа одлука 

- Се донесе одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стручно усовршување на 

вработените на Економскиот факултет – Скопје  

- Се донесе годишен план на активности за учебната 2021/2022 година на Економскиот 

факултет - Скопје; 

- Се основа Јунус Центар за социјални бизниси како внатрешно-организациона единица на 

Економскиот факултет – Скопје. По основањето на овој центар, се донесе одлука за организација 

и работа на Јунус центарот за социјални бизниси, како и одлука за определување на членови на 

Надзорен одбор во Јунус Центарот на Економскиот факултет – Скопје. 

- Се усвои Извештајот за работата на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, 

Економски факултет - Скопје во периодот од 1.10.2019 до 30. 9.2020 година;  

- Се усвои Извештајот за реализиран научно – истражувачки проект на Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, под наслов: Перспективи и 

предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република 

Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија, за периодот 

од 1.10.2019 до 30.9.2020 година. 

- Се усвои завршната сметка која се однесува на буџетската сметка (603), сопствената 

сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје за 2020 година; 

- Се усвои финансискиот план кој се однесува на буџетската сметка (603), сопствената 

сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје за 2021 година; 

- Се донесе одлука со која се продолжи важноста на:1.Одлуката со која се регулира 

дејноста на Економскиот факултет-Скопје во учебната 2021/2022 година; 2.Одлука за начинот на 

организирање и спроведување на испитите на прв, втор и трет циклус на студии по електонски 

пат на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година.; 3. Одлука за начинот на 

организирање и спроведување на испитите со физичко присуство во згрaдата на Економскиот 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

17 

 

факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година; 4.Одлука за начинот на организирање и 

спроведување на одбраните на дипломски, магистерски и докторски труд со физичко присуство 

во зградата на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година; 

- Се донесе одлука со која се одобри отпочнување на постапка за членство на Универзитет 

,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје Економски факултет – Скопје во Стопанска комора за 

информатички и комуникациски технологии – МАСИТ; 

- Се усвои Извештајот на дисциплинската комисија на Економскиот факултет – Скопје за 

периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2021 година; 

- Се донесе одлука со која се предвидува доделување на плакети за вработените и на 

подржувачите на Економскиот факултет – Скопје, по повод јубилејот 70 години, Економски 

факултет – Скопје;  

- Се донесе одлука со која се определија репрезентативни подароци за најдобрите три 

диполмирани студенти, како и за студентот кој изработил, најдобар дипломски труд, во учебната 

2019/2020 година; 

- Се донесе одлука со која се определи награда/призание кое ќе биде доделено на авторот 

на најдобро изработениот есеј на тема: „Трендови на работното место по Ковид-19“ кој ќе биде 

поднесен во рамки на Конкурсот распишан по повод Денот на Европа, од страна на Центарот за 

податоци и информации за Европската Унија (ЕУи). 

 

2) Одлуки со кои се регулира наставно – образовниот процес на прв, втор и трет циклус 

студии: 

- Се донесе Одлука со кои се утврдија правилата за студирање на прв и на втор циклус на 

студии на Економскиот факултет – Скопје; 

- Се донесе одлука со која се определи составот на работните тимови кои ќе изведуваат 

настава на прв и втор циклус студии во учебната 2021/2022 година; 

- Се донесе одлука за определување на распоредот на предмети по семестри по кои ќе се 

изведува настава на први втор циклус студии во учебнaта 2021/2022 година; 

- Се донесе Kалендар за настава на Економскиот факултет – Скопје, за учебната 2021/2022 

година; 

- Се донесе одлука за ангажирање на надворешни наставници од други факултети кои ќе 

бидат ангажирани да изведуваат настава на прв и втор циклус студии во учебнaта 2021/2022 

година на Економскиот факултет – Скопје; 

- Се определија слободните места за упис на стденти на прв, втор и трет циклус студии во 

учебната 2021/2022 година; 

 - Се усвои Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма по Економски 

науки, на трет циклус студии; 

 - Се усвои Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма по 

Организациски науки и управување (менаџмент), на трет циклус студии; 

 - Се усвои Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма по Статистички 

методи за бизнис и економија, на трет циклус студии; 

 - Се усвои Елаборатот за повторна акредитација на едногодишната студиска програма по 

Сметководство и ревизија навтор циклус студии; 

 - Се усвои Елаборатот за повторна акредитација на едногодишната студиска програма по 

Економски развој и меѓународни финансии на втор циклус студии; 

 - Се усвои Елаборатот за акредитација на едногодишната студиска програма по Strategic 

human resource, на втор циклус студии; 
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- Се донесе одлука за опредлување на дополнителен рок од една година за завршување на 

студиските програми, за студентите запишани во учебната 2012/2013 и 2013/2014 година.  

- Се усвои Упатството за изработка на дипломски труд, за студентите запишани на прв 

циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје; 

- Се донесе одлука со која се потврди Одлуката за организирање на заедничка студиска 

програма на трет циклус студии по Економски науки;  

- Се донесе одлука со која се потврди Одлуката за организирање на заедничка студиска 

програма на трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент);   

- Се донесе одлука со која се потврди Одлуката за организирање на заедничка студиска 

програма на трет циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија; 

- Се донесе одлука со која се изврши изменување и дополнување на Одлуката за 

еквиваленција на предметите на втор циклус на студии бр.02-218/12 од 6.2.2020 година со 

предмети  опфатени со студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии и 

Статистички методи за бизнис и економија;   

       - Во периодот од 1.10.2020 до 30.9.2021 година донесени се вкупно 31 Одлуки со кои се 

одобрува изведување настава на нематичните факултети, од кои 20 за изведување наства на втор 

циклус студии и 11 за изведување на настава на прв циклус студии. 

 

3) Формирани комисии 

Донесување на одлука за формирање на етичка комисија за студентите на Универзитет 

,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје Економски факултет – Скопје, согласно Етичкиот кодекс на 

Универзитетот. (Предлог од деканат и Факултетско студентско собрание); 

- Се донесе одлука за формирање на конкурс на комисија за спроведување на уписите за 

студенти кои ќе се запишат на студиските програми од прв циклус студии на Универзитетот ,,Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје во учебната 2021/2022 година;  

- Се донесе одлука со која се определи лице кое ќе ги подготви предметни програми од 

прв циклус студии, како и водич низ прв циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје 

наменети за студентите кои ќе се запишат во учебната 2021/2022 година; 

- Се донесе одлука со која се определи член и заменик член од редот на студентите во 

Kомисијата за определување на дисциплински мерки на студентите на Економскиот факултет – 

Скопје; 

- Се донесе одлука со која се формира комисија за избор на најдобро изработен есеј на 

тема: „Трендови на работното место по Ковид-19 “ кој ќе биде поднесен во рамки на Конкурсот 

распишан по повод Денот на Европа, од страна на Центарот за податоци и информации за 

ЕвропскатаУнија (ЕУи); 

 

4) Меѓународни активности (летна школа, меѓународна научна конференција, меѓународна 

соработка и други меѓународни активности) 

- Се усвои Извештајот за реализација на 10таЈубилејна летна школа на Економскиот 

Факултет – Скопје, со наслов: „Enhancing and managing competitive economics and business 

environment: Challenges for the South and Eastern European countries and the Black Sea region“, и на 

9та ASECU Youth меѓународна конференција и летна школа 2020, која се реализираше во 

заедничка ко-организација на Економскиот Факултет – Скопје и меѓународната асоцијација на 

економски универзитети ASECU, во периодот од 14 до 16 септември 2020 година; 

- Се усвои Извештајот за реализиарање на првата меѓународна научна конференција под 

наслов: Економски и бизнис трендови кои ја обликуваат иднината” (на англиски јазик: First 
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international scientific conference: Economic and Business Trends Shaping the Future), одржана на ден 

12 и 13 ноември 2020 година во рамки на прославата на јубилејот 70 години Економски факултет 

– Скопје.    

- Се донесе одлука за организирање на втората меѓународна научна конференција под 

наслов: “Економски и бизнис трендови кои ја обликуваат иднината” (на англиски јазик: Second 

international scientific conference "Economic and Business Trends Shaping the Future”) на 

Економскиот факултет – Скопје, којашто ќе се одржи во ноември 2021 година, и определување на 

организациски одбор; 

- Се одобри финансискиот надомест кој ќе го уплатуваат учесниците на меѓународната 

конференција “Economic and Business Trends Shaping the Future” која ќе се оддржи на 11 и 12 

ноември 2021 година, во организација на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје. 

- Се донесе одлука за организирање на 11-та меѓународна летна школа на Универзитет 

“Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје, под наслов: Направи разлика: 

Научи како да го процениш економското влијание од COVID – 19  пандемија (Make a difference: 

Learn how to evaluate the economic impact of the COVID-19 pandemic); 

- Се донесе одлука со која се одобрува учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје, во реализација на меѓународна летна школа: Organization, 

Management, and Societ, организирана од Факултетот за организациски науки при Универзитетот 

во Марибор; 

 - Се донесе одлука со која се дава согласност за потпишување на Меморандум за 

разбирање меѓу Амбасадата на Содинетите Американски Држави, Канцеларија за односи со 

јавност - Скопје и Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економски факултет - Скопје;  

- Се донесе одлука за склучување на меморандум за соработка со Indiana University’s (IU) 

Kelley School of Business from USA;  

- Се донесе одлука за определување на коoрдинаториза реализација на активностите со 

Indiana University’s (IU) Kelley School of Business from USA, а кои се поврзани со акредитацијата 

на студиска програма на втор циклус студии по MBA in Strategic Human Resource Management на 

Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;   

- Се усвои Извештајот за реализирана II (втората) генерација на Професионалната тренинг 

програма “Quality Management and Competitiveness – Менаџмент на квалитет и конкурентност”, 

реализирана на Економнскиот факултет – Скопје во периодот јануари – април 2021 година; 

- Се усвои Извештајот за за реализација на активности во рамки на академската 

соработката со Indiana University’s (IU) Kelley School of Business за основање на студии од втор 

циклус „MBA in Strategic Human Resource Management“ при Економскиот факултет – Скопје за 

периодот 27.08.2020 – 31.08.2021. 

- Се донесе Одлука со која се одобри продолжување на академската соработка соIndiana 

University’s (IU) Kelley School of Business од САД за периодот од 27 август 2022 година до 26 

август 2024 година, согласносклучениот меморандум за соработка со Indiana University’s (IU) 

Kelley School of Business; 

- Се донесе одлука со која се одобри номинацијата на доц. д-р Илија Керзиев од UNWE 

(University of National and World Economy-Универзитет за национална и светска економија, 

Бугарија) заради реализирање на студиски престој на Економскиот факултет- Скопје, во 

периодот 20-24 септември 2021 во рамки на  Еразмус+ програмата - размена на наставен кадар. 

 

5) Учество на проекти 
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- Се донесе одлука со која ќе се утврди начинот на кој Економскиот факултет – Скопје, ќе 

аплицира на меѓународни и домашни проекти; 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество во рамки на научно – 

истаржувачкиот проект под наслов:“Readability, topic and tone analysis of public health 

communication during covid-19 pandemic: comparison between North Macedonia and France”, кој ќе 

се поднесе во рамки на повикот:“Higher education in the Western Balkans, ES-Balk” 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество во рамки на научно – 

истаржувачкиот проект под наслов: “New horizons of cooperation in higher education and scientifc 

research in the food production sector”, кој ќе се поднесе во рамки на повикот: “Higher education in 

the Western Balkans, ES-Balk”,. 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество во меѓународен проект преку 

аплицирањево рамки на повикот објавен на EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular 

Economy program.; 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учествово проектната апликација во 

рамките на експертската имплементација на Програмата за професионална обука „Quality 

Management and Competitiveness“, посветена на модалитет на проектна - техничка соработка: 

Проектна апликација за Individual Expert; 

- Се донесе одлука со која се одобри аплицирање и учество на Економскиот факултет – 

Скопје, во рамки на проект под наслов: Потенцијални решенија и можности за зголемување на 

ефективноста и ефикасноста на капиталните инвестиции во Северна Македонија; 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество на проект во рамки на Еразмус+ 

програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  

“Blended learning and evaluation practices for inclusive digital higher education”; 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество на проект во рамки на Еразмус+ 

програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  

“Building cyber-security skills and entrepreneurial minds with innovative learning for digital Europe”;   

- Се донесе одлука со која се дава согласност за учество на проект во рамки на Еразмус+ 

програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  

“European Citizen through Interactive Digital Narrative”; 

 - Се донесе одлука со која се дава согласност за учество на проект во рамки на Еразмус+ 

за повикот “Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  “Structural 

Capacities for Tackling Wicked Problems”; 

 - Се донесе одлука со која се дава согласност за учество на научно – истаржувачкиот 

проект под наслов: “Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN)”, 

кој ќе се поднесе во рамки на Еразмус+ програмата за повикот:“Forensic accounting for digitally 

resilient economy (FOREA)”; 

 - Се донесе одлука со која се дава согласност за учество во подготовка на проектна 

апликација за проектот “Improving the qualification of employees to achieve a more efficient 

administration” во соработка со Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија. 

 

6) Oдлуки донесени во врска со основањето на Трговско друштво   

Во февруари 2021 година се регистрираше Друштво за економско-деловен консалтинг, 

обуки и истражување ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје, чијшто единствен содружник е Универзитет 

,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет. Со цел непречено функционирање на 

Друштвото, од страна на Наставно – научниот совет се донесоа одлуки со кои се: 1. Избра 

управител на Друштвото;2. Определија членови во Надзорниот одбор на Трговското друштво 
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ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје;3. Се одобри договорот за воспоставување на деловно – техничка 

соработка помеѓу Економскиот факултет – Скопје и Друштвото за економско-деловен 

консалтинг, едукација и истражување ЕКОНС ДООЕЛ Скопје;4.Oдобри договорот за користење 

на просторија кој се предлага да се склучи помеѓу Економскиот факултет – Скопје и Друштвото 

за економско-деловен консалтинг, едукација и истражување ЕКОНС ДООЕЛ Скопје;5.Одлуката 

за формирање, употреба и распределба на финансиските средства на Друштвото за економско-

деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје; 6. Донесе Правилникот 

за начинот и постапката за вршење надзор, односно контрола над работењето на Друштвото за 

економско-деловен консалтинг истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје. 

 

7) Одлуки поврзани со Издавачката дејност на Факултетот: 

- Се усвои Извештајот за спроведени активности во врска со издавање на годишник на 

Економскиот факултет – Скопје за 2020година; 

- Се усвоија рецензиите за издавање на учебно помагало под наслов: ,,Основи на 

сметководствотоˮ, збирка задачи - прво издание од авторите проф. д-р Зорица Божиновска 

Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска ; 

- Се донесе одлука за отпочнување на постапка за издавање на учебник под наслов: 

Oснови на сметководството, второ издание од авторите Зорица Б. Лазаревска и Марина Трпеска; 

- Се донесе одлука за отпочнување на постапка за издавање на учебно помагало под 

наслов: Oснови на сметководството, збирка задачи, второ издание, од авторите Зорица Б. 

Лазаревска и Марина Трпеска; 

- Се изработија публикации под наслов: Споменица и Монографија на магистрирани и 

докторирани студенти на Економскиот факултет – Скопје, по повод јубилејот 70 години, 

Економски факултет - Скопје; 

- Се донесе одлука со која се предложи учебникот на проф. д-р Елена Макревска Дисоска, 

во рамки на Конкурсот за финансисрање на издавачка дејност  на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методијˮ во Скопје, во електронска форма за учебната 2020/2021 година. 

 

8) Донесени одлуки поврзани со кадровската политика 

-Донесени одлуки за избор на редовни професори: 2.   

-Донесени одлуки за избор на вонредни професори: 0 

-Донесени одлуки за избор на асистенти: 5 

 

9) Донесени одлуки поврзани со реализирање на докторските (трет циклус) и 

магистерските (втор циклус) студии 

Во периодот од 1.10.2020 до 30.9.2021 година донесени се вкупно: 

- 4 одлуки со кои се формира Комисија за одбрана на докторска дисертација; 

- 10 одлуки со кои се формира Комисија за оценка на докторската дисертација; 

- 10 одлуки со кои се прифаќа извештајот за подобност на тема и кандидат за изработка на 

докторска дисертација (од школата за докторски студии); 

 

Во периодот од 1.10.2020 до 30.9.2021 година донесени се вкупно: 

- 69 одлуки со кои се формира Комисијата за одбрана на магистерски труд; 

- 81 одлуки со кои се формира Комисија за оценка на магистерски труд ; 

- 66 одлуки со кои се одобруваат тези за изработка на магистерски тези и/или се определува 

ментор за изработка на магистерски труд ; 
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- 1 одлука за промена на ментор. 

 

ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

 

      Деканатската управа претставува орган на управување на Економскиот факултет – Скопје. 

Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканите, раководителите на катедрите и 

претседателот на студентскиот парламент. 

       Во периодот од 1.10.2020 до 30.9.2021 година, Декантсаката управа одржа вкупно 16 

редовни и 1 вонредни седница. На седниците се разгледуваа прашања и донесуваа одлуки кои 

се во надлежност на Деканатската управа, определени согласно Законот за високото 

образование, подзаконските акти, Статутот на Универзитетот, како и Статутот и актите на 

Факултетот. 

 

1.Донесени нормативни акти и други прашања од правна природа. 

- Се донесе предлог одлука со која се предлага донесување на Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за пресметување и исплата на плата и надоместоци од плата и 

други надоместоци на вработените на Економскиот факултет – Скопје. 

- Се донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за финансисрање на 

проектот под наслов: „Перспективи и предизвици на процесот на приближување на 

јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и 

конкурентноста на економиите во Европската Унија“ кој го финансира Економскиот 

факултет – Скопје, од средствата стекнати од партиципација.    

- Се разгледа предлог Стратегискиот план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје, за периодот 2021-2026 година.; 

- Се разгледа предлог Планот на активности на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје, за учебната 2020/2021 година.; 

- Се разгледа предлог Планот на активности на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје, за учебната 2021/2022 година.; 

- Се разгледа Одлуката со која се утврдуваат правилата за студирање на студентите 

запишани на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје; 

- Се разгледа Упатството за изработка на дипломски труд, за студентите запишани на прв 

циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – 

Скопје; 

- Се донесе предлог одлука за отпочнување на постапка за членство на Универзитет ,,Св. 

Кирил и МетодијˮвоСкопје Економски факултет – Скопје во Стопанска комора за 

информатички и комуникациски технологии – МАСИТ; 

- Се донесе предлог одлука за продолжување на важноста на актите донесени од страна на 

Наставно – научниот совет: 1.Одлука за начинот на реализација на дејноста на 

Економскиот факултет-Скопје 2.Одлука за начинот на организирање и спроведување на 

испитите на прв, втор и трет циклус на студии по електонски пат, 3. Одлука за начинот на 

организирање и спроведување на испитите со физичко присуство и 4.Одлука за начинот 

на организирање и спроведување на одбраните на дипломски, магистерски и докторски 

труд со физичко присуствои за учебната 2021/2022 година.  

- Се разгледаа Правилата за начинот и постапката за подобрување на видливоста и 

препознатливоста на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје и определување на 
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лице кое ќе биде задолжено за реализација на овој процес на Економскиот факултет - 

Скопје; 

- Се донесе одлука со која се определи паричен надоместок за  користење на образовни, 

воннаставни и други услуги за студентите на прв циклус студии на Економскиот 

факултет – Скопјепри упис, започнувајќи од учебната 2021/2022 година.; 

- Се донесе одлука со која се определи намалување на партиципацијата кој дел од 

студентите кои се определени од страна на Министерството за образование и наука, 

согласно Уредбата со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците 

за студирање на студенти (Службен весник бр.157/2020); 

- Се донесе одлука со која се овластува Конкурсната комисија да одлучува по приговорите 

кои можат да бидат поднесени во рамки на постапката за  упис на нови студенти на прв 

циклус студии во учебната 2021/2022 година, на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮво 

Скопје, Економскиот факултет - Скопје; 

- Се донесе одлука со која се определија надоместоци за користење на образовни, 

воннаставни и други услуги за студентите на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје при упис на нова учебна 

година. 

 

2) Одлуки кои се поврзани со основањето и работата на друштвото ЕКОНС ДООЕЛ. 

- Се донесе одлука со која се определи содржината на договорот кој ќе биде потпишан со 

управителот на Трговското друштво ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје. 

- Се утврдија предлог членови во Надзорниот одбор на Трговското друштво ЕКОНС 

ДООЕЛ – Скопје; 

- Се рагледаа поднесените пријави за избор на Управител на Друштвото за економско-

деловен консалтинг, едукација и истражување ЕКОНС ДООЕЛ Скопје; 

- Се разгледа предлог договорот за воспоставување на деловно-техничка соработка, која се 

предлага да се склучи со Друштвото за економско-деловен консалтинг, едукација и 

истражување ЕКОНС ДООЕЛ Скопје; 

- Се разгледа предлог договорот за користење на просторија кој се предлага да се склучи со 

Друштвото за економско-деловен консалтинг, едукација и истражување ЕКОНС ДООЕЛ 

Скопје; 

- Се разгледа предлог Одлуката за формирање, употреба и распределба на финансиските 

средства на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација 

ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје; 

- Се разгледа Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор, односно контрола 

над работењето на Друштвото за економско-деловен консалтинг истражувања и едукација 

ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје; 

 

3) Одлуки со кои се регулира финансиското работење на Факултетот или се поврзани 

со активности кои имаат финансиски аспекти. 

- Се разгледаа кварталните финансиски извештаи за финансиската состојба на Економскиот 

факултет – Скопје, во учебната 2020/2021 година; 

- Се донесе одлука со која се усвои Конечната финансиска пресметка за реализација на 

проектот под наслов: Перспективи и предизвици на процесот на приближување на 

јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на 

економиите во Европската унија, во периодот од 1.10.2019 година до 30.9.2020 година; 
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- Се донесе одлука со која се усвои Аконтативната финансиска пресметка за реализација на 

проектот под наслов: Перспективи и предизвици на процесот на приближување на 

јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на 

економиите во Европската унија, во периодот од 1.10.2020 година до 30.9.2021 година; 

- Се донесе одлука со која се усвоија Извештаите за извршен попис на Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, од буџетска и сопствена 

сметка, со состојба до ден 31.12.2021 година; 

- Се разгледува завршната сметка која се однесува на буџетската сметка (603), сопствената 

сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје за 2020 година.  

- Се разгледа финансискиот план кој се однесува на буџетската сметка (603), сопствената 

сметка (788) и сметката за наемнини (631) на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје за 2021 година. 

- Се донесе одлука за определување на касов максимум на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје за 2021 година. 

- Се донесе одлука со која се усвоија аконтативните и годишните конечни пресметки 

поднесени од страна на едногодишните и двегодишните студиски програми на втор 

студии; 

- Се донесе одлука за исплата на еднократен паричен надоместок за членовите на  

Комисијата за јавни набавки, за извршени активности во 2020 година; 

- Се донесе одлука со која се определи надоместокот за наставниците кои се вработени на 

други Факултети, а кои ќе изведуваат настава на прв и на втор циклус студии на 

Економскиот факултет – Скопје; 

- Се донесе одлука за распределба на средства по основ на реализација на две проектни 

активности во рамките на проектот ,,Организирање на забрзан раст на потенцијалните 

иновативни МСП (мали и средни претпријатија) - Газели; 

- Се донесе одлука со која се одобри финансискиот извештај за реализација на дел (трет 

циклус на обуки) од проектот спроведување на обуки за дигитални вештини во рамки на 

проектот МЛАДИХАБ; 

- Се донесе одлука со која се одобријапредлог пресметката за исплата за спроведени 

активности на студиските програми на трет цикус студии; 

- Се одобри финансискиот извештај за реализација на дел (четврт циклус на обуки) и 

финален извештај од проектот – спроведување на обуки за дигитални вештини во рамки 

на проектор МЛАДИХАБ – Дигитална младина; 

- Се одобри предлог финансиската пресметката за реализирација на активности во рамки на 

проектот под наслов: „Јакнење на дигиталните вештини и капацитети на млади луѓе за 

подобрување на нивната конкурентност на пазарот на труд во Република Северна 

Македонија“ реализирана активност, дигитални вештини; 

- Се донесе предлог одлука со која се опредедeлува финансискиот надомест за учество на 

меѓународната конференција “Economic and Business Trends Shaping the Future” која ќе се 

оддржи 11 и 12 ноември 2021 година, во организација на Економскиот факултет - Скопје. 

 

4) Одлуки со кои се регулира или се однесуваат на активности поврзани со 

наставниот процес на Факултетот. 

- Се донесе предлог одлука во врска со вкупниот број на демонстратори кои ќе можат да 

бидат ангажирани во рамки на секоја катедра во учебната 2021/2022 година; 
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- Се донесе одлука со која се определија квотите за бројот на студенти кои ќе можат да се 

префрлат на некоја од студиските програми на кои се изведува настава на Економскиот 

факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година 

 

5) Одлуки кои се однесуваат на активности поврзани со иницирање или 

воспоставување на соработка. 

- Се одобри склучување на меморандум за соработка со Комора на проценувачи на 

Република Северна Македонија; 

- Се одобри склучување на меморандум за соработка со Трговско друштво за канцелариско 

и административни дејности ИНБОХ ДООЕЛ Скопје; 

- Се одобри склучување на меморандум за соработка со ИНСАЈДЕР ИД ДООЕЛ Скопје;  

- Се одобри воспоставување на соработка со TeachigAB, заради користење на лиценцирана 

софтверска платформа која ќе се користи при спроведувањето на колоквиумска недела и 

испитнитните сесии по електронски пат; 

- Се одобри склучување на договор за спонзорство со Комерцијална банка АД Скопје; 

- Се одобрисклучување на договор за спонзорство со Aгенцијата за електронски 

комуникации; 

- Се одобридоговор помеѓу Indiana University’s (IU) Kelley School of Business и Универзитет 

,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економскиот факултет – Скопје за извршување на 

административни активности поврзани со акредитацијата на студиска програма на втор 

циклус студии по MBA in Strategic Human Resource Managementна Економскиот факултет-

Скопје; 

- Се одобри склучување на договор за спонзорство со Нестле адриатик Македонија Дооел – 

Скопје; 

- Се одобри склучување на договор за спонзорство, Шпаркасе банка АД Скопје и Охридска 

Банка АД Скопје; 

- Се одобри склучување на договор за донација со ЈICA Балкан Белград (Прилог договор); 

- Се одобри склучување намеморандум за воспоставување на заедничка соработка со 

Народна Банка на Република Македонија; 

- Се одобри склучување на Меморандумот за деловна техничка соработка со Асоцијацијата 

за развој на нови опции од Скопје; 

- Се донесе одлука со која Економскиот факултет – Скопје, дава поддршка на Факултетот за 

информатички науки и компјутерско инженерство – Скопје, за негово учество во рамки на 

конкурсот, објавен од страна на Министерството за образование и наука за поддршка на 

лабараториски ресурси со проектот: Имплементација на отворена лабараторија за 

истражување во облакот; 

- Се одобри склучување на анекс кон Меморандумот за соработка со архивски број 03-

2795/1 од 30.12.2019 година, склучен со Асоцијацијата за советници за кариерен развој 

- Се одобри склучување на Меморандум за деловно – техничка соработка, со Агенцијата за 

електронски комуникации; 

- Се одобри склучување на Меморандумот за деловно – техничка соработка, со  Холијеј 

Травел ДООЕЛ Скопје; 

- Се донесе предлог одлука за склучување на меморандум за соработка со Indiana 

University’s (IU) Kelley School of Business from USA.;  

- Се донесе предлог одлука за учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, во реализација на меѓународна летна школа: Organization, 
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Management, and Societ, организирана од Факултетот за организациски науки при 

Универзитетот во Марибор; 

- Се одобри склучување на договор за донација со Indiana University’s (IU) Kelley School of 

Business за потребите на наставниот кадар при подготовката и реализација на наставните 

активности на студиската програма на втор циклус студии по MBA in Strategic Human 

Resource Management; 

- Се одобри склучување на Меморандум за соработка со Државниот завод за ревизија; 

- Се одобри склучување на договор за соработка со АИЕСЕК заради заедничка промоција 

на 11-та меѓународна летна школа под наслов: Научи како да го процениш економското 

влијание од COVID – 19  пандемија. 

 

6) Одлуки со кои се одобрува склучување на Еразмус + договори. 

- Се одобри склучување на Еразмус + интеринституционален договор со Универзитетот за 

економија-Варна, Бугарија; 

- Се одобри склучување на Еразмус + договор со Универзитет во Сакарија, Факултет за 

менаџмент, Есентепе, САКАРИЈА, Турција. 

 

7) Одлуки со кои се одобрува аплицирање и учество на проекти. 

- Се даде согласност на барањето поднесно до страна на Центарот за економски 

истражувања, со кое се бара одобрување за учество на Економскиот факултет – Скопје, во 

рамки на проект под наслов: Потенцијални решенија и можности за зголемување на 

ефективноста и ефикасноста на капиталните инвестиции во Северна Македонија; 

- Се даде согласност за учество Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје, во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов:“Readability, 

topic and tone analysis of public health communication during covid-19 pandemic: comparison 

between North Macedonia and France”, кој ќе се поднесе во рамки на повикот:“Higher 

education in the Western Balkans, ES-Balk”,.; 

- Се даде согласнот за учество Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје, во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов:“New horizons 

of cooperation in higher education and scientific research in the food production sector”, кој ќе 

се поднесе во рамки на повикот:“Higher education in the Western Balkans, ES-Balk”; 

- Се даде согласност за учество Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје, во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов:“Erasmus 

Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN)”, кој ќе се поднесе во 

рамки на Еразмус+ програмата за повикот:“Forensic accounting for digitally resilient 

economy. 

- Се даде согласнот за учество Универзитет ,,Св. Кирил и МетодијˮвоСкопје, Економски 

факултет – Скопје, во подготовка на проектна апликација за проектот “Improving the 

qualification of employees to achieve a more efficient administration” во соработка со 

Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија; 

- Се даде согласнот за аплицирање на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, во рамки на повикот за изразување интерес за учество во 

проектот “EIT xKIC Circular Economy Consumer Engagement Labs in Western Balkans”, 

воден од EIT Food (дел од Европскиот институт за иновација и технологија-EIT) и 

Универзитетот во Варшава, Полска; 
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- Се даде согласнот за учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, во проектната апликација во рамките на експертската 

имплементација на Програмата за професионална обука „Quality Management and 

Competitiveness“, посветена на модалитет на проектна - техничка соработка: Проектна 

апликација за Individual Expert.; 

- Се даде согласност за учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, во меѓународен проект преку аплицирање во рамки на 

повикот објавен на EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular Economy program; 

- Се даде согласност за учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, во проектната апликација во рамките на експертската 

имплементација на Програмата за професионална обука „Quality Management and 

Competitiveness“, посветена на модалитет на проектна - техничка соработка: Проектна 

апликација за Individual Expert.; 

- Се даде согласност за учество на Економскиот факултет – Скопје, во рамки на настан на 

тема: „Влијанието и предизвиците на COVID-19 падемијата врз образовните процеси и 

практики“кој ќе се организира заедно со Macedonian American Alumni Association 

(МААА). 

- Се одобри вклучување на Економскиот факултет-Скопје, во реализација на Проектот за 

стипендии “Best of South East-BOSE” (Најдобрите од Југоистокот) организиран од 

Шпаркасе Банка Македонија како и склучување на Меморандум за соработка  со кој ќе ја 

регулира соработката меѓу Економскиот факултет-Скопје и Шпаркасе Банка Македонија 

во рамки на овој проект. 

- Се сподели информација за можностите за реализирање на проект за студенти со 

Македонски телеком АД Скопје (назив на програмата: „SMART START - Нова програма 

за практиканство“); 

 

8) Одлуки со кои се формираат комисии. 

- Се донесе одлука со која се формира пописна комисија, која го спроведе пописот на 

основни средства на Економскиот факултет – Скопје заклучно со датум 31.12.2020 година; 

- Се донесе одлука со која се формира комисија која ќе овозможи користење на on-line 

линкови за одржување на електронска настава како и одржување на електорнските испити 

за потребите на Економскиот факултет - Скопје во учебната 2020/2021 година;   

- Се формира комисија која ќе врши процена на вредноста на движните ствари со кои 

располага или ќе располага Економскиот факултет – Скопје, а за кои нема податок за 

нивната вредност;  

- Се формира комисија за промоција на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економскиот факултет – Скопје, во насока на привлекување на можни кандидати кои ќе се 

запишат на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2021/2022 година преку 

користење на социјалната мрежа Facebоok; 

- Се формира комисија која ќе овозможи користење на on-line линкови за одржување на 

електронска настава како и одржување на електорнските испити за потребите на 

Економскиот факултет – Скопјево учебната 2021/2022 година. 

 

9) Одлуки поврзани со јавните набавки. 

- Се донесе годишен план за јавни набавки до 5000 евра; 

- Се донесе годишен план за јавни набавки над 5000 евра; 
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- Дополнително согласно Законот за јавните набавки, донесени се и одлуки со кои се 

одобруваат помали набавки на стоки, услуги и работи кои се од помала вредност и за кои 

не се применува  законот. 

 

10) Одлуки поврзани со работата на библиотеката или издавачка дејност. 

- Се донесе одлука воо врска со предлогот поднесен од страна на Библиотечниот одбор за 

набавка на дневен, неделен и месечен печат, како и набавка на стручни списанија за 

потребите на вработените на Економскиот факултет – Скопје. 

- Се донесе одлука, во врска со барањето поднесено од страна на проф. д-р Зорица 

Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска, со кое се бара финансиска поддршка 

за издавање на учебно помагало под наслов: Основи на сметководството – збирка задачи, 

прво издание 

- Се донесе одлука со која се одобри, Споменицата, издание кое е подготвено по повод 

јубилејот 70 години Економски факултет – Скопје да биде поделено спрема вработените и 

подржувачите на Факултетот во вкупен тираж до 150 примероци;  

- Се донесе одлука со која се одобри, Нобеловци по економија 1969-2020 година, издание 

кое е подготвено по повод јубилејот 70 години Економски факултет – Скопје да биде 

поделено спрема вработените и подржувачите на Факултетот во вкупен тираж до 150 

примероци.; 

- Се донесе одлука со која се одобри, Годишникот, стручно издание кое го издава 

Економски факултет – Скопје да биде поделено спрема наставаниот и соработничкиот 

кадар како и спрема подржувачите на Факултетот во вкупен тираж до 100 примероци.; 

- Се донесе одлука со која се одобри вклучување на Економскиот факултет – Скопје, во 

iThenticate Similiarity Check системот, со цел проверка на трудовите коишто се објавуваат 

во рамки на меѓународното списание кое го издава Економскиот факултет – Скопје; 

- Се донесе одлука со која се одобри склучување на договори со економски оператори за 

продажба на изданија чијшто издавач е Економскиот факултет – Скопје.;  

- Се одобри предлогот на Библиотечниот одбор, за набавка на стручно списание за 

потребите на вработените на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје; 

- Се донесе одлука со која се одобри финансиска поддршка во висина од 120.000 денари за 

издавање на учебник под наслов Основи на сметководство, второ издание од авторите 

проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска; 

- Се донесе одлуак со која се одобри финансиска поддршка во висина од 120.000 денари за 

издавање на учебно помагало под наслов Основи на сметководство – збирка задачи, 

второ издание од авторите проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина 

Трпеска.; 

 

11) Работни односи 

- Се донесе одлука во врска со приговорот бр.04-363/5 од 10.3.2021 година, поднесен од 

страна на Ивана Сиљаноска, против решението бр.04-363/2 од 16.2.2021 година. 

- Се донесе одлука во врска со приговорот бр.04-469/2 од 15.3.2021 година, поднесен од 

страна на Ивана Сиљаноска против решението бр.04-469/1 од 25.2.2021 година. 

- Се донесе одлука за начинот на работа на соработничкиот кадар и на демонстраторите на 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје. 
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- Се донесе одлука за начинот на работа на администартивниот и на помошно – техничкиот 

кадар на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје. 

 

12) Одлуки поврзани со издавање на недвижен имот на Факултетот под закуп. 

- Се одобри склучување на договор со Заводот за статистика на Република Северна 

Макеоднија со кој за финансиски надоместок им се одобри користење на простор за обука 

на државните инструктори за претстојниот Попис на населението, домаќинствата и 

становите во 2021година.  

- Се одобри склучување на договор со Академијата за судии и јавни обвинители со кој за 

финансиски надоместок им се одобри користење на простор и апарати на Економскиот 

факултет – Скопје, за реализирање на нивните активности.  

- Се одобри склучување на договор со Академијата за судии и јавни обвијители со кој за 

финансиски надоместок им се одобри користење на простор и апарати на Економскиот 

факултет – Скопје, за реализирање на нивните активности. 

- Се донесе одлука со која се побара согласност за поставување на банкомат, отварање на 

киоск, како и отварање на бифе за потребите на студентите на Економскиот факултет – 

Скопје. 

- Деканатската управа го разгледа и одобри барањето бр.03-1448/1 од 20.7.2021 година, 

поднесено од страна на СТЕНИК ДИОН ДООЕЛ Скопје, со кое се бара раскинување на 

договорот за закуп за отварање на бифе, склучен со Економскиот факултет - Скопје, без 

наплата на банкарска гаранција, а заради променети околности за извршување на 

работата. 

 

13) Донесување на  Одлука за поддршка на Студентскиот парламент, како и други 

одлуки кои се поврзани со студентите или други студентски организации. 

- Се разгледа и се одобри финансиската конструкција за организирање на научна 

истражувачка студентска конференција на тема: Општествен развој, во коорганизација на 

Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет – Скопје со Факултетското 

студентско собрание на Правниот факултет – Скопје, а која ќе се одржи по електронски 

пат во периодот од 20 до 22 октомври 2020 година. 

 

14) Донесување Одлука за ангажирање лица. 

       -   Се донесе одлука со која се одобри ангажирање на три лица со договор за дело согласно       

Законот за трансформација во редовен работен однос. 

 

Подготвил:  

 

Душко Костадинов, секретар 
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КАТЕДРИ 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Катедрата по менаџмент 

во периодот од 01.10.2020 до 30.09.2021 година 

 

Членови на Катедрата по менаџмент: проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Сашо Арсов, 

проф. д-р Кирил Постолов, проф. д-р Леонид Наков, проф. д-р Стојан Дебарлиев, вонр. проф. д-р 

Љупчо Ефтимов, вонр. проф. д-р Александар Наумоски, вонр. проф. Игор Ивановски, вонр. проф. 

д-р Виолета Цветкоска, доц. д-р Никола Левков и доц. д-р Александра Јанеска – Илиев. 

Во текот на извештајниот период Катедрата по менаџмент ги извршуваше своите редовни 

наставни и научни активности. Како клучна активност во извештајниот период би ја споменале 

постапката за повторна акредитација на студиската програма на прв циклус студии, која во 

моментов влегува во завршна фаза. Друга карактеристика на изминатиот период е 

пролонгираното работење во услови на Ковид-19 пандемијата, при што и наставата и седниците 

на катедрата се одвиваат по електронски пат. Со оглед на веќе воспоствените механизми од 

минатата учебна година, може да се каже дека истите се одвиваат непречено. 

Катедрата по менаџмент во текот на извештајниот период одржа 17 седници на кои беа 

разгледувани следниве прашања:  

 

1. Наставни прашања 

 

а) Подготовка на елаборат за повторна акредитација на студиската програма 

 

Постоечката акредитација на студиската програма по менаџмент истекува во текот на 

следната учебна година. Поради тоа, Катедрата во последните 6 месеци интензивно работеше на 

конципирање на новата студиска програма, притоа водејќи се од законските одредби и од 

принципите поставени од Деканатската управа. Целта беше да се конципира таква структура која 

во позначајна мера ќе кореспондира со студиските програми од истата област на еминентните 

универзитети, како и да се понуди современа студиска програма која ќе го привлече вниманието 

на идните генерации студенти.  

Во таа насока, предложено е преименување на студиската програма во Менаџмент и 

претприемништво. Предложен е еден нов предмет, укинат е еден предмет, а извршено е 

спојување на два предмети во еден. Со тоа, вкупниот број предмети на Катедрата по менаџмент 

се намали за еден во однос на досегашните. Најголемиот број предмети отсега би биле со фонд на 

часови 4+2. Секко, откако елаборатот е усвоен од страна на Наставно-научниот совет, останува 

истиот да биде разгледан и усвоен од останатите инстанци, со што наведените промени би 

станале ефективни. 

Во прилог на изработка на елаборатот за повторна акредитација, Катедрата реализираше 

анкета на студентите кои дипломирале на Департманот по менаџмент во последниве неколку 

години. Од анкетата се стекнаа корисни сознанија за нивните искуства и резултати по 
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дипломирањето, задоволството од студирањето и предлози за идното структурање на програмата 

на департманот. 

 

б) Избор на координатори и тимови за изведување на настава, вежби и одбрана на 

дипломски работи  

Согласно востановената практика, на својата седница во мај 2021 година, Катедрата го 

разгледа и усвои Предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава по предметите 

од прв циклус студии (предавања, спроведување на континуирано оценување и спроведување на 

испитите) во учебната 2021/2022 година. 

 

в) Избор на демонстратори 

На почетокот на октомври 2020 година, Катедрата избра двајца демонстратори за учебната 

2020/21 година. 

Во септември 2021 година, Катедрата предложи и за учебната 2021/22 година да биде 

ангажиран еден демонстратор, со оглед на сè уште незавршената постапка за избор на асистент, 

но и поради недостатокот на кадри за поддршка на процесот на наставата, со оглед на големиот 

број предмети на катедрата. 

 

г) Усвојување на предметни програми и распоред на предмети 

На својата јунска седница Катедрата го разгледа и усвои предлогот за определување на 

распоредот на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во 

учебната 2021/2022 година.  

 

д) Барања за ангажирање на наставници на други факултети  

Катедрата даде согласност за ангажирање на дел од своите членови во наставата на други 

факултети во рaмките на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа: 

• Проф. д-р Љубомир Дракулевски на студиската програма на втор циклус студии по 

Менаџмент на животен циклус на производ, на предметната програма по Стратегиски 

менаџмент на комерцијалниот животен век, на Машински факултет, Универзитет 

,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2020/21 година. 

• Еден наставник на студиската програма на втор циклус студии по Modeling and simulation 

of plastic deformation technologies and processes, на предметната програма по Feasibility 

study design, за учебната 2020/21 година. За оваа предметна програма е предложен проф. д-

р Сашо Арсов. 

• Катедрата даде согласност за барањето Машински факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и 

Методиј“ во Скопје за ангажирање проф. д-р Љубомир Дракулевски на студиската 

програма на втор циклус студии по Индустриско инженерство и менаџмент, за учебната 

2020/21 година, на предметната програма по Одбрани поглавја од стратегиски 

менаџмент. 
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• Проф. д-р Кирил Постолов на студиската програма на втор циклус студии по Менаџмент 

на човечки ресурси – двегодишни студии, за учебната 2020/21 година, на предметната 

програма по Оперативен менаџмент, изборен предмет на Институтот за социолошки и 

политичко-правни истражувања - Скопје, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. 

• Ангажирање на проф. д-р Кирил Постолов во изведувањето на настава по изборните 

предмети Теории на организации и Економика на организациите, на студиската програма 

на прв циклус студии од страна Филозофскиот факултет во Скопје- Институт за 

безбедност, одбрана и мир, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 

2021/2022 година; 

• Ангажирање на проф. д-р Леонид Наков во изведувањето на настава по задолжителниот 

предмет Основи на менаџмент, и Бизнис менаџмент, изборен предмет на студиската 

програма на прв циклус студии од страна Филозофскиот факултет во Скопје-Институт за 

безбедност, одбрана и мир, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во учебната 

2021/2022 година; 

• Ангажирање на еден наставник за изведување настава на студиска програма од I (прв) 

циклус студии на Машински факултет-Скопје, УКИМ, во учебната 2020/21 година по 

предметот Стратегиски менаџмент кој е изборен предмет на студиската програма ИИМ. 

Катедрата за овој ангажман го предлoжи проф. д-р Љубомир Дракулевски. 

• Катедрата даде согласност за ангажирање на проф. д-р Виолета Цветкоска, за реализација 

на настава на студиската програма Меѓународни и интеркултурни студии, на 

Филозофскиот факултет, УКИМ – Скопје, по изборниот предмет Вовед во наука за 

одлучување, за учебната 2021/22 година 

• Катедрата го разгледа барањето доставено од Факултетот за физичко образование, спорт и 

здравје за ангажирање професори од нашиот факултет во студиската програма на втор 

циклус студии по Спортски менаџмент, за потребите на повторната акредитација на оваа 

програма. Катедрата одлучи да го предложи проф. д-р Леонид Наков како наставник по 

задолжителниот предмет Основи на менаџментот и проф. д-р Љубомир Дракулевски како 

наставник по изборниот предмет Стратегиски менаџмент. 

• Катедрата го прифати барањето доставено од Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“, 

УКИМ, за определување и давање согласност за учество на наставници од Катедрата по 

менаџмент во проектот за развивање на првата студиска програма по применети јазици на 

прв циклус студии, како дел од меѓународен проект во рамките на програмата Еразмус 

(КА2). За предметот Основи на менаџмент е предложен проф. д-р Стојан Дебарлиев. За 

предметот Менаџмент на човечки ресурси е предложен проф. д-р Љупчо Ефтимов. 

• Катедрата го разгледа и прифати барањето за ангажирање на проф. д-р Игор Ивановски 

како наставник на предметот Менаџмент во осигурување, предмет во летниот семестар, на 

студиската програма на прв циклус студии по Актуарска и финансиска математика на 

Природно-математичкиот факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, за 

потребите на процесот на акредитација на студиската програма. 

• Ангажирање на проф. д-р Љубомир Дракулевски на студиската програма на втор циклус 

студии по Менаџмент на животен циклус на производ, на предметната програма по 

Стратегиски менаџмент на комерцијалниот животен век, на Машински факултет, 

Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2021/22 година. 

• Ангажирање на наставник на студиската програма на втор циклус студии по Modeling and 

simulation of plastic deformation technologies and processes, на предметната програма по 

Feasibility study design, за учебната 2021/22 година. За оваа предметна програма се 
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предложени проф. д-р Љубомир Дракулевски како прв и проф. д-р Сашо Арсов како втор 

професор. 

• Катедрата даде согласност за барањето Машински факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и 

Методиј“ во Скопје за ангажирање на еден наставник на студиската програма на втор 

циклус студии по Индустриско инженерство и менаџмент, за учебната 2021/22 година, на 

предметната програма по Одбрани поглавја од стратегиски менаџмент, при што беше 

предложен проф. д-р Љубомир Дракулевски. 

• Ангажирање на еден наставник за изведување настава на студиска програма од I (прв) 

циклус студии на Машински факултет-Скопје, УКИМ, во учебната 2021/22 година по 

предметот Стратегиски менаџмент на студиската програма ИИМ. Катедрата за овој 

ангажман го предлoжи проф. д-р Љубомир Дракулевски 

 

2. Кадровски прашања  

 

Катедрата го разгледа и поддржа рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни 

звања во научната област бизнис-менаџмент, по предметите: Основи на менаџмент и 

Претприемништво.  

Катедрата ја истакна потребата од вработување на еден асистент. На првиот распишан 

конкурс, од страна на рецензентската комисија беше предложен еден кандидат кој не беше 

поддржан од страна на Наставно-научниот совет. На повторениот конкурс се пријавија тројца 

кандидати, од кои рецензентската комисија предложи еден да биде избран за асистент. Поради 

локалните избори, постапката е моментално во мирување и се очекува нејзино окончување по 

завршувањето на изборите. 

 

3. Организациски и други прашања 

• На секоја од седниците, Раководителот на катедрата ги информира членовите за одлуките 

донесени од страна на Деканатската управа. 

• На почетокот на учебната 2020/21 година е започната постапката за избор на нов 

раководител на катедрата. На конкурсот се пријавија двајца кандидати: проф. д-р Кирил 

Постолов и проф. д-р Сашо Арсов. На седницата одржана на 18.11.2020 година, со тајно 

гласање е избран проф. д-р Сашо Арсов.  

• По изборот на раководител, за секретар на Катедрата е избрана вонр. проф. д-р Александра 

Јанеска - Илиев. 

• Во организација на Катедрата по менаџмент и во соработка со студиската програма на втор 

циклус Корпоративен финансиски менаџмент беше реализиран вебинар на тема Современи 

научно-истражувачки методи во корпоративниот финансиски менаџмент. Вебинарот се 

одржа на 10.6.2021 година. На вебинарот тројца поранешни студенти и магистранти на 

Факултетот ги презентираа своите искуства и знаења во подготовката на нивните 

магистерски трудови. Вебинарот имаше 46 посетители. 
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• Во текот на учебната 2020/21 година вонр. проф. д-р Виолета Цветкоска реализираше 

студиски престој во САД, во траење од околу 9 месеци. 

• Катедрата го разгледа предлогот на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

утврување и исплата на плaти и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените 

на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје и даде свои 

предлози. 

• Катедрата го разгледа и поддржа Нацрт-правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање  на трет циклус академски студии - докторски 

студии  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

• Катедрата го разгледа Нацрт-етичкиот кодекс на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" во 

Скопје и даде свои забелешки.  

• Катедрата го разгледа и даде свои забелешки и предлози за предлогот на Одлуката за 

формирање, употреба и распределба на финансиските средства на Друштвото за 

економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје. 

• Катедрата го разгледа Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор, односно 

контрола над работењето на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и 

едукација ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје. 

• Членовите на катедрата го разгледаа и поддржаа предложениот Стратегиски план на 

Економскиот факултет за периодот 2021-2026 година. 

• Членовите на катедрата го разгледаа и поддржаа планот на активности на Економскиот 

факултет за учебната 2021/22 година. 

 

 

 

Скопје, 20.10.2021    Раководител на Катедрата по менаџмент 

Проф. д-р Сашо Арсов 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

на Катедрата за економија во периодот 1.10.2020 – 30.9.2021 година 

 

поднесен од страна на раководителот на Катедрата за економија 

проф. д-р Владимир Филиповски 

 

 

          Врз основа на одредбите од Статутот на Економскиот Факултет - Скопје, во согласност со 

планот и потребите за одржување на седниците на Наставно-научниот совет на Факултетот, во 

периодот од 1.10.2020 – 30.9.2021 година, Катедрата за Економија одржа 12 седници, на кои беа 

разгледувани поголем број прашања кои се во надлежност на Катедрата, а за кои Катедрата 

изгради свои ставови и во форма на записници редовно и навремено ги информираше Наставно-

научниот совет и Деканатската управа на Факултетот. 

          Во овој Извештај се презентирани главните прашања по кои Катедрата за економија  

расправаше и утврдуваше соодветни предлози. Во оваа прилика, би издвоил четири активности 

на  Катедрата за економија кои беа посебно значајни во овој извештаен период.  

          Прво, во текот на извештајниот период, Катедрата спроведе бројни активности во рамки на 

процесот за повторна акредитација на студиската програма од прв циклус студии по Економија. 

Во тој контекст, Катедрата одржа повеќе седници посветени на утврдување на структурата и 

содржината на студиската програма на прв циклус студии по Економија, врз основа на кои беше 

изработен Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма на прв циклус студии по 

економија.  

          Второ, во извештајниот период, Катедрата за економија успешно ги реализира 

активностите поврзани со конкурсите за избор на асистент од областа економска теорија и 

асистент од областа применета економија. Со тоа, Катедрата за економија доби двајца нови 

членови. 

          Трето, со ангажирање на членовите на Катедрата за економија, а во соработка со Деканот 

на Економски факултет Скопје, проф. д-р Предраг Трпески, на 17.06.2021 година беше 

организиран настан -вебинар со наслов: Предизвици за високото образование од областа на 

економијата во периодот на пост-ковид-19. На Вебинарот главни говорници беа: Министерот за 

финансии во Владата на РСМ, проф. д-р Фатмир Бесими;Гувернерот на Народна банка на РСМ, 

д-р Анита Ангеловска – Бежоска; Потпретседателот на Стопанската комора на РСМ, м-р Зоран 

Јовановски и Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата на РСМ, проф. д-р 

Владимир Наумовски.  

Четврто, Катедрата утврди предлози за предавачи, кои ги претставија добитниците на 

Нобеловата награда по економија за 2020 година и го организираше настанот посветен на 

нобеловците по економија за 2020 год., кој се одржа во рамките на одбележување на 70-та 

годишнина од основањето на Економски факултет – Скопје. Со тоа, Катедрата за економија ја 

продолжи  традицијата на организирање една активност која значајно придонесува за 

препознатливоста на Економскиот факултет - Скопје.  

 Во продолжение ќе бидат наведени најзначајните прашања кои беа разгледувани и за кои 

се утрдени соодветни предлози на седниците на Катедрата за економија во периодот 1.10.2020 – 

30.9.2021 година: 

• Разгледување на Извештајот за работа на Катедрата за економија во периодот 1.10.2019 – 

30.9.2020 година, поднесен од раководителот на Катедрата за економија 

• Разгледување на потребата за ангажирање асистенти на Катедрата за економија; 
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• Разгледување на можноста за организирање на Летна школа од страна на Катедрата за 

економија во учебната 2020/2021 година 

• Разгледување на Одлуката за определување на предлог број на студенти кои ќе се запишат 

на акредитираните студиски програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје во учебната 2021/2022 година 

• Предлагање на комисија за избор на асистент од научната област економска теорија и 

комисија за избор на асистенти од научната област применета економија;  

• Разгледување на нацрт Етичкиот кодекс на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје;  

• Разгледување на информацијата за постапката за подобрување на видливоста и 

препознатливоста на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Акционен план  

на активности и индикатори донесен од Ректорска управа 

• Разгледување на предлог Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма на 

втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии; 

• Разгледување на можни предлози за пријавување проект на Конкурсот за доделување 

средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2020/2021 година, распишан 

од страна на УКИМ 

• Разгледување на два акти поврзани со Друштвото за економско-деловен консалтинг, 

истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје: 

o Одлуката за формирање, употреба и распределба на финансиските средства на 

Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС 

ДООЕЛ – Скопје; 

o Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор, односно контрола над 

работењето на Друштвото за економско-деловен консалтинг истражувања и 

едукација ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје (Прилог: Одлука и Правилник); 

• Разгледување на Одлуката со која се утврдуваат правилата за студирање на студентите 

запишани на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет–Скопје 

• Разгледување на Упатството за изработка на дипломски труд, за студентите запишани на 

прв циклус студии на Универзитет ,,Св.Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет 

– Скопје 

• Утврдување на предлог за ангажирање на наставници од други факултети за кои има 

потреба да изведуваат настава по предмети кои припаѓаат на Катедрата за економија на 

прв циклус студии на Економскиот факултет - Скопје во учебната 2021/2022 година 

• Разгледувања на барања за согласност за ангажирање на наставници од Катедрата за 

економија за изведување настава на предмети на прв и втор циклус студии на студиски 

програми кои ги организираат други единици во рамките на УКИМ;  

• Разгледување на предлозите за промени кај предметните програми кои се поголеми од 

25%, а по кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година; 

• Утврдување на Предлог состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава по 

предметите на прв циклус студии по предметите кои припаѓаат на Катедрата за Економија 

во учебната 2021/2022 година;  

• Утврдување на предлог - состав на работни тимови за предметите од прв циклус на 

студии, кај кои во учебната 2021/2022 година ќе се реализираат само испити активности, 

без одржување на настава; 
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• Утврдување на предлог-распоред на предмети по семестри по кој ќе се изведува наставана 

департман Економија, прв циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 

2021/2022 година; 

• Разгледување на барања на наставниците и соработниците за студиски престои во 

странство; 

Разгледување на предлогот на Стратегискиот план 2021 - 2026 на Економскиот факултет – 

Скопје;  

• Разгледување на предлогот на Планот на активности 2021-2022 на Економскиот факултет 

– Скопје. 

 

 

 

Скопје, 25.10.2021 год.                                                    Раководител на Катедрата за економија:  

 

                                                                                             Проф. д-р Владимир Филиповски 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

за работата на Катедрата по Маркетинг за периодот 

1.10.2020 – 30.9.2021 

 

Членови на Катедрата по маркетинг: проф. проф. д-р Анита Циунова – Шулеска, проф. д-р 

Снежана Ристевска-Јовановска, проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска, проф. д-р 

Ежени Брзовска, проф. д-р Даниела Бојаџиева и проф. д-р Димитар Јовевски. 

Врз основа на член 32 од Статутот на Економскиот Факултет во Скопје и планираното 

одржување на седници на Наставно-научниот совет на факултетот, а секогаш по претходно 

предложен Дневен ред, Катедрата по маркетинг во периодот 1.10.2020 – 30.9.2021 година, 

континуирано одржуваше седници на кои благовремено до Деканатот на факултетот беа давани 

свои предлози, мислења и сугестии по истиот. 

На седниците на Катедрата беа разгледувани наставни и кадровски прашања, барања за 

отсуство на членовите на Катедрата и сл. Седниците на Катедрата и прашањата разгледувани на 

истите ја имаа следнава динамика и содржина: 

  

 

28.10.2020 

Усвојување на Записникот бр. 11/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

24.9.2020 година. Разгледување на Извештајот за работата на Катедрата по Маркетинг за 

периодот 1.10.2019 – 30.9.2020. Разгледување на Извештајот за избор на демонстратор на 

Катедрата по Маркетинг кој ќе може да биде ангажиран на Економскиот факултет – Скопје, во 

учебната 2020/2021 година.  

 

9.12.2020 

Усвојување на Записникот бр. 1/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

28.10.2020 година. Разгледување на предлог - нацрт Правилник за трет циклус на студии и 

првично подготвени предлози  кои се однесуваат на членовите од Правилникот, а со кои се 

уредува начинот на работа на советот и на администартивните служби, во случај кога носители 

на една студиска програма се две или повеќе единици на УКИМ. 

 

14.12.2020 

Усвојување на Записникот бр. 2/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

9.12.2020 година. Разгледување на предлог Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката 

за утврдување и исплата на плата и надоместоци од плата и други надоместоци на вработените на 

Економскиот факултет - Скопје, заедно со Пречистениот текст на Одлуката за плата кој ги 

содржи сите нејзини досегашни измени. 

 

26.1.2021 

Усвојување на Записникот бр. 3/2020 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

14.12.2020 година. Донесување на одлука за определување на предлог број на студенти кои ќе 

можат да се запишат на студиски програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје во учебната 2021/2022 година. Донесување 

одлука за доделување на часови вежби на соработникот на Катедрата маркетинг во текот на 

летниот семестар во академската 2020/2021 година, имајќи ја предвид одредбата за обемот на 
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работите за исполнување на нормираните работни задачи за соработниците во поглед на 

учество во подготовка и изведување на вежби и други форми на изведување на наставата од 90 

часa. 

  

22.2.2021 

Усвојување на Записникот бр. 4/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

26.1.2021 година. Донесување одлука за отпочнување на постапка за повторна акредитација на 

постоечките студиски програми на прв циклус на студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј 

во Скопје, Економски факултет – Скопје. Разгледување на нацрт-Етичкиот кодекс на 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

 

23.3.2021 

Усвојување на Записникот бр. 5/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

22.2.2021 година. Разгледување на предлог Одлуката за формирање, употреба и распределба на 

финансиските средства на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и 

едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје. Разгледување на Правилникот за начинот и постапката за 

вршење надзор, односно контрола над работењето на Друштвото за економско-деловен 

консалтинг истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје. Разгледување на Kонкурсот за 

доделување на средства од интегративните функции на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, за финансирање на научно – истражувачки проекти за 2020/2021 година. Разгледување на 

Извештајот за реализација на вебинарот на тема: “Changing the Marketing Landscape in 2021: 

Challenges and Perspectives”, во организација на Катедрата по маркетинг, одржан на ден 

11.3.2021 год.  

 

8.4.2021 

Усвојување на Записникот бр. 6/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

23.3.2021 година. Разгледување на насоките и давање предлози во врска со претстојната 

акредитација на студиски програми за прв циклу студии. 

 

23.4.2021 

Усвојување на Записникот бр. 7/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

8.4.2021 година. Разгледување на Предлог-Одлуката со која се утврдуваат правилата за 

студирање на студентите запишани на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје. Разгледување на Упатството за изработка на 

дипломски труд, за студентите запишани на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје. Разгледување на заклучоците од 8-та седница 

на Деканатската управа поврзани со подготовка на елаборатите за повторна акредитација на 

студиските програми на прв циклус студии. Разгледување на барањето од Факултетот за физичко 

образование, спорт и здравје, УКИМ да се предложат наставници за следните предмети: 

Маркетинг истражување во спортскиот менаџмент (задолжителен предмет), Маркетинг на 

услужни дејности (изборен предмет) и Спортски настани и однесување на потрошувачите 

(изборен предмет), заради повторна акредитација на студиската програма од втор циклус студии 

Спортски менаџмент, која се реализира заедно со Економскиот факултет-Скопје, УКИМ. 

 

25.5.2021 
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Усвојување на Записникот бр. 8/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

25.4.2021 година. Разгледување на предлозите за составот на работните тимови кои ќе изведуваат 

настава по предметите на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година на Универзитетот 

,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-Скопје. Разгледување на предлозите за 

составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по предметите на прв циклус студии 

кај кои нема предавања во учебната 2021/2022 година. Разгледување на предлозите за 

ангажирање на наставници од други факултети кои ќе бидат ангажирани да изведуваат настава на 

прв циклус студии во учебнaта 2021/2022 година на Економскиот факултет – Скопје. 

Разгледување на предлозите за промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а по 

кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година. Разгледување на 

предлозите во врска со подготовката на елаборатите за повторна акредитација на студиските 

програми на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје.  

 

7.6.2021 

Усвојување на Записникот бр. 9/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

25.5.2021 година. Разгледување на предлогот во врска со подготовката на елаборатите за 

повторна акредитација на студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-

Скопје, кој што беше усвоен на претходната седница на Катедрата. 

 

21.6.2021 

Усвојување на Записникот бр. 10/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

7.6.2021 година. Разгледување на распоредот на предмети по семестри по кои се изведува настава 

на прв циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2021/2022 година. 

Разгледување на барањето од Филолошки факултет-Скопје, УКИМ за согласност за вклучување 

наставници по предметите Основи на маркетинг и Маркетинг преку социјални медиуми во 

развивање на студиска програма по применети јазици на прв циклус студии, во рамки на проект 

од програмата Еразмус (КА2) со наслов “Developing applied foreign language skills”. Разгледување 

на предлозите во врска со подготовката на елаборатите за повторна акредитација на студиските 

програми на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје. 

 

29.6.2021 

Усвојување на Записникот бр. 11/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

21.6.2021 година. Разгледување на предлозите во врска со подготовката на елаборатите за 

повторна акредитација на студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-

Скопје. 

 

5.7.2021 

Усвојување на Записникот бр. 12/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

29.6.2021 година. Разгледување на предлозите во врска со подготовката на елаборатите за 

повторна акредитација на студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-

Скопје. 

 

30.8.2021 

Усвојување на Записникот бр. 13/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

5.7.2021 година. Разгледување на предлозите во врска со подготовката на елаборатите за 

повторна акредитација на студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-
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Скопје. Разгледување на барањето од Машински Факултет-Скопје, УКИМ за ангажирање 

наставник во учебната 2021/2022 за изведување настава на предметот Маркетинг, на прв циклус 

студии на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент (Барање бр. 1364/1 од 

7.7.2021). Разгледување на барањето од Машински Факултет-Скопје, УКИМ за ангажирање 

наставници во учебната 2021/2022 за изведување настава на предметите Маркетинг менаџмент, 

Маркетинг комуникации, Однесување на потрошувачите и истражување на пазарот, на втор 

циклус студии на студиската програма Индустриски дизајн и маркетинг (Барање бр. 1365/1 од 

7.7.2021). Разгледување на барањето од Машински Факултет-Скопје, УКИМ за ангажирање 

наставник во учебната 2021/2022 за изведување настава на предметот Менаџмент на 

маркетингот, на втор циклус студии на студиската програма Индустриско инженерство и 

менаџмент (Барање бр. 1365/1 од 7.7.2021). Разгледување на барањето од Машински Факултет-

Скопје, УКИМ за ангажирање наставник во учебната 2021/2022 за изведување настава на 

предметот Маркетинг-стратегии на животен циклус, на втор циклус студии на студиската 

програма Менаџмент на животен циклус на производ (Барање бр. 1365/1 од 7.7.2021). 

Разгледување на потребата од ангажирање демонстратор на Катедрата по Маркетинг. 

 

16.9.2021 

Усвојување на Записникот бр. 14/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

30.8.2021 година. Разгледување на предлог-распоредот по години и семестри на студиската 

програма по маркетинг во врска со подготовката на елаборатите за повторна акредитација на 

студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје. 

 

27.9.2021 

Усвојување на Записникот бр. 15/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

16.9.2021 година. Разгледување на предлог-распоредот по години и семестри на студиската 

програма по маркетинг во врска со подготовката на елаборатите за повторна акредитација на 

студиските програми на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје. Разгледување на 

предлог Стратегискиот план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје, за периодот 2021-2026 година. Разгледување на предлог Планот на 

активности на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, за 

учебната 2021/2022 година; Доделување на предмети за зимскиот семестар 2021/2022 год., на кои 

вежбите ќе ги изведува асис. м-р Ирена Богоевска-Гаврилова. 

 

 За сите прашања кои беа разгледувани на седниците на Катедрата се составени записници и 

истите навремено се испратени до Наставно-научниот совет. Во извештајниот период сите 

активности се извршени редовно и без проблеми. 

 

Скопје,  22 октомври 2021         

 

    

               Раководител на Катедра, 

                   проф. д-р Анита Циунова-Шулеска 

 

 

Секретар на Катедра, 

  проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ НА КАТЕДРАТА ПО МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА  

за период 01.10.2020 година – 30.9.2021 година 

 

 

ШЕФ НА КАТЕДРАТА: вонр. проф. д-р Игор Ивановски 

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА:  асист. д-р Виктор Стојкоски 

 

I. ЧЛЕНОВИ НА КАТЕДРАТА 

Катедрата по математика и статистика брои седум членови: 

▪ Три редовни професори: д-р Калина Треневска-Благоева, д-р Весна Буцевска и д-р Драган 

Тевдовски (работно место во мирување од август, 2020 година); 

▪ Три вонредни професори: д-р Игор Ивановски , д-р Марија Трпкова-Несторовска и д-р 

Виолета Цветкоска (работно место во мирување во периодот октомври 2020 – јуни 2021); 

▪ Два асистенти: м-р Филип Пеовски и д-р Виктор Стојкоски. 

 

II. ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ И РАЗГЛЕДУВАНИ ПРАШАЊА 

Во периодот од 01.10.2020 година до 30.9.2021 година беа одржани вкупно тринаесет  

состаноци на кои беа разгледувани тековни прашања во надлежност на Катедрата. Меѓу 

поважните прашања кои беа разгледувани се: 

1. Формирање на работни тимови за изведување на настава и испити на редовните студии за 

предметите кои припаѓаат на Катедрата за учебната 2020/2021 година на Универзитетот 

,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет-Скопје;  

2. Разгледување и усвојување на предметните програми од прв циклус студии; 

3. Разгледување на предлогот за определување на распоредот на предмети по семестри по 

кои ќе се изведува настава на прв циклус студии во учебнaта 2020/2021 година; 

4. Избор на секретар на Катедрата; 

5. Избор на асистент на Катедрата; 

6. Избор на заменик координатори при отсуство на дел од членовите на Катедрата и 

дополнување на работните тимови; 

7. Избор на демонстратори по предметите кои припаѓаат на Катедрата; 

8. Прифаќање на барањата на членовите на катедрата за отсуство од работа заради студиски 

престои, учества на конференции, семинари, состаноци, работилници во странство и 

слично; 

9. Формирање на рецензентски комисии за избор на асистенти и демонстратори; 

10. Разгледување на процесот на повторна акредитација на студиските програми на прв 

циклус студии; 

11. Организирање и спроведување на 11тата Меѓународна летна школа при Економскиот 

факултет - Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. 

Катедрата разгледуваше и други прашања што беа доставувани од надлежните органи на 

Факултетот. 

Од изложеното, може да се заклучи дека Катедрата по математика и статистика интензивно 

работи во функција на унапредување и усовршување на работењето на Економскиот факултет. 

 

Скопје, 25.10.2021 година                    Шеф на Катедра 

                                                                                                          Вонр. проф. д-р Игор Ивановски 

        с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Катедрата по е-бизнис 

во перидот 1.10.2020-30.09.2021 год. 

Катедрата по е-бизнис е матична катедра на 8 членови: проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р 

Калина Треневска Благоева, проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска, проф. д-р Мартин Михајлов, 

проф. д-р Марина Мијоска Белшоска, проф. д-р Мијалче Санта, проф. д-р Димитар Јовевски и 

асис. м-р Мартин Киселички. Раководител на Катедрата по е-бизнис е проф. д-р Лидија Пулевска 

Ивановска, а секретар на Катедрата е проф. д-р Марија Мијоска Белшоска. 

Во извештајниот период Катедрата по е-бизнис одржа 16 седници на кои беа разгледувани бројни 

тековни прашања кои се во надлежност на катедрата, а за кои катедрата изгради свои ставови и 

во форма на записници редовно и навремено ги информираше Деканатот и Наставно-научниот 

совет на факултетот. Во целиот извештаен период состаноците на Катедрата по е-бизнис се 

одржуваа по електронски пат, согласно препораките и мерките на Владата за заштита на 

населението во услови на пандемија. 

На дневен ред на состаноците на Катедрата се дискутираа следниве прашања: 

• Изработка на Елаборат за повторна акредитација на студиската програма по Е-бизнис на 

прв циклус студии. 

Почнувајќи од февруари 2021, започна интензивна работа на членовите на Катедрата по е-бизнис 

за потребите на повторна акредитација на студиската програма по Е-бизнис. Во врска со ова 

прашање беа одржани 9 состаноци, на кои беа дискутирани повеќе прашања, предлози и сугестии 

во врска со структурата на задолжителни и изборни предмети на студиската програма по Е-

бизнис за потребите на повторната акредитација. При изработката на конечната структура на 

студиската програма по Е-бизнис се водеше сметка за почитување на одредбите од Законот за 

високо образование, насоките од Деканатскта управа, усогласеноста со програмите на 50-те 

прворангирани универзитети на Шангајската листа, потребите и барањата на пазарот на трудот 

врз основа на спроведена анкета на алумни од департманот Е-бизнис, како и кадровскиот 

потенцијал на катедрата. 

• Организирање вебинар од страна на Катедрата по е-бизнис во април 2021 година, согласно 

годишната програма на активности на Економскиот факултет-Скопје. 

На 27.04.2021 година се одржа вебинар на тема „Digital transformation of businesses and 

consumers” („Дигитална трансформација на бизнисите и потрошувачите“) во организација на 

Катедрата по е-бизнис. Говорници на вебинарот беа следниве експерти во областа на дигиталната 

трансформација: 

- Иво Стојановски – Digital Transformation Expert, А1 Македонија 

- Искра Конеска – HR & People Development Manager, Intertec.io 

- Александар Николовски – Член на УО, Капитал Банка А.Д. Скопје 

- Јанко Дракуловски – сопственик, GSM Media 

Фокусот на вебинарот беше насочен кон иновациите на бизнис секторот и воведувањето на 

дигитализирани процеси, организациска структура и услуги, како и променетите барања од 
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потрошувачите во екот на пандемијата и беа опфатени аспекти и елементи од различни 

индустрии.  

 

• Ангажирање асистент во научната област бизнис менаџмент за потребите на Катедрата по 

е-бизнис 

Катедрата искажа потреба од ангажирање асистент на Катедрата по е-бизнис. Од страна на 

катедрата беше даден предлог за рецензентска комисија за избор на асистенти во научната област 

бизнис менаџмент. Врз основа на усвоениот позитивен рецензентски извештај од страна на 

Наставно-научниот совет, во јануари 2021 год. започна со работа м-р Мартин Киселички како 

асистент во научната област бизнис менаџмент за потребите на Катедрата по е-бизнис. 

 

• Разгледување на предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава, испити 

и други наставни активности по предметите на прв циклус студии на департманот по Е-

бизнис во учебната 2021/22 година. 

 

• Разгледување на потребата за ангажирање на надворешни наставници од други факултети 

за изведување настава на прв циклус студии во учебнaта 2021/22 година. 

 

• Разгледување и усвојување на предметните програми кај предметите на прв циклус студии 

по кои се изведува настава во учебната 2021/22 година, а кој кои има измени во нивната 

содржина поголеми од 25%. 

 

• Разгледување на распоредот на предмети по семестри по кои се изведува настава на прв 

циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, во учебната 2021/22 година. 

 

• Разгледување на квотите за упис на студенти на прв циклус студии на Економски 

факултет-Скопје. 

 

• Барања за ангажирање наставници на други факултети: 

Катедрата даде согласност за ангажирање следниве професори во наставата на други факултети 

во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: 

- Ангажирање на проф. д-р Сашо Јосимовски на студиската програма Логистика на бизнисот на 

Економскиот институт во учебната 2021/22 година по предметот Логистика базирана на 

информациони технологии; 

- Ангажирање на проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска на студиската програма Логистика на 

бизнисот на Економскиот институт во учебната 2021/22 година по предметот Реверсна 

логистика; 

- Ангажирање на проф. д-р Сашо Јосимовски за развивање на првата студиска програма по 

применети јазици на прв циклус студии, како дел од меѓународен проект во рамките на 

програмата Еразмус (КА2) на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“за предметите: Дизајн и 

развој на веб и Информациони технологии; 
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- Ангажирање на проф. д-р Димитар Јовевски за развивање на првата студиска програма по 

применети јазици на прв циклус студии, како дел од меѓународен проект во рамките на 

програмата Еразмус (КА2) на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“за предметот Дигитален 

маркетинг. 

 

• Разгледување и усвојување на правилници, одлуки, планови, извештаи и др.: 

- Разгледување на извештајот за работењето на Катедрата по е-бизнис во учебната 2019/20 год. 

- Разгледување на предлог-нацрт Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и стуридрање на трет циклус академски студии на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. 

- Разгледување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и исплата 

на плaти и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените на Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје. 

- Разгледување на нацрт Етичкиот кодекс на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

- Разгледување на предлог Одлуката за формирање, употреба и распределба на финансиските 

средства на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС 

ДООЕЛ – Скопје. 

- Разгледување на Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор, односно контрола над 

работењето на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС 

ДООЕЛ, Скопје. 

- Разгледување на предлог Стратегискиот план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, за периодот 2021-2026 година.  

- Разгледување на предлог Планот на активности на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје, за учебната 2021/2022 година. 

- Разгледување на Одлуката со која се утврдуваат правилата за студирање на студентите 

запишани на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје. 

- Разгледување на Упатството за изработка на дипломски труд, за студентите запишани на прв 

циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје. 

 

• Разгледување на можноста за организирање летна школа во учебната 2020/21 година. 

 

• Разгледување на можноста зa пријава на проект по Конкурсот за доделување средства за 

финансирање на научноистражувачки проекти за 2020/21 година распишан од страна на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
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• Разгледување на потребата од ангажирање демонстратори на Катедрата по е-бизнис во 

учебната 2021/22 год. 

 

• Разгледување на барањето од проф. д-р Мартин Михајлов за неплатено отсуство од работа 

во периодот од 1.09.2021 год. до 31.08.2022 год. заради професионално научно 

истражување на Институтот Јозеф  Стефан во Љубљана, Словенија. 

 

 

21.10.2021 год.   

                                                     Раководител на Катедрата по е-бизнис 

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска 
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Извештај за работата на катедрата по финансии во периодот 1 октомври 2020 – 30 

септември 2021 година 

 

 

Во периодот 1 октомври 2020 – 30 септември 2021 година, катедрата по финансии одржа 14 

(четиринаесет) седници по електронски пат, на кои донесе неколку позначајни предлог-одлуки и 

заклучоци: 

▪ определување координатори и членови на работни тимови кои ќе изведуваат настава на 

прв циклус во учебната 2021/2022 година; 

▪ утврдување на потреба за ангажирање демонстратор за учебната 2021/2022 година и 

определување на рецензентска комисија – изборот на демонстратор сè уште не е извршен; 

▪ определување рецензентски комисии за избор на асистент од областа финансии (во два 

наврата) – изборот на асистент сè уште не е извршен; 

▪ определување рецензентска комисија за избор на наставник по предметите банкарство и 

монетарна и фискална политика во ЕУ – изборот е извршен; 

▪ подготовка на елаборатот за повторна акредитација на студиската програма по финансии – 

елаборатот е изработен и доставен во натамошна процедура за одобрување од Одборот за 

акредитација. 

 

Исто така, катедрата ја спроведе и следнава активност, како: 

▪ Вебинар, кој се одржа на 6 мај 2021 година,на тема: Финансирање на локалната 

самоуправа – предизвици за иднината. Вебинарот беше организиран онлајн преку 

Microsoft Teams и го следеаповеќе од 100 учесници, а во својство на поканети говорници 

учествуваа: Аце Коцевски, градоначалник на Велес; Сашо Саздовски од Општина 

Илинден; Анета Трајаноска од Комисијата за хартии од вредност; како и Сузана 

Макрешанска Младеновска и Борче Треноски од Економскиот факултет – Скопје. 

 

 

 

Скопје, 25.10.2021       раководител, 

         проф. Горан Петревски 
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ИЗВЕШТАЈ 
за работата на Катедрата за сметководство и ревизија во периодот од 01.10.2020 - 30.09.2021 

година 

 

 Во рамките на Катедрата за сметководство и ревизија работните активности ги вршат5 

(шет) членови од кои: двајца редовни професори, проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска и 

проф. д-р. Зоран Миновски; двајца вонредни професори, проф. д-р. Марина Трпеска и проф. д-р. 

Атанаско Атанасовски, и еден асистент, асист. м-р. Иван Дионисијев. 

 Во текот на учебната 2020/2021 година, катедрата за сметководство и ревизија одржа 

вкупно 17 состаноци на кои беа разгледани прашања кои се однесуваат во надлежност на 

катедрата, од кои посебно треба да бидат подвлечени следните: 

o Определување на координатори и членови на работните тимови кои ќе изведуваат настава 

на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година; 

o Определување на составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите за кои ќе нема предавања во учебната 2021/2022 година; 

o Разгледување и дополна на Планот на активности на Економски факултет - Скопје во 

академската 2021/2022 година; 

o Разгледување на Стратегискиот план на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје, за периодот 2021-2026 година.  

o Унапредување на методите во наставата и вежбите; 

o Разгледување и прифаќање на барањата од членовите на катедрата за осуство од работа 

заради учество на конференции, семинари, состаноци, работилници во странство и 

слично; 

o Изработка на нов Елаборат за повторна акредитација на студиската програма 

Сметководство и ревизија (прв циклус студии); 

o и други прашања што беа доставувани од надлежните органи на факултетот. 

 

Катедрата за сметководство и ревизија во текот на учебната 2020/2021 година како 

сопствена главна цел го имаше унапредувањето и усовршувањето на наставата на Департманот 

по сметководство и ревизија, со цел остварување на максимални резултати како по наставните 

дисциплини во рамките на департманот, така и на факултетот како целина. Исто така, Kатедрата 

обрна големо внимание и на акредитација од страна на меѓународни асоцијации и здруженија, и 

тоа: 

o во декември 2020 година успеа да добие акредитација, односно признание од страна на 

Институтот на внатрешни ревизори (IIA), признавјќи го Економски факултет - Скопје како 

високообразовна институција која има развиено академска свест за изучување на 

дисциплината внатрешна ревизија. Ова меѓународно признание е од голмо значење, како 

за катедрата така и за Економски факултет - Скопје, бидејќи од страна на IIA беа 

препознаени високите степени на посветеност и напор што нашиот факултет ги има 

направено за да им обезбеди на студентите информации и вештини неопходни за да ја 

изберат внатрешната ревизија како професионална кариера во понатамошниот живот. 

o катедрата успеа да го зголеми бројот на предметите кои подлежат на акредитација од 

страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered 

Certified Accountants) која се однесува на периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2025 

година. Во моментот, со добиената акредитација Економскиот факултет – Скопје им го 

олеснува патот на студентите кои сакаат да го продолжат своето професионално 
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усовршување во областа на сметководството, ревизијата, финансиите и менаџментот на 

најголемото и најбрзо растечкото глобално тело за професионални сметководители, со тоа 

што на студентите им се признаваат седум од вкупно девет предмети од програмата на 

ACCA. 

Понатаму, катедрата успешно изреализира и онлајн конференцијана тема„Една година со 

предизвиците од COVID-19 - кои лекции ги научи домашната ревизорска професија“ во 

соработка со Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, која се одржа на 02 

јули 2021 година. 

Членовите на катедрата во учебната 2020/2021 година активно учествуваа на повеќе 

меѓународни научни и стручни конференции од кои, покрај другите, вреди да се споменат: 

✓ 11th International EIASM Public Sector Conference, 27-28 септември 2021 година, 

одржана онлајн од Белфаст, Северна Ирска; 

✓ Прва меѓународна конференција во организација на CEF и CIPFA, 29-30 јуни 2021 

година, Скопје, на тема: Supporting Accounting and Auditing Developments and 

Synergies 

✓ 43th EAA Virtual Annual Congress, 26-28 мај 2021, одржан онлајн од Брисел, 

Белгија; 

✓ CIGAR 18th Biennial Conference, 24-25 јуни 2021, одржана онлајн од Амстердам, 

Холандија; 

✓ International Scientific Conference "Sustainable Finance, Insurance and Reporting: 

Principles, Practices and Challenge", огранизирана од Економски факултет - 

Универзитет од Ниш, 24.05.2021, одржана оналјн од Ниш, Србија; 

✓ 1st international conference Economic and Business Trends Shaping the Future, 12-13 

ноември 2020, одржана онлајн од Скопје, С. Македонија. 

На крај, слободно можеме да констатираме дека членовите на катедрата за сметководство 

и ревизија со голема професионалност и ентузијазам ги извршуваа своите задачи и задолженија 

во остварување на целите на департманот, а со тоа и на факултетот во целина. 
 

Секретар на катедрата за сметководство и ревизија: 

Асист. м-р. Иван Дионисијев 

 

 

 

Раководител на Катедрата за сметководство и ревизија -  

за период од 01.10.2020 до 14.09.2021 година 

 

Проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска 

 

 

 

 

Раководител на Катедрата за сметководство и ревизија -  

 од 15.09.2021 година 

 

                                                                          Проф. д-р. Марина Трпеска 
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ИЗВЕШТАЈ  

за работата на Раководителот и Катедрата по Надворешна трговија за периодот 1.10.2020 - 

30.9.2021 година 

 

 

 Во периодот од 1.10.2020 година до 30.9.2021година, раководител на катедрата беше 

проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска, а секретар на катедрата беше асистент м-р Љубен 

Коцев.  

Во рамките на своите надлежности раководителот и секретарот на катедрата беа 

одговорни за спроведување на сите наставно-научни и истражувачки активности преку 

преземање подготвителни активности и одржување редовни состаноци. Од особено значење во 

рамките на извештајниот период се повеќемесечните активности што се преземаа за подготовката 

на елаборатот за акредитација на новата студиска програма по Меѓународна трговија кои 

подразбираа поголема ангажираност на Раководителот и секретарот на катедрата. Исто така, 

треба да се напоменат многубројните активности што се преземаа за организирање на вебинарот 

на 30 септември со наслов „Меѓународната трговија во услови на пандемијата од Ковид-19“, како 

и подготвителните активности за одржување на 44 Регионален курс за главните аспекти на 

меѓународната економска агенда за земјите со економии во транзиција во соработка со УНКТАД. 

Согласнопланот за одржување седници на Наставно-научниот совет на факултетот, 

Катедрата за Надворешна трговија одржуваше редовни состаноци на кои се разгледуваа сите 

прашања во надлежност на катедрата. Меѓу поважните беа:  

 

- Активности поврзани со потребата за ангажирање и избор на (1) извршител асистент на 

Катедрата по Надворешна трговија; 

- Разгледување на нацрт - Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување 

и студирање на трет циклус академски студии - докторски студии  на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје; 

- Разгледување на Предлог - одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за плата 

на Економскиот факултет – Скопје; 

- Доставување предлог број на студенти кои ќе се запишат на акредитираните студиски 

програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, 

Економски факултет-Скопје во учебната 2021/2022 година како и на цената на чинење на 

студиите; 

- Разгледување на Нацрт Етичкиот кодекс на УКИМ; 

- Разгледување барања на членовите на катедрата за издавање учебници; 

- Разгледување на Одлуката за формирање, употреба и распределба на финансиските 

средства, и на Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор, односно контрола 

над работењето на Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација 

ЕКОНС ДООЕЛ, Скопје; 

- Изработка и усвојување на елаборатот за повторна акредитација на студиската програма 

од прв циклус студии по Меѓународна трговија; 

- Разгледување на Одлуката со која се утврдуваат правилата за студирање на студентите 

запишани на прв и втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје;  
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- Разгледување на Упатството за изработка на дипломски труд, за студентите запишани на 

прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет 

– Скопје; 

- Разгледување и усвојување на дополнувањата и освежувањата на наставните програми по 

предметите на прв циклус студии на Департманот Надворешна трговија што не се 

поголеми од 25% од испитната материја;  

- Формирање работни тимови за изведување настава, испити и други наставни активности 

на првиот циклус студии на Департманот Надворешна трговија;  

- Поднесување барања за ангажирање наставници од други единици на Универзитетот за 

потребите на првиот циклус на студии; 

- Разгледување и усвојување на распоредот на предметите по семестри; 

- Преземање активности за организирање вебинар од катедрата по Надворешна трговија со 

наслов „Меѓународната трговија во услови на пандемијата од КОВИД 19“; 

- Утврдување на потребата за ангажирање демонстратори на катедрата по Надворешна 

трговија; 

- Разгледување на Предлог-Планот на активности на Економскиот факултет за учебната 

2021/22 година; 

- Разгледување на Предлог-Стратегискиот план на Економскиот факултет за периодот 2021-

2026 година; 

- Подготовка за одржување Регионални курсеви за Источна Европа за главните прашања на 

меѓународната економска агенда во соработка со УНКТАД; 

- Разгледување и прифаќање на барањата на членовите на катедрата за учество на 

меѓународни конференции, научни собири, семинари и други видови стручно 

усовршување во земјата, во странство и преку он-лајн платформите; 

- Активна примена на трансфер-кредит системот преку давање мислења за размена на 

студентите од Департманот Надворешна трговија на релевантни европски 

високообразовни институции на прв, втор и трет циклус на студии;  

- Други прашања што беа доставувани од надлежните органи на факултетот, а што се во 

надлежност на катедрите.   

- Активно учество во Научно – истражувачкиот проект на Економскиот факултет – Скопје 

со наслов „Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис 

секторот во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во 

Европската унија“; 

- Активно учество во разгледувањето на прашања поврзани со кадровската политика на 

Економскиот факултет во Скопје; 

- Утврдување на потребите и идеите на Катедрата по Надворешна трговија и на нејзините 

членови во однос на научно-истражувачката работа и меѓународната соработка. 

  

Катедрата за Надворешна трговија цени дека сите планирани и договорени задачи ги 

извршила професионално, со висок квалитет и во предвидените рокови. Членовите на Катедрата 

по Надворешна трговија успешно се справија со променетиот начин на работа поради  ширењето 

на вирусот КОВИД-19. И оваа година најголемиот дел од работењето се префрли преку он-лајн 

платформите. Сите членови на Катедрата успешно ги спроведоа предавањата во академската 

година, и успешно ги спроведоа испитите преку платформата Micorosoft teams, Googlemeetsи 

Exam.net. Состаноците на катедрата, исто така, се спроведуваа он-лајн.  Меѓу сите доверени 

задачи и обврски, членовите на Катедрата зедоа и активно учество и во други факултетски тела и 
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комисии. Со тоа сметаме дека Раководителот, со помош од секретарот на катедрата, успешно ја 

извршуваа својата функција. 

 

 

Скопје, 22.10.2021 год. 

 

Секретар на Катедрата                                 Раководител на Катедрата 

асис. м-р Љубен Коцев                                                   проф. д-р Катерина Т. Трпчевска  
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ЦЕНТРИ 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  

ЦЕНТАРОТ ЗА ЕКОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊЕ (ЦЕИ) ПРИ 

Економскиот Факултет - Скопје,  

за Извештајниот период (01.10.2020-01.10.2021) 

 

Како фокусен, истражувачко – аналитички организациски сегмент во состав на 

Економскиот Факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Центарот 

за економски истражувања претставува стожерен експертски центар за подготовка и 

имплементација на научно-истражувачки и апликативно-развојни проекти кои имаат за цел 

дијагноза, методолошка поставеност и етапна научно-апликативна примена на национални, 

регионални и меѓународни проекти посветени на многубројни економски и бизнис проблеми и 

предизвици пред чие решавање се исправени македонските организации и институции.  

Сопствениот предизвик за активно вклучување на ЦЕИ во препознавање и генерирање на 

остварливи и одржливи решенија, фундирани врз основа на бројни студии, проектни елаборати, 

физибилити студии итн. претставува отворена манифестација на подготвеноста и посветеноста 

на целиот кадар на Економскиот Факултет – Скопје во давање на сопствениот придонес кон 

подигнување на степенот на конкурентски развој на корисниците на неговите услуги, како и 

зголемување на степенот на меѓународна препознатливост на нашата институција низ редица 

форми на соработка со национални, регионални и меѓународни академски и истражувачки 

универзитети, развојни центри, апликативни институти, центри на знаење и извонредност итн.  

Во остварувањето на сопствените проектно - истражувачки и аналитичко-развојни цели и 

активности, Центарот за економски истражувања, во анализираниот период ги оствари следниве 

активност: 

Во соработка со продеканот за наука и истражување, центарот достави барање до 

ННС за одобрување на вклучување на Економскиот факултет од Скопје во: 

 Проект за аплицирање на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот 

“Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  “Blended learning and 

evaluation practices for inclusive digital higher education”.    



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

55 

 

 Целта на проектот е да развива и промовира иновативна соработка помеѓу 

универзитетите и компаниите и давателите на обука од областа на компјутерската 

безбедност преку развивање и воведување на нов иновативен образовен пристап и 

нови ажурирани содржини во областа на компјутерската безбедност и управување 

со бизнисот, иновативна соработка која ќе биде прилагодена на потребите на 

новите дигитални пазари низ цела Европа. 

 Проект за аплицирање на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот 

“Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  “Building cyber-

security skills and entrepreneurial minds with innovative learning for digital Europe”.    

 Целта на проектот е воспоставување на виртуелен хаб за мешано учење (blended 

learning) во различни земји што ќе ги координира и поддржува мешаните практики 

на учење и евалуација за инклузивно високо 

 Проект за аплицирање на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот 

“Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  “European Citizen 

through Interactive Digital Narrative”.    

 Целта на проектот е развивање на прототипови за справување со комплексноста и 

општествениот контекст на ЕУ граѓанство засновани врз интерактивен дигитален 

наративен пристап. 

 Проект за аплицирање на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот 

“Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов  “Structural Capacities 

for Tackling Wicked Problems”.    

 Целта на проектот е да се развие модел и да се создаде структура за соработка што 

ќе обезбеди транснационални капацитети за справување со комплексни проблеми 

преку процесите на социјално планирање од долу нагоре. 

 Проект за аплицирање во рамки на повикот “Higher education in the Western Balkans, ES-

Balk”, финансиран од Солидарните фондови за иновативни проекти, граѓанско општество, 

франкофонија и човечки развој на Министерството за европски и наворешни работи на Р. 

Франција. Насловот на научно-истражувачкиот проект е “Readability, topic and tone 

analysis of public health communication during covid-19 pandemic: comparison between North 

Macedonia and France”. 
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 Целта на проектот е разбирање на комуникацијата на Министерствата за здравство 

на Р.С. Македонија и Р. Франција преку анализа на официјалните соопштенија за 

јавноста во текот на пандемијата предизвикана од Ковид-19 и спроведување 

компаративна анализа на разбирливоста на текстот, темите и тонот на јавна 

комомуникација на здравствените власти на двете земји. 

 Проект за аплицирање во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Erasmus Mundus 

Design Measures (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN)”, со наслов:  “Forensic accounting 

for digitally resilient economy (FOREA)”.    

 Целта на проектот е иницирање на постапка за утврдување на потребата од 

воспоставување на нова програма на втор циклус студии за форензичко 

сметководство на Економски факултет - Скопје, која би требала да им понуди на 

студентите значајно академско искуство преку кое би ги обезбедиле потребните 

знаења и вештини за испитување на финансиски измами. 

 Проект за аплицирање во рамки на проектот: “Improving the qualification of employees to 

achieve a more efficient administration”, во соработка со Универзитетот за национално и 

светско стопанство во Софија. Проектот е планирано да се поднесе на повикот за 

финансирање на развојни проекти објавен од Министерството за надворешни работи на 

Република Бугарија.    

 Целта на проектот е зголемување на капацитетите на администрацијата во 

општините и реализација на функционална анализа на локалната администрација. 

 Проект за аплицирање во рамки на повикот за изразување интерес за учество во проектот 

“EIT xKIC Circular Economy Consumer Engagement Labs in Western Balkans”, воден од EIT 

Food (дел од Европскиот институт за иновација и технологија-EIT) и Универзитетот во 

Варшава, Полска, а финансиран преку програмата Horizon Europe. Економскиот факултет-

Скопје ќе аплицира во рамки на конзорциум составен од научна институција (ЕФ), 

компанија за испорака на храна (ТП Пицерија 511) и компанија за производство на 

пакувања (Макспак-ДООЕЛ, Штип). 

 Целта на проектот е организирање серија на креативни работилници преку кои 

потрошувачите и компаниите заедно ќе генерираат идеи за нови производи кои 

што понатаму може да бидат развиени и воведени на локалните пазари, 

вклучително и во Р. Северна Македонија. Поконкретно, на сесиите ќе се 
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истражуваат нови концепти на пакувања на храна за носење, адаптирани на 

специфичните предизвици на пристапот на циркуларна економија во Западен 

Балкан. Концептот на циркуларна економија е од клучна важност во пост-Ковид 

периодот и земјите од Западен Балкан работат на унапредување на процесот на 

управување со отпадот. 

 Проект за аплицирање на повикот објавен во рамки на EIT Western Balkan HEI Capacity 

Building on Circular Economy program.    

 Целта на проектот е Економски факултет-Скопје да биде вклучен во обуките кои ги 

нуди European Institute of Innovation and Technology, а се однесуваат на запознавање 

и користење на HEInnovate toolbox. HEInnovate е алатка за само-оценување на 

високо-образовните институции кои сакаат да го истражат нивниот иновативен 

потенцијал. Со нашето учество на обуките треба се стекнеме со знаење и искуство 

потребно за изработка на квалитетни апликации за  HEI Initiative и вклучување во 

идните повици и активности на Knowledge and Innovation Communities (KICs) при 

European Institute of Innovation and Technology. 

Дополнително, во сообразност со одредбите на Програмата за техничка соработка на 

Владата на Република Северна Македонија и Владата на Јапонија, а наменета за подготовка и 

имплементација на проекти во јапонската фискална 2022 год., беа првземени активности за 

проектната апликација која претставува континуитет во реализацијата, во нејзината четврта 

генерација, во рамките на експертската имплементација на Програмата за професионална обука 

„Quality Management and Competitiveness“, посветена на следниов модалитет на проектна - 

техничка соработка за:  

 „Проектна апликација за Individual Expert“. 

▪ Проектната апликација припаѓа на категоријата Individual Expert и истата 

претставува продолжение на реализација на јапонската институционална, 

експертска и финансиска поддршка за остварување на четвртиот циклус на 

постојната Програма за професионална обука „Quality Management and 

Competitiveness (QM&C)“, со период на имплементација Април 2022 – Март 

2023 год., со креирана можност од страна на JICA за учество во нејзината 

четврта генeрација и на студенти од универзитети од балканскиот JICA 
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регион. Оваа програма досега успешно се имплементираше во нејзините 

прва и втора генерација, а во подготовка е нејзината реализација во третата 

генерација на програmата.  

 

Скопје, 25.10.2021               Центар за економски истражувања, 

             Раководител, 

                                                                                                                     проф. д-р Кирил Јовановски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

59 

 

                  Извештај за работата на Јунус центар за социјални бизниси 

 

 Почитуван Декан, 

 

Дозволете со овој извештај да ве информирам за активностите на Јунус центарот за 

социјални бизниси во периодот од 01.10.2020 до 30.09.2021 година. Во рамките на овој период, 

јас како раководител на Центарот, заедно со неколку колеги професори, соработници и студенти 

работевме на организација и реализација на повеќе активности.  

Имено на самиот почеток од работата на Центарот беше организирано негово свечено 

отворање за што беше организиран онлајн настан на кој беа поканети поголем број на гости и 

беше одржанапанел дискусија на која имавме чест да присуствува професорот Мохамед Јунус, 

основач на мрежата на Јунус центри за социјални бизниси и добитник на Нобеловата награда за 

мир. Исто така на свеченото отворање беа присутни и земаа свое учество Ректорот и Деканот на 

нашиот Универзитет и Факултет, високи претставници на владата на Република Северна 

Македонија, како и важни стеикхолдери и други чинители на екосистемот за поддршка на 

социјалните бизниси.  

 После свеченото отворање на Центарот, фокусот на активностите главно беше ставен на 

создавање на основните предуслови за работа на Центаротво неколку аспекти од  неговото 

функционирање: формирање на база на тековни корисници (студенти) на услугите на Центарот, 

организирање на почетни активисти креирани за корисниците на Центарот, како и 

воспоставување на соработка со надворешни организации кои се составен дел од екосистемот на 

социјалното претприемништво. 

Во овие рамки беа организирани неколку инфо сесии и обуки со тридневни работилници, 

преку кои на студените име беа презентирани концептите на социјалното претприемништво и 

социјалните бизниси, можностите на поддршка кои ги нуди Јунус центарот за социјални бизниси 

и другите организации и проектни активности кои функционираат во оваа област, како и 

можноститеза студентите да работат на креирање и развој на сопствени социјални иновации. 

Во рамките на соработката со важни стеикхолдери од екосистемот на социјалното 

претприемништво, Јунус центарот оствари соработка со неколку организации: Паблик – 

Асоцијација за истражување, комуникации и развој, АРНО-Асоцијација за развој на нови опции, 

Опсерваторија за социјално претприемништво, Факултетско студентско собрание при Економски 

факултет-Скопје, како и две трговски друштва за соработка во рамки на поднесени апликации до 

Фондот за иновации и технолошки развој. 

Јунус центарот за социјални бизниси беше дел и од работната група во Рамките на 

Министерството за труд и социјална политика во изработката на Националната стратегија и 

акционен план за поддршка на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија. Во 

овие рамки беа организирани поголем број на работни средби на кои професорите Стојан 

Дебарлиев и Билјана Ташевска имаа активно учество и дадоа придонес во делот на местото и 

улогата на универзитетите во стратегиските приоритети и плинските активности на Стратегијата 

и Акциониот план, особено во делот на едукацијата и градењето на капацитетите на екосистемот 

и социјалните претпријатија 
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Во продолжение се дадени подетални информации во врска со реализираните активности, 

накратко наведени во воведниот дел од овој извештај: 

 

1. СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ЦЕНТАРОТ И ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА  

Во рамките на прославата на јубилејот 70-години постоење на Економскиот факултет-

Скопје, на 10.12.2020 година беше организирана онлајн настан ,,Креирање на бизниси засновани 

на вредност”, на кој Јунус центарот за социјални бизниси официјално бешесвечено отворен и 

беше претставено неговото работење пред пошироката јавност.Економскиот факултет-Скопје 

имашепосебна чест, лично професорот Мохамед Јунус, лауреат на Нобеловата награда за мир, да 

одржи предавање на темата за социјалното претприемништво и социјалните бизниси, а воедно и 

официјално да го отвори Јунус центарот за социјални бизниси на Економскиот факултет-

Скопјепри Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

 

Во рамките на настанот беше 

организирана интерактивна дискусија 

на темата поврзани со социјалното 

претприемништво,каде што имавме 

можност да слушнеме и 

продискутираме за значењето од 

создавањето и развојот на 

екосистемот за поддршка на 

социјалните бизниси, како и да се 

запознаеме со можностите за взаемна 

соработка во рамките на Јунус 

центарот за социјални бизниси.   

Во рамките на дискусијата покрај 

професорот Јунус, учествуваа проф.  

д-р Никола Јанкуловски, Ректор на 

Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“,  проф. д-р Предраг 

Трпески, Декан на Економски 

факултет, Скопје, Фатмир Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски 

прашања, координација со економските ресори и инвестиции, Јагода Шахпаска, Министерка за 

труд и социјална политика, Миндаугас Дaнис, експерт во рамките наЕУпроектот “Поддршка на 

социјални претпријатија”, Климентина Илијевски, Извршен директор на ПАБЛИК - Асоцијација 

за истражување, комуникации и развој и проф. д-р Стојан Дебарлиев, Јунус центар за социјални 

бизниси на Економски факултет-Скопје.  

Настанот го следеа голем број на слушатели од различни организации и институции од 

државниот и граѓанскиот сектор, студенти, професори и други важни чинители од екосистемот за 

поддршка за социјалното претприемништво. Исто така настанот го проследија и поголем број на 

новинари за кој направија посебен осврт во рамките на нивните медиуми. 
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2. УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ 
   

 По доставено барање од Јунус центарот за социјални бизниси, со одлука на деканатската 

управа доделен е простор за потребите на Јунус центарот за социјални бизниси. Во рамките на 

оваа можност реализирани се повеќе подготвителни активности и воспоставени се контакти со 

социјални бизниси кои ќе бидат преставени и кои ќе бидат вклучени во едукативните активности 

на Центарот. 

Просторот е замислен да функционира како едукативно-промотивно место каде што 

студентите ќе имаат можност да се запознаат со концептот на социјалното претприемништво и 

активностите на Јунус центарот, да разговараат и да ги развиваат меѓусебните односи и 

можности за поврзување и соработка. 

Центарот ќе биде и место каде што дополнително ќе може да се реализира една нова 

иницијатива во рамките на светската мрежа на Јунус центри а тоа е формирањето на 3 Zero  

клубови. Во рамките на овие клубови студентите ќе имаат можност да се групираат во тимови и 

преку вклучување во глобалната мрежа на вакви тимови да добиваат поддршка не само во 

рамките на националните Јунус центри, туку и од страна на глобалната мрежа на 3 Zero клубови 

координирани од седиштето на Јунус центарот. 

При уредувањето на просторот, покрај промотивните материјали за дејноста и 

активностите на Јунус центарот при Економскиот факултет во Скопје, ќе бидат изложени 

призводи, услуги и промотивни материјали на социјалните бизниси кои функционираат на 

македонскиот пазар. На овој начин ќе им биде овозможено на социјалните бизниси да ја 

прошират видливоста на нивните активности, а на Јунус центарот да се вклучи во извршување на 

важна општествена мисија а тоа е поддршка и промовирање на социјалното претприемништво во 

Република Северна Македонија. На овој начин на студентите на нашиот универзитет и друг 

млади луѓе во државата ова ќе биде можност да се одблиску да се запознаат социјалните бизниси 

во нашата држава преку нивните производите и услугите кои ги нудат во рамките на нивните 

социјални мисии. Ваквото уредување на просторот би бил уникатен концепт каков што сеуште не 

е забележан да функционира во државата. 
 

3. РАБОТИЛНИЦИ И ИНФО СЕСИИ ЗА 

КРЕИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНИ 

БИЗНИС ИДЕИ 

,,Социјални бизниси – Иновираме заедно” 

Јунус центарот за социјални бизниси при Економски 

факултет-Скопје, Опсерваторија за социјално 

претприемништво и Факултетско студентско собрание на 

Економскиотфакултет во Скопјеорганизирааобука за 

социјално претприемништво која се одржаод  19 - 26 Мај 
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2021 година. Во рамките на тридневната програма беа организирани три работилници според 

следниов редослед: 

ДЕН 1: Во светот на социјалните бизниси 

ДЕН 2: Развој на социјална бизнис идеја 

ДЕН 3: Моделирање на социјална бизнис идеја 

Во рамките на реализираните работилници, студентите учесници имаа можност да ги прошират 

нивното знаење за социјалните бизниси и да научат како да креираат и развијат сопствени 

социјални бизнис идеи. 

Работилница за развој на идеи за социјални бизниси 

 

Јунус центарот за социјални бизниси на 

Економски факултет во соработка со 

АРНО (здружение за социјални иновации), 

организираше работилници за развој на 

идеи за социјални бизниси. Работилниците 

се одржаа според следниов редослед:  

Работилница А: 01-ви јуни, 17-19ч 

Работилница Б: 02-ри јуни, 17-20ч 

Работилница В: 03-ти јуни, 17-20ч 

 

Овие работилници се спроведоа со цел да 

ги подготват студентите кои сакаат да аплицираат на повик за учество во RISE програмата  

(Regional Incubator for Social Enterprises) која им овозможува на младите претприемачи да учат, 

растат и развиваат свои бизнис идеи преку работилници, програми за мобилност и финансиска 

поддршка, во исто време помагајќи им на локалните заедници да ги решаваат проблемите. 

 

Инфо сесии за значењето на социјалните бизниси 

Во рамките на часовите по предметите Деловно планирање, Менаџмент на мал бизнис и 

Економија на социјална држава  беа реализирани  четири одделни инфо сесии за значењето на 

социјалните бизниси, формите на нивна поддршка, како и можностите кои ги нуди Јунус 

центарот за социјални бизниси. Овие инфо сесии беа организирани од Јунус центарот за 

социјални бизниси во соработка со проектот финансиран од ЕУ -Поддршка на социјалните 

претпријатија, чија цел претставува развој на екосистемот преку креирање на стратегија за 

поддршка на социјалните бизниси и закон со кои треба да се постави институционалната рамка за 

основање, развој и поддршка на социјалните бизниси. На две инфо сесии беа гости Барбара 

Садовска, проектен тим лидер на ЕУ проектот ,,Поддршка на социјалните претпријатија”, 

Миндаугас Денис, експерт во рамите на истиот проект, како и Ирина Јаневска, претседател на 

Организацијата за социјални иновации АРНО. Во рамките на сесиите на студентите им беа 

презентирани и можностите за реализирање на платена пракса во социјални бизниси кои работат 

во земјата. 
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4. МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА  

 Во досегашното работење беа потпишани три меморандуми за соработка со кои се создава 

можност за долгорочна соработка на Јунус центарот за социјална бизниси создружение за 

социјални иновации и две трговски друштва. 

 

 Меморандум за соработка со здружението за социјални иновации АРНО 

(Асоцијација за развој на нови опции) 

Во овој Меморандум за соработка се уредува соработката помеѓу Здружението за 

социјални иновации АРНОод Скопјеи Јунус центарот за социјални бизниси, во врска со 

реализација на заеднички проекти и размена на искуства, знаења, едукација, литература, и 

усовршување на кадри од областите во кои двете страни имаат кадровски и други потенцијали и 

интереси.АРНО и Јунус центарот за социјални бизниси при Економски факултет – Скопје 

соработуваат на полето на едукација, обука, социјално претприемништво, социјална економија, 

работилници, обуки, анализи, предлози, како и други форми на размена на знаење и искуство во 

насока на едукативен развој од заеднички интерес. 

 

Меморандум за соработка со СМАРТ СОЛУЦИИ ДОО 

Со овој меморандум се поставува основата за соработка со трговското друштво СМАРТ 

СОЛУЦИИ ДОО во рамките на поднесена апликација до Фондот за иновации и технолошки 

развој за финансирање на проекти за соработка помеѓу трговските друштва и универзитетите и 

истражувачки центри во Република Северна Македонија. Соработката би се одвивала во рамките 

на две клучни подрачја: 

• Развој на екосистемот на органско земјоделството и производството на здравата храна 

Во подрачјето на научно-истражувачките работа на Јунус центарот за социјални бизниси, 

активностите ќе бидат насечени кон развој на соодветни модели и стратегии за унапредување на 

екосистемот на органското земјоделството и производството на здравата храна во нашата земја. 

Преку издвојување на процент од остварените годишни приходи ќе бидат финансирани научно-

истражувачки проекти кои ќе ги истражуваат најдобрите практики, можности за креирање на 

партнерства со истражувачки институции, мрежни организации и компании, како и 

имплементација на конкретни активности во пракса. Ова поизлегува од проблемите кои постојат 

во врска со неинтегираните различни чинители во рамките на земјоделието во нашата земја, 

неискористените можности за нивна соработка, како и сеуште недоволно развиените практики на 

размена на знаења и искуства помеѓу производителите во доменот на органското земјоделство и 

здрава храна. 

• Вклучување на студентите во промоцијата на можностите на мобилна апликација и во 

надградување на нејзините функции 

Преку активности на студентите вклучени во претприемачките активностите на Јунус 

центарот за социјални бизниси кој функционира во рамките на Економскиот факултет во Скопје 

ќе се работи на едукација на земјоделците за користење на апликацијата. Со ваквиот пристап, 

едукативен дел преку предавања, обуки, пишани брошури како и контакт поддршка во текот на 
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целиот период ќе може апликацијата да се доближи до крајните корисници. Преку социјални 

иновации на студентите ќе се создадат можности и за нагрдување на апликацијата со 

дополнителни функции со цел да се понудат услуги според потребите на корисниците на 

апликацијата.  

 

Меморандум за соработка со Фор Лејди ДООЕЛ  

Со овој меморандум се поставува основата за соработка со трговското друштво Фор Лејди 

ДООЕЛ во рамките на поднесена апликација до Фондот за иновации и технолошки развој за 

финансирање на проекти за соработка помеѓу трговските друштва и универзитетите и 

истражувачки центри во Република Северна Македонија. Соработката би се одвивала во рамките 

на две клучни подрачја: 

• Унапредување на одржливоста на постојното портфолио и воведување на нови одржливи 

производи 

Студентите вклучени во претприемачките активностите на Јунус центарот за социјални 

бизниси би имале можност да се вклучат во процесот на креирање на социјални иновации, преку 

кои би се зајакнала врската со реалните и сложени проблеми присутни во општеството и на 

планетата, правејќи ги производите, брендовите и самиот бизнис посоцијално релевантни за 

општеството и животната средина. 

• Научно-истражувачки активности во областа на циркуларната економија 

Јунус центарот за социјални бизниси би се вклучил во активности низ кои ќе бидат 

креирани соодветни модели и стратегии за унапредување на екосистемот на циркуларната 

економија во нашата земја.  

• Реализација на општествено одговорни активности преку социјални иновации креирани од 

студентите 

Дел од активностите поврзани со општествената одговорност кои би се  реализирале низ 

проектот ќе има можност да бидат пренасочувани кон нивна реализација од страна на социјални 

иновации во областа на циркуларната економија и заштитата на животната средина. На овој 

начин би се постигнала поголема ефективност на општествено одговорни програми и вложените 

средства во креирањето на општествено корисно влијание. 

 

 

 

Скопје, 29.10.2021       

              Раководител на Јунус центар за социјални бизниси 

             Проф. д-р Стојан Дебарлиев, с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј  

 

ЗА РАБОТАТА НА  

ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ - ЕИТЦ 

ЗА ПЕРИОДОТ 01.10.2020.-30.09.2021 ГОДИНА 

 

 

 

Во текот на извештајниот период, Раководителот на центарот во соработка и поддршка со 

Продеканот за наука и меѓународна соработка Проф.д-р Мијалче Санта, одржаа повеќе состаноци 

и средби со партнерските институции на ЕИТЦ и како резултат на овие средби се договорија 

можности за соработка и како резултат на ова до крајот на 2021 година се очекува склучување на 

неколку договори за соработка.  

 

За жал, заради пандемиска здравствена криза предизвикана од вирусот COVID – 19, во текот на 

извештајниот период поголемиот дел од планираните активностибеа ставени во мирување. Во 

очекување на стабилизација на здравствената состојба во земјата и пошироко, реално е да се 

очекува дека во идниот извештаен период центарот ЕИТЦ ќе биде во можност да ги оствари 

своите планирани цели и задачи. 

 

 

             

        Раководител на ЕИТЦ 

        Проф. д-р Даниела Бојаџиева 
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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за работата на  
Регионалниот тренинг центар – Светска царинска оргаизација во РС Македонија за 

периодот 1.10.2020- 30.9.2021 година  

 

 

 Во периодот 1.10.20-30.9.2021 година Регионалниот тренинг центар – Светска царинска 

организација во РС Македонија ги презема следните активности: 

 

 

1. Организирани национални обуки: 

Царинската упрва на РС Македонија, самостојно или во соработка со други институции и 

организаци, во овој период има организирано 135 обуки на кои учествувале 1856 царински 

службеници. 

Царинската упрва, освен за царинските службеници, има организирано и 4 дополнителни 

обуки на кои учествувале 254 лиценцирани застапници и уште 2 претходни обуки за 

добивање на лиценца за 34 застапници. 

 

 

2. Учество на меѓународни состаноци: 

1. 19.02.2021 - ROCB/WCO Europe, 11. Annual Global Meeting on Capacity Building of 

WCO Regional Structures , ROCB/WCO Europe, on invitation on direktor Enver 

Chengel, power point presentation (Irena Kikerkova and Zaklina Andreska) on: Annual 

Progress and Vision for 2021 

RTC-WCO – Skopje, online Webex platform 

 

 

3. Меѓународни конференции, работилници и вебинари: 

 

1. 11-13.11.2020, World Customs Organization, 2020 WCO TECH-CON, WCO, Brussels, 

http://wcoomd.org, online KUDO platform,  

2. 24-26.11.2020, 15. Annual WTO Conference on-line: Lessons learned regarding Customs’ 

response and role in supply chain continuity during the COVID-19 pandemic, WCO, Brussels,  

3. 14.12.2020, World Customs Organization, WCO Free Zone Conference, on invitation of the 

general Secretary of thWCO, Brussels, Prof. Kunio Mikuria, (online KUDO platform), 

4. 17.12.2021, CEFTA-2006,CEFTA Week: CEFTA in Pandemics – Achievements and Challenges, 

on invitation of the direktor of CEFTA-2006, Mr. Emir Gjinkikj,Jahorina, online Zoom platform,  

5. 10-12.03.2021, World Customs Organization, WCO conference on rules of origin, WCO, 

Brussels, online KUDO platform, 10-12.03.2021 

6. 21.05.2021, ROCB/WCO Europe, Analytics Webinar, ROCB/WCO Europe, Baku, on invitation 

on direktor Enver Chengel, online Webex platform,  

7. 01.12.2020-31.12.2021 -Царинската управа на РС Македонијаво соработка со 

Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC) зема учество во 

спроведувањето на активностите во рамките на УНОДОК (UNODC), Светската царинска 

организација (WCO), Меѓународната полициска организација за криминал ИНТЕРПОЛ, 

http://wcoomd.org/


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

67 

 

Програмата за контрола на контејнери (ККТ) и Аеродромската комуникациска програма 

(АИРКОП), во соработка со Регионалната програма на УНОДОК за Југоисточна Европа. 

Во овој проект за поддршка и градење капацитети за воспоставување на заеднички 

единици за контрола на товар и патници во Република Северна Македонија, како членови 

на заедничката единица за контрола,учествуваат и се обучуваат7 царински службеници. 

Организирани се повеќе обуки во периодот од 01.12.2020 па се до крајот на 2021 год. 

 

 

 Скопје,15.10.2021  год.     Проф. д-р Ирена Кикеркова 

  Раководител на РТЦ-СЦО 
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ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТАТА НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА (‘ЕУи’) 

за периодот 1.10.2020-30.9.2021 година 

 

Центарот за податоци и информации за Европската Унија (‘ЕУи’) во извештајниот период од 

1.10.2020 до 30.9.2021 година, во опсег на пошироките активности, континуирано ги негуваше 

претходно остварените контакти со претставници на Делегацијата на ЕУ во Р. Северна 

Македонија, ја прошири мрежата на нови контакти со високи претставници од Европската 

Комисија и Европскиот Парламент. Покрај тоа, поддржуваше повеќе настани организирани од 

страна на Europe House (поранешен ЕУ Инфор центар)со учество на заинтересирани студенти од 

Економскиот и од Правниот факултет при УКИМ.  

Во рамките на извештајниот период, ‘ЕУи’ во координација со Делегацијата на ЕУ во Р. 

Северна Македонија, Деканот на Економски факултет – Скопје, проф. д-р Предраг Трпески и 

Продеканот за Меѓународна сорабока на Економски факултет – Скопје, проф. д-р Мијалче Санта 

ги организираше и реализираше настаните кои се дадени во продолжение: 

• По повод Денот на Европа, Центарот објави Конкурс за избор на најдобар есеј на 

тема: „Трендови на работното место по Ковид-19“. Право на учество на Конкурсот 

имаа студентите од прв и втор циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје 

при УКИМ. За оценување на есеите и избор на најдобриотпо претходно утврдени 

критериуми се формираше Комисија во состав од проф. д-р Владимир Филиповски, 

Претседател, проф. д-р Елена Наумовска, член и проф. д-р Даниела Бојаџиева, 

член. Согласно одлуката од Комисијата, првото место го делат две кандидатки, 

Мирјана Стојановска, студент на втор циклус на студии и Мила Костова, студент 

на прв циклус на студии.  

• За време на Меѓународната летна школа во организација на Катедрата за 

математика и статистика на Економски факултет – Скопје, есеите кои ги освоија 

првите три места на Конкусрот за ибор на најдобар есеј беа презентирани од 

кандидатките. Тоа овозможи доближување на спроведените истражувања од наши 

студенти во меѓународни рамки и поголема афирмација на ЕУи. 

• Од страна на Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија 

бев номинирана во Европската Комисија за учество на програмата EUVP (European 

Union Visitor Program) и бев избрана да учествувам. EUVP своите корени ги 

бележи од 1974 година и има за цел на учесниците да им ги доближи подобро 

вредностите на Европската Унија, но и нејзините цели, достигнувања, перспективи 

и Институции. Покрај тоа, програмата дава извонредна можност за дискусија на 

теми од интерес за учесникот со високи претставници од Европската Комисија, 

Европскиот Парламент, итн.Програмата предвидуваше еднонеделно присуство во 

Брисел, но поради состојбата со вирусот Ковид-19, се одржа по виртуелен пат (со 

користење на Webex платформата) во периодот од 5 до 9 јули 2021 година. Во 

фокусот на мојата дискусија е близнак транзицијата (дигитална и зелена), 

националната стратегија за вештачка интелигенција и нејзината имплементација, 

улогата на претприемачкото образование и дигитализацијата за успех на малите и 

средни претпријатија, економија, финансии и банкарство, стручно образование и 
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обуки и инкорпорирањето на дигиталните технологии и вештини за одржлив 

образовен систем. Програмата ми овозможи да ги проширам моите хоризонти, да 

споделам вредни информации за пооделните теми и да се здобијам со нови знаења 

кои ќе ги споделам со нашите студенти, заинтересираната јавност, но и со 

релевантни институции во нашата држава во насока на подобра иднина за нашата 

нација.  

• Во рамките на извештајниот период, збогатена е и колекција на материјали во 

‘ЕУи’, главно во електронски формат, а согласно Информативната стратегија на 

Европската Комисија. Публикациите најчесто се достапни и за заинтересираната 

јавност, иако, дел од нив можат да бидат користени само со авторизирана лозинка 

на ‘ЕУи’. Овие материјали ги користат студентите како дополнителна литература 

кога ги изработуваат стручните трудови, дипломски, магистерски и докторски 

дисертации, но, активни корисници се и наставничкиот и соработничкиот кадар на 

Економски факултет – Скопје.  

 

На крај, би сакала да изразам огромна благодарност до Деканатот, Продеканот за Меѓународната 

соработка, документалистот во ‘ЕУи’, наставниците, соработниците, демонстраторите и 

административните служби на Економски факултет – Скопје и до Делегацијата на Европската 

Унија во Република Северна Македонија за вложениот инпут за поддршка на реализираните 

активности во рамките на ‘ЕУи’. 

 

 

Скопје, 21.10.2021г.                                    Раководител на ‘ЕУи’ 

                                                                      Проф. д-р Виолета Цветкоска, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА 

(Центарот за регрутирање на студенти, промоција на Факултетот и градење на кариера) 

од 01.10.2020година до 30.09. 2021 година 

 

 Во текот на академската 2020/2021 година, Центарот за кариера при Економскиот 

факултет – Скопје беше активен во следните области и тоа:   

 

I. Организација на практична настава на студентите/учество во поддршка и реализација на 

проекти каде целна група се студентите; 

II. Промотивни активности на факултетот; 

III. Активности на поле на мобилност на студенти и наставен кадар; 

IV. Работилници/проектна задача за студентитe. 

 

I. Организација на практична настава на студентите / учество во поддршка и реализација на 

проекти каде целна група се студентите; 

 

 И покрај измените во Законот за високо образование согласно кои практичната настава од 

академската 2019/2020 година не се смета за задолжителна, Центарот за кариера при 

Економскиот факултет - Скопје и овој извештаен период посредуваше во процесот на 

склучување на Договори за изведување практична настава на студенти меѓу Факултетот и 

организации од финансискиот и корпоративниот сектор. Во текот на академската 2020/2021 

година, иако со намален број, Факултетот сепак продолжи да склучува вакви договори со што 

продолжи континуирано да ги зголемува можностите за студентите во однос на изнаоѓање и 

реализирање практична настава. 

 Напомена: Можноста за склучување Договор за изведување практична настава на 

студенти е отворена и во текот на aкадемската 2021/2022 година.   

 Воедно, Центарот за кариера како составна единица на Економскиот факултет-Скопје 

посредуваше во процесот на: 

1. Информирање на студентите за можностите кои им се нудат во рамки на програмата на 

Македонски телеком АД Скопје со назив„SMART START - Нова програма за практиканство“и 

промовирање на програмата на веб страната и фан страната на факултетот на фејсбук.  

2. Информирање на студентите за можноста за волонтирање, а следствено на тоа и 

потенцијално вработување во Министерството за внатрешни работи на Република Северна 

Македонија  споделувајќи го во име на ова министерство „Повикот за ангажирање на студенти од 

Економскиот факултет – скопје, УКИМ и тоа: (1)ВоОдделение за јавни набавки и примена на 

стандарди – 5 (пет) студентикои се во последна година на студии на некој од департманите на 

Економскиот факултет-Скопје, и (2) Во Одделение за менаџирање со договори- 3 (тројца) 

студенти од било која година на студии. Овој повик побуди интерес кај студентите и согласно 

нашата евиденција имаше 25 пријавени студенти чии апликации беа доставени до 

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија  кои понатаму ја вршеа 

селекцијата и ангажирањето на избраните кандидати.Избраните студенти беа ангажирани со 

полно работно време, со договор за волонтирање во период од три месеци со можност за 

вработување по завршување на периодот на волонтирање. 

3. Информирање на студентите за комбинирана летна пракса (терен-онлајн) во ПИВАРА 

СКОПЈЕ АД која е дел мултинационалните семејства на Coca Cola HBC и HEINEKEN ЈV каде 
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имаа можност за комбинирана летна пракса (терен-онлајн), во рамки на која можеа да го 

развиваат својот потенцијал и да започнат со своето професионално усовршување; 

4.Информирање на студентите за Програмата за стипендии на Германското стопанство 

за 2022 годинаспроведена од Одборот на германското стопанство за источните земји 

и Делегацијата на германското стопанство во Северна Македонија чијашто целе да обезбеди 

практична работа за квалификувани кандидати од Северна Македонија во најуспешните 

германски компании, во период од 3 до 6 месеци. Оваа програма е поддржана од Владата на 

Сојузна  Република Германија, која воедно ги покрива и трошоците за спроведување на истата, а 

праксата во компаниите започнува на 01 јули 2022 година. 

5. Информирање на студентите заПрограмата за обука на млади Македонци во 

Германија/Северна Рајна-Вестфалија 2022во организација на GIZ, Северна Македонија. 

6. Во 2020/2021 година, Центарот за кариера беше директен учесник и во информирање и 

обезбедување поддршка на студентите кои сакаа да се пријават во рамки на програмата 

„Најдобрите од Југоистокот“ 2021(„Best of South East”) наменета за студенти на дипломски, 

постдипломски и докторски студии од правен и економски факултет, а опфаќа практична работа 

во „Steiermärkische Sparkassen Bank Graz" и една година студирање на Универзитетот во Грац и е 

стипендија која се доделува на вкупно 10 студенти од регионот на Југоисточна Европа 

(Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Македонија). Оваа програма 

има за цел да им овозможи на талентираните студенти дополнителна наобразба и да им даде 

можност да стекнат практично искуство во интернационално опкружување што ќе им помогне во 

професионалниот живот. 

 

II. Промотивни активности на факултетот 

 

 Оваа академска година поради Ковид-19 пандемијата, промотивните активности на 

факултетот за департманите на прв и втор циклус студии се одвиваа на социјалната мрежа 

Фејсбук и на веб страната на факултетот.  

 

1. Промотивната кампања на Фејсбуксе одвиваше во текот на месеците мај, јуни, август 

2021 (за прв циклусстудии) и септември-октомври 2021 (за втор циклус студии).   

Се одеше со креативи на Фејсбук преку постови со кои се реализираше: 

 1) претставување на факултетот и информации за престојните уписи и  

 2) преставување на секој од департманите на факултетот.  

 Преку овој вид на активности органски порасна и бројот на нови следбеници на страната 

на Факултетот на Фејсбук. Таргетирани беа мажи и жени од цела Македонија на возраст од 17 до 

21 година.  

  

Освен ова, а со цел промоција на програмите на прв циклус студии се организираа: 

 

➢ Онлајн настан „Oтворен ден“ на Економски факултет-Скопје при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“  реализиран  и оваа учебна 2020/2021 година, во организација на Градот 

Скопје, традиционално, по четврти пат, во рамки на проектот „Училиштата на Градот 

Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните 

студиски програми“ кои оваа година се одржа преку електронските платформи и тоа во 2 

термини: 
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- ПРВ ТЕРМИН за учество на отворениот ден на Економски факултет-Скопје при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 19.3.2021 (петок) во 11.00 часот со 186 присутни 

средношколци , и 

- ВТОР ТЕРМИН за учество на отворениот ден на Економски факултет-Скопје при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 25.3.2021 (четврток) во 13.00 часот со 38 

 присутни средношколци; 

 

➢ Онлајн настан „Oтворен ден“ на Економски факултет-Скопје при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“   одржан во рамки на онлајн настанот „Отворенден на УКИМ“ кој се 

одржа на 18.08.2021 година од 10:00 до 12:00 часот.  

 

За промоција на програмите на втор циклус студии,на 27.09.2021 годинасе организираше: 

➢ ОТВОРЕН ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ НА2 циклус 

студии. Настанот се одржа онлајн, а информативните сесии по студиуми гиводеа 

Раководителите и Секретарите на студиумите, со присуство и на предметните професори 

од соодветниот студиум. 

 

 2. Организација на првиот онлајн академски час за новозапишаните студенти 

 

 Центарот за кариера заедно со Деканатот успешно ја подготви  реализацијата на првиот 

онлајн академски час за учебната 2021/2022 година. Почетокот на академската година беше 

обележан со пригодно видео во кое на новозапишаните и тековните студенти им се обрати 

Деканот на Факултетот, Ректорот на Универзитетот, Гувернерката на НБРСМ и извршната 

директорка на УНИБанка АД Скопјепосакувајќи им успешен почеток на академската 2021/2022 

година, после што следеше приклучување на новозапишаните студенти на линкови кои ги водеа 

до департманот на кој се запишани каде им се обратија раководителите на департманите и 

наставниот кадар на истите. Центарот за кариера логистички ја поддржа реализацијата на оваа 

активност на Факултетот.  

 

III. АКТИВНОСТИ НА ПОЛЕ НА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР 

 

 Центарот за кариера во академската 2020/2021 година продолжи да дава логистичка 

поддршка на студентите и наставниот кадар кои се пријавуваа за добивање на стипендија за 

академска мобилност.  Сите детали за оваа активност се наведени во овој извештај и тоа во делот 

Меѓународна соработкаво точка III. МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР. 

 

 IV. РАБОТИЛНИЦИ/ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ЗА СТУДЕНТИТE 

 

Во летниот семестар во академската 2020/2021 година Центарот за кариера посредуваше 

во реализирање на работа на студија на случај во рамки на предметот Интернет маркетинг, а на 

иницијатива на АСК – Асоцијација на советници за развој на кариераво соработка, во рамки на 

Меморандумот за соработка потпишан меѓу АСК и Економскиот факултет-Скопје,УКИМ.  

Опис на студијата на случај 

Асоцијацијата на советници за развој на кариера - АСК е граѓанска организација 

формирана во 2010 од страна на сертифицирани советници за развој на кариера според 

интернационалната програма GCDF (Global Career Development Facilitator), ентузијасти и врвни 
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професионалци со долгогодишно искуство во областа на човечките ресурси. Мисијата на 

организацијата е да работи на подигањето на свеста за придобивките од кариерното советување 

кај ученици, наставници, родители, невработени и лица кои се во кариерна транзиција, преку 

индивидуално и групно советување, сертификација и поддршка на професионалци кои го 

практикуваат кариерното советување, преку спроведување истражувања и анализи, изработка на 

стандарди, обезбедување обуки и лобирање кај клучните чинители. Со своите активности и 

високо професионалниот пристап во кариерното советување помага на лично и организациско 

ниво во остварувањето на целосниот работен потенцијал на единките, со што се придонесува кон 

подобрување на економските услови и развојот на општеството.  

Како Асоцијација која постои 10 години, АСК од пред три години има веб страница и 

главно комуницира со јавноста преку ФБ објави. И покрај заложбите, Асоцијацијата се уште не е 

доволно видлива и главно е препознаена само во стручни кругови и групи на ентузијасти за 

темата. Широката јавност се уште нема развиена свест за кариерното советување, не знае дека 

постојат услуги за индивидуално и групно советување во С. Македонија, и конечно, не 

препознава дека АСК е понудувач на такви услуги и преку Асоцијацијата може да се дојде во 

контакт со советник.  

Дополнителен предизвик е што кариерен советник не е официјално занимање во 

Македонија и советници нема во официјалните образовни институции, освен во ретки исклучоци.  

АСК сака да постигне јасна, современа, привлечна и едноставна презентација во јавноста, 

преку која може да се промовира структурирана и систематска, проефсионална поддршка при 

правње информиарни кариерни одлуки, односно да ги промовира членовите советници и 

достапноста на нивните услуги. 

Цели на студијата на случај беа: 

- Стратегија за промовирање на кариерното советување кај младите (свесност дека им е 

потребно и дека  е достапно во С. Македонија) 

- Зајакнување на брендот на АСК, видливоста и препознатливоста на Асоцијацијата како 

единствено професионално здружение и понудувач на услуги за советување 

- Маркетинг/комуникациска стратегија / кампања за понудата на индивидуални и групни 

сесии кариерно советување преку АСК 

- Евентуални препораки за подобрување на структурата, содржината, дизајнот на веб 

страницата, ФБ и Линкедин објавите 

- Мапирање на понудата на АСК, на пример CANVAS? 

Потенцијални таргет групи 

- Потенцијални клиенти на кариерно советување (особено млади и невработени лица) 

- Потенцијални идни членови на АСК (психолози, наставници, социјални работници) 

- Организации, компании, образовни институции. 

Презентација на решенијата на студентите 

Студентите работеа под менторство на вонр.проф.д-р Димитар Јовевски и асистент м-р 

Ирена Богоевска Гаврилова. Во текот на работата на студијата на случај се организираше и една 

онлајн консултативна средба на која студентите вклучени во работата имаа можност да им 

постават прашања на советничките од АСК од нивен фокус на интерес и за полесно 

изработување на зададената задача. 
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Презентација на сработените решенија беше направена онлајн, на 6.07.2021 година пред 

членови-претставници на АСК. АСК ги оцени понудените решенија како исклучителни 

иновативни и корисни и истите ќе најде начин да ги исползува за потребите наведени во 

студијата на случај. 

 

 

 

Раководител, 

м-р Маријана Цветковска 
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СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

И ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ 

 

 

Учебната 2020/2021 година, претставува година во која пред се стручно – 

административната служба, делумно успеа да се доекипира, и тоа на оние работни позиции за 

кои Факултетот имаше неодложна потреба. Во овој период се реализираа вкупно 5 вработувања, 

на работните позиции: Советник за деловно работење, Советник за човечки ресурси, Виш 

соработник за финансиско, сметководствено и материјално работење, Соработник за магистерски 

и докторски студии и Самостоен референт за ИКТ. Иако процесот на доекпирање на 

ненаставниот кадар не е во целост завршен, сепак, со реализирање на вработувањата на 

наведените работни позиции се обезбеди сигурност во извршувањето на тековните работни 

обврски на кои подлежи работењето на Факултетот. 

Во текот на учебната 2020/2021 година, ненаставниот кадар на Економскиот факултет – 

Скопје, и покрај специфичните околности предизвикани од пандемијата CoVid-19, извршувањето 

на своите дневни работни активности го продолжи со несмален интензитети посветеност и со 

постојано присуство во зградата на Факултетот, при што во целост се почитуваа препораките на 

надлежните институции заради обезбедување на заштита на здравјето на вработените и на 

студентите. 

И во изминатата учебна година, како и секоја година, ненаставниот кадар навремено, 

одговорно, професионално и во целост ги реализираше активностите кои се предвидени во 

годишниот план на активности. Ненаставниот кадар во целост ја пружи подршката која е 

потребна заради извршување на дејноста на Факултетот, како во меѓусебната, така и при 

реализирање на надворешната комуникација со надлежните инст. 

Организациската поставеност на неставниот кадар во овој момент е соодветна. Сепак, 

имајќи ја предвид динамиката со која работите може да се променат, а која подразбира можни 

пензинирања, или евентуални вработувања кои факултетот ги  очекува во наредниот период, 

можно е да се појави потреба од рагледување на сегашната систематизација, со цел разгледување 

на нови можности кои би подразбирале посодветно искористување на вработениот кадар. 

 

 

 

Подготвил: 

 

 

Душко Костадинов, секретар 
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МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

 Во периодот опфатен од изминатата учебна 2020/2021 година, односно анализирано од 

1.10.2020 до 30.09.2021 година остварени се вкупни приходи во износ од 154.628.633 денари, со 

структура на приходи како што следи: приходи од Министерство за образование и наука 46,76%, 

сопствени приходи 52,91%, и приходи од закупнини 0,33%. 

 Средствата од буџетот, финансираат само неколку ставки и тоа со износи кои отстапуваат 

од потребните финансиски средства и се недоволни за ефикасно функционирање на Факултетот. 

Поради тоа, овие средства се надополнуваат од сопствената сметка за самофинансирачки 

активности, на која за анализираниот период се остварени приходи во износ од 81.825.974 

денари.  

 Во текот на учебната 2020/2021 година Факултетот оствари 1.031.394 денари повеќе 

приливи од самофинансирачки активности во споредба со претходната 2019/2020 учебна година. 

Зголемувањето на приходите во споредба со минатата година се должи на зголемување на 

останатите приходи за 7.886.315 денари, што се должи на повеќе остварени приходи од донации 

и приходи од реализација на проектни активности. 

 Вкупните приходи од сметката 631 отворена за закупнини за периодот изнесуваат 492.779 

денари. Овие средства се строго наменски за плаќање на комунални услуги, за материјални 

трошоци и за плаќање на ДДВ од издадени фактури за наемнини. 

 Доминантно учество во структурата на вкупните приходи од сопствени извори на 

сметката 788 имаат: приходите од уписнина на студенти на прв циклус на студии (53,26%), 

приходи од услуги на студенти по разни основи (22,38%), приходи од уписнини, од испити и од 

одбрани на студенти на втор циклус на студии (7,68%), приходи од уплати за трет циклус на 

студии (3,70%) и останати приходи (12,98%). 

 Во структурата на вкупните расходи кои се покриваат од сите извори на приходи 

учествуваат бруто платите со 53,40%, договорните услуги со 23,46%, комуналните услуги со 

4,88%, поправките и тековното одржување со 16,25%и останатите тековни трошоци потребни за 

нормално функционирање на наставниот процес со 1%. Во продолжение е презентиран прегледот 

на остварени приходи и расходи за анализираниот период. 

 
Преглед на остварените приходи и расходи за периодот 1.10.2020-

30.09.2021   

  

Сметка 

631 

Сметка  

788 

Сметка 

603 Вкупно 

Вкупни приходи 492.779 81.825.974 72.309.880 154.628.633 

          

Структура на приходи:         

Приход од уписнина 1 циклус   43.584.275   43.584.275 

Приходи од различни услуги на студенти на 1 

циклус   18.307.690   18.307.690 

Приходи од уписнини, испити и одбрани 2 циклус   6.287.790   6.287.790 

Приходи од 3 циклус на студии   3.024.892   3.024.892 

Бруто плати - од буџет     43.796.210 43.796.210 

Комунални услуги - од буџет     6.607.937 6.607.937 

Инвестиционо одржување     20.983.899 20.983.899 

Приходи од закупнини 492.779     492.779 
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Останати приходи   10.621.327 921.834 11.543.161 

          

Структура на трошоци         

Бруто плати   30.903.366 43.796.210 74.699.576 

Комунални услуги 199.533 25.360 6,607,937 6,832,830 

Договорни услуги 700.000 31.798.741 311.234 32.809.974 

Поправки и тековно одржување 226.294 1.508.660   1.734.954 

Материјали и ситен инвентар 78.887 854.116   933.003 

Реконструкција на објекти     20.983.899 20.983.899 

Патни и дневни трошоци -службено патување   20.261  20.261 

Други расходи 233.064 944.260 610.600 1.787.924 

Вкупнотрошоци 1.437.778 66.054.764 72.309.880 139,802,422 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

 

1. Прв циклус на студии 

 

Во учебната 2020/2021  година, на Економскиот факултет- Скопје, во трите уписни рока 

беа запишани вкупно 453 нови студенти: 
 

Табела 1. Вкупен број на запишани студенти по квоти и департмани 

 

Вкупно 
запишани 

Финан 
менаџм. 

Сметков и 
ревизија 

Менаџмент 
Надвор 
трговија 

Економија Маркетинг 
Е-

Бизнис 
ВКУПНО 

Државна квота 30  30  30  30  30  30  30  210 

Кофинансирање 51  46  39  / 3  31  60  230 

Вонредни 3  1  1 / / 1  1  7 

друго 
(специјални 
услови) 

1 1     2   2 6 

Вкупно   453 

 

Со второто отварање на Матичната книга на запишани студенти, запишани се уште 2-ца студенти, 

со што вкупниот број на новозапишани студенти во учебната 2020/2021 изнесува 455 студенти. 

 

  На Економскиот факултет- Скопје во учебната 2020/2021  година (запишан зимски 

семестар 2020/2021) на првиот циклус на студии се евидентирани вкупно 2525 студенти.  

Режимот на студирање на факултет е согласно со Болоњскиот процес и Европскиот кредит 

трансфер систем (ЕКТС), и напредувањето на студентите е според освоените ЕКТС кредити.  

Студентите студираат по наставен план 2012/2013 и наставен план 2017/2018. 

Со завршувањето на учебната 2020/2021 година (30.09.2021), згасна и наставниот план од 

2008/2009 година. 
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Структурата на вкупниот број на студенти запишани на секој од седумте департмани е како што 

следува: 
 

Табела 2: Вкупно евидентирани студенти по департмани  

 

Зимски семестар, 2020/2021 

Департман 
државнаквота кофинансирање вонредни ослободени од 

плаќање* 

вкупно 

Е-Бизнис 177 257 6 4 444 

Економија 95 102 7 2 206 

Маркетинг 147 190 9 4 350 

Менаџмент 131 213 12 4 360 

Надворешна 

трговија 

83 102 7 1 193 

Сметководство 

и ревизија 

205 243 10 1 459 

Финансиски 

менаџмент 

208 281 20 4 513 

                                                                    

вкупно 

1046 1388 71 20 2525 

 

*специјални услови, владини стипендисти, деца без родители 

 

 

Учебната 2020/2021 година се реализираше во различни околности заради здравствената криза и 

работењето на одделението се приспособи на новонастанатите услови кои често пати значеа 

репетитивни и дополнителни процеси, но сето тоа во насока на придржување кон здравствените 

протоколи и колку што е можно поретки контакти со студенти, професори и други странки, а 

притоа да се одговори на сите потреби и барања без намален квалитет на услугите. Ова значеше 

повеќето од редовните процеси дека мораа да се извршуваати во материјална форма и 

електронски: по маил, со скенирање, печатење, и доставување на истите на начин кој најмногу им 

одговараше на корисниците. Дополнително многу од процесите (заверка и упис на семестар, 

собирање, поделба и селекција на пријави, како и ажурирање на студентските досиеа и затварање 

на досееата заради дипломирање) беа задолжително вршени и во материјална форма согласно 

одредбите на Законот за високо образование. 
 

Во извештајниот период  дипломирале вкупно 475 студенти од кои 323  биле женски, а 

152машки студенти.  
 

Табела 3: Дипломирани студенти по департмани 

Департман машки женски вкупно 

Е-бизнис                                               19 41 60 

Економија 12 19 31 

Маркетинг 18 36 54 
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Менаџмент  23 43 66 

Надворешна трговија                       13 16 29 

Сметководство и ревизија  19 67 86 

Финансиски менаџмент 48 101 149 

                                                            вкупно 152 323 475 

 

Просечната оценка на дипломираните студенти во оваа учебна година е пониска од 

минатогодишната (7,51) и изнесува 7,39. 

 

 

 Во периодот од 01.10.2020 - 30.09.2021 година се испишале вкупно 63студенти, од кои 

11 како причина навеле префрлање на друг факултет, 8 како причина ги навеле финансиските 

неможности, 8 заради иселување во странство, а останатите навеле лични причини или не 

навеле причина. 

Табела 4: Испишани студентипо департмани) 

 

Е-бизнис                                               
6 

Економија 
5 

Маркетинг 
6 

Менаџмент  
19 

Надворешна трговија                       
11 

Сметководство и ревизија  
9 

Финансиски менаџмент 
7 

вкупно 63 

 

Втор циклус на студии 

 

Во учебната 2020/2021 на втор циклус студии (прв и втор уписен рок), се 

запишале80студенти на едногодишни студии  и2студенти на двегодишни студии – вкупно 

82студенти: 
 

Табела 5: Запишани студенти на едногодишни студии 

  
Студиска програма Пријавени Запишани 

1 Економски развој и меѓународни финансии 3 3 

2 Сметководство и ревизија 8 8 

3 Статистички методи за бизнис и економија 1 / 

4 Монетарна економија, финансии и банкарство 22 21 

5 Менаџмент во осигурувањето 5 5 

6 Управување во јавниот сектор 2 2 
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7 Европски студии / / 

8 Е-бизнис менаџмент 5 5 

9 МБА Менаџмент 9 9 

10 Маркетинг 4 4 

11 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 15 15 

12 Корпоративен финансиски менаџмент 9 8 

Вкупно 
 

83 80 

 

 

Табела 6: Запишани студенти на двегодишни студии 

  
Студиска програма Пријавени Запишани 

1 Сметководство и ревизија 1 / 

2 Монетарна економија, финансии и 

банкарство 

/ / 

3 Е-бизнис менаџмент 1 1 

4 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 1 1 

Вкупно 
 

3 2 

 

 

 

Во извештајниот период. на вториот циклус на студии магистрирале вкупно 74 кандидати 

од кои 68на едногодишните студии и 6 кандидати на двегодишните студии 
 

Табела 7: Број на магистрирани студенти 

 

Студиска програма Едногодишни 

студии 

Двегодишни 

студии 

МБА Менаџмент 10  

Монетарна економија, финансии и банкарство 24 4 

Европски студии 1  

Економски развој и меѓународни финансии 2  

Корпоративен финансиски менаџмент 8  

Маркетинг 3  

Стат. методи за бизнис и економија 2  

Управување во јавен сектор /  

Сметководство и ревизија 12  

Менаџмент во осигурување 2  

Е-бизнис менаџмент 3 2 

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 1  

                                                                                  Вкупно 68 6 

 

 

3.Трет циклус на студии 
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Во 2020/2021 година на трет циклус на студии – Докторска школа, во двата уписни рока,  на 

студиските програми на Економскиот факултет  се запишале вкупно 15 кандидати. 
 

Табела 8: Број на запишани кандидати 

 

Студиска програма Прв уписен 

рок 

Втор уписен рок 

Организациски науки и управување (менаџмент) 1 4 

Економски науки 5 4 

Смебе 1 / 

Вкупно  7 8 

 

 

Во извештајниот период со највисоко звање Доктор на науки се стекнале 3 кандидати од 

Школата за докторски студиии 1 кандидат по менторскиот систем. 
 

Табела 9: Број на докторирани кандидати – Школа за докторски студии 

 

Студиска програма Број на докторирани студенти 

Организациски науки и управување (менаџмент) 1 

Економски науки 2 

Смебе / 

Вкупно  3 

 

 

 

 

 

22.10.2021 година                                          Раководител на Одделението за студентски прашања 

 

       Валентина Ганзовска 

 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

 

 

Библиотечно информативната мрежа на Економскиот факултет - Академската библиотека, 

ЕУи, Депозитната библиотека на Светската банка и посебно издвоената колекција на донации и 

во овој извештаен период ги извршуваше сите функции на библиотечното работење. Согласно 

динамиката на набавките/размената на публикации библиотеката изготвува билтен на 

новонабавени книги, кој во електронска (и печатена) форма е достапен на наставниот кадар, 

студентите и сите заинтересирани корисници на фондот и услугите на библиотеките на 

Факултетот. 

 

Структурата на набавените/подарени книги во овој период е: 
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Подарок / донација 

1. домашна стручна литература                    139 наслови  

 

      Вкупно                139 наслови 

 

 

Вкупно набавена домашна литература         139 наслови 

 

Во текот на овој период, фондот на библиотеката е збогатена со 48 магистерски трудови и 

4 докторски трудови. 

 

Во Дигиталната библиотека се на располагање ЦД РОМ -  наслови од публикации на 

меѓународни институции WB - Светска банка, OECD, UNCTAD, IMF - ММФ, EUROSTAT – 

ЕУРОСТАТ, ILO  и  други тесно поврзани со наставно научната - истражувачка работа. 

 

Во 2012 година е поставена нова апликација за внос и пребарување книги во базата на 

Библиотеката. Посебната база на наслови /каталог и во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 и 2021 година се надополнува и ажурира редовно, согласно приемот на новите публикации. 

Каталогот на библиотеката е достапен и преку WЕБ страницата на Економскиот факултет. 

 

За потребите на студентите и користењето на податоците и каталогот библиотеката, како и 

Интернет пристап, во нејзините простории има 16 компјутери. Исто така без никакви пречки во 

работењето нормално функционираше Студентскиот информативен центар со 27 компјутери со 

24 часовен Интернет пристап. Од 01.03.2020, од причина појавата на COVID-19, овие капацитети 

не се во употреба, од безбедносни причини. 

 

 

Во 2009 година во Библиотеката се донирани 80 наслови, во 2010 година се донирани 131 

наслов, во 2011 година 42 наслови,  во 2012 година 40 наслови, во 2013 година 7 наслови, во 2014 

година 97 наслови, во 2015 година 25 наслови, во 2016 година 30 наслови и во 2020 година  12 

наслови на учебници, научни и стручни книги од економската област како дел од Програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 1000 стручни книги и учебници од кои се 

учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети  во САД и Европската Унија. 

 

 

Библиотеката на Економскиот факултет  во овој период  има пристап до                        Ј-

STOR(делумно)  и EBSCO базата на податоци со преку 2500 наслови на списанија (целосен текст 

на статиите) и Е-книги отворен пристап од областа на бизнисот и економијата. На веб страната 

на Факултетот прикачен е Каталог на линкови за пребарување на сите обработени наслови на 

домашна и странска стручна литература на располагање на Библиотеката во печатена и 

електронска форма и истиот редовно се ажурира.Тоа се следните линкови: 

 

-Линк за наслови на магистерски трудови; 

-Линк за наслови на докторски трудови и  
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-Линк за наслови на преведени книги подарок од Проектот на Владата на Република 

Македонија 

 
 

 

- Линк за документи од  World Bank 

 
 

 

- Линк за документи од  OECD 

 
 

 

 

- Линк за документи од  IMF 

 

 
 

- Линк за документи од  UNCTAD 
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- Линк за документи од  EBRD 

 

 
 

- Линк за документи од  EUROSTAT 

 

 
 

- Линк за документи од  ILO 

 

 
- Линк за документи од  EBC 

 
 

 

 

- Линк за документи од  WEF 
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Од своето оформување до денес, во издавачката дејност на Економскиот факултет-Скопје 

периодично се издава и Годишникот на факултетот. 

 

            На WEB страната на Факултетот е прикажан: Прегледот на трудовите во досегашните 

изданија на Годишникот се дадени во продолжение. 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2020) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2019) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2018) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2017) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2016) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2015) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2014) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2013) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2012) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2011) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2010) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2009) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2008) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2007) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2006) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2005) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2004) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2003) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2002) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2001) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (2000) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1999) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1998) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1997) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1996) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1992/93) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1990) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1985/86) (преземи) 

https://efskopje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/administrator_eccf_ukim_edu_mk/ERXGx0mpxz5JsABHd2Hu6mEBHMSgzhcnLAeGGfwlM5uwIQ?e=PL8qbN
https://efskopje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/administrator_eccf_ukim_edu_mk/ERXGx0mpxz5JsABHd2Hu6mEBHMSgzhcnLAeGGfwlM5uwIQ?e=PL8qbN
https://efskopje-my.sharepoint.com/personal/administrator_eccf_ukim_edu_mk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1e3eae182ed1246b8b71c25fc2db38a37&authkey=AZ9WtRKsU2AR5v982--udfc&e=ead65bcbfdae4dc78222c991a0729cb8
https://efskopje-my.sharepoint.com/personal/administrator_eccf_ukim_edu_mk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1e3eae182ed1246b8b71c25fc2db38a37&authkey=AZ9WtRKsU2AR5v982--udfc&e=ead65bcbfdae4dc78222c991a0729cb8
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/godisnik%202016.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2015.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/Godisnik%202014.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2013%20GODISNIK.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2012%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2011%20godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/godisnik2010.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2009%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2008%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2007%20GODISNIK.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2006%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2005%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2004%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2003%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2002%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2001%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2000%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1999%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1998%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1997%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1996%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1992%201993%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1990%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1985%201986%20Godisnik.pdf
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• Годишник на Економски факултет-Скопје (1983) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1982) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1981) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1980) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1978/79) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1975) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1974) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1973) (преземи) 

• Годишник на Економски факултет-Скопје (1963) (преземи 

 

 

Врз основа на евиденцијата што се води во Библиотеката, за користењето на библиотечниот 

фонд од страна на вработените, редовните студенти, постдипломците и други корисници, во 

просек, во текот на овој период се направени преку 4500 позајмици на библиотечен материјал. 

 

Библиотеките и читалната со оглед на ситуацијата со COVID – 19, просечно дневно 

опслужуваат од 60 студенти (поголем дел на меил и телефон) и во текот на овој извештаен 

период направени се доста побарувања од бази на податоци и дел, позајмувања на библиотечен 

материјал. 

 

Согласно авторизираното користење на читалната, фондот од околу 1300 примероци книги 

ставени на отворен пристап се надополнува секоја година со нови примероци. 

 

  
  

Во Библиотеката на Светската Банка – Јавен информативен центар (Public Service 

Centre) во овој период се направени преку 500 позајмувања на библиотечниот материјал. Како 

библиотека/центар едниствен од овој вид во Република Македонија, истиот има пристап до 

публикациите (целосен текст) на еБиблиотеката на Светската банка и овозможи во овој период 

со оглед на ситуацијата со COVID – 19 претежно да се користи литература со пристап до 

публикациите (целосен текст) на еБиблиотеката на Светската банка.  
. 

 
 
 

                                                                                                                Раководител на Библиотека 

 

                                                                                                                    Јордана Драгоманова 

http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1983%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1982%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1981%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1980%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1978_1979%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1975%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1974%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1973%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1963%20Godisnik.pdf
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IV 

 
ИЗВЕШТАИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
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ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ  

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.10.2020 – 1.10.2021 ГОДИНА 

 

Советот за втор циклус студии од 1-та до14-та Седница го сочинуваа следните 

претставници на наставно-научните колегиуми: проф. д-р Љупчо Ефтимов-раководител, проф. д-

р Игор Ивановски, проф. д-р Зоран Миновски, проф. д-р Весна Буцевска, проф. д-р Сашо 

Јосимовски, проф. д-р Борче Треновски, проф. д-р Александар Наумоски, проф. д-р Љубомир 

Дракулевски, проф. д-р Кирил Јовановски, проф. д-р Катерина Тошевска – Трпчевска, проф. д-

р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Трајко Славески и проф. д-р Ежени Брзовска.На 15-та Седница, 

покрај досегашните членови, како преставник на наставно-научниот колегиум од студиската 

програма MBA in Strategic Human Resource Management, на Советотсе приклучува и проф. д-р 

Мијалче Санта.  Во работењето на Советот е постојано вклучен и претставник на службата за 

студентски прашања. 

Во извештајниот период Советот за втор циклус студии одржа 15редовни седници, во 

предвидениот рок за давање предлози пред секој Наставно-научен совет. На седниците се 

разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на вториот циклус на студии на 

Економски факултет - Скопје. Позначајни прашања кои беа разгледувани на седниците на  

Советот за втор циклус студии беа: 

 

• Разгледување и усвојување на предлог-листите на пријавени и валидирани кандидати во 

првиот и вториот уписен рок на студиските програми на втор циклус студии во учебната 

2020/2021 и на првиот уписен рок во учебната 2021/22 година. 

• Разгледување и усвојување на Извештаите за запишани студенти на втор циклус на студии во 

првиот и вториот уписен рок во учебната 2020/2021 година на Економскиот Факултет во 

Скопје. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Советот на втор циклус студии во 

учебната 2019/20 година. 

• Разгледување и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на 

втор циклус студии на студиските програми на Економскиот факултет во Скопје за учебната 

2021/2022 година. 

• Разгледување на Предлог – конкурсот за запишување на втор циклус студии на студиските 

програми на Економскиот Факултет во Скопје за учебната 2021/2022 година. 

• Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови на студенти од вториот 

циклус на студии (беа формирани 80 комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови). 

• Разгледување и усвојување на тези за изработка на магистерски трудови на студенти од 

вториот циклус на студии (беа разгледани 67 тези за изработка на магистерски трудови). 

• Измени и дополнувања на работните тимови за изведување настава, испити и други 

активности на предмети на втор циклус студии во тековната учебна 2020/21 година. 

• Разгледување и усвојување на предлог - Состав на работните тимови кои ќе изведуваат 

настава по предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на континуирано 

оценување и спроведување на испитите) во учебната 2021/2022 година. 

• Измени и дополнувања на работните тимови за изведување настава, испити и други 

активности на предмети на втор циклус студии воучебната 2021/22година. 
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• Разгледување и усвојување на предлози за ангажирање на наставници од други факултети за 

кои има потреба да изведуваат настава (предавања, спроведување на континуирано 

оценување и спроведување на испитите) на втор циклус студии на Економскиот факултет - 

Скопје во учебната 2021/2022 година 

• Разгледување и усвојување на предлози за ангажирање на наставници од Економскиот 

факултет - Скопје за кои има потреба да изведуваат настава (предавања, спроведување на 

континуирано оценување и спроведување на испитите) на втор циклус студии на други 

факултети. 

• Разгледување и усвојување на промени во распоредот на задолжителни и изборни предмети 

по кои ќе се изведува настававо тековната учебна 2020/2021 година. 

• Разгледување и усвојување на предлог - Распоред на задолжителните и изборните предмети 

по кои ќе се изведува настава во зимскиот и летниот семестар на втор циклус студии во 

учебната 2021/2022 година  

• Дополнување на Одлуката за еквиваленција на предметите од старите наставни планови со 

наставниот план 2017/2018 на дел од студиските програми на втор циклус студии 

• Разгледување и усвојување на Елаборатите за повторна акредитација на студиските програми 

по Сметководство и ревизија и Економски развој и меѓународни финансиии разгледување и 

усвојување на Елаборатот за акредитација на новата студиска програма MBA in Strategic 

human resource management- едногодишни студии на  Економски факултетСкопје – втор 

циклус на студии.  

• Информирање и дискутирање за активностите кои треба да се превземат околу изготвувањето 

на Елаборатите за повторна акредитација на преостанатите студиски програми на втор циклус 

студии. 

• Разгледување на молби. 

 

 

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот за втор циклус студии се составени 

записници и истите навремено беа упатени до Наставно-научниот совет на Економскиот 

факултет – Скопје. 

За успешното работење на Советот за втор циклус студии несомнено придонесе и 

активната и конструктивна партиципација на претставницитена седниците на Советот. 

Во прилог на овој извештај се наоѓа табела со редовноста на претставниците на Советот 

на втор циклус студии.  

 

 

 

Скопје, 19.10.2021 година 

 

 

   

РАКОВОДИТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА 

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, 

Проф. д-р Љупчо Ефтимов с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

НА II (ВТОР) ЦИКЛУС СТУДИИ ПО 

МБА МЕНАЏМЕНТ,  

за Извештајниот период 01.10.2020-30.09.2021 

 

 

Членови на Колегиумот МБА Менаџмент: проф. д-р Љубомир Дракулевски - 

Раководител, проф. д-р Леонид Наков - Секретар, проф. д-р Сашо Арсов, проф. д-р Кирил 

Постолов, проф. д-р Анита Циунова – Шулеска, проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Љупчо 

Ефтимов, проф. д-р Александар Наумоски, проф. д-р Никола Левков, проф. д-р Александра 

Јанеска - Илиев  

 

МБА Менаџмент последипломскиот студиумот на втор циклус студии, во рамките на 

Економскиот Факултет – Скопје, при УКИМ во Скопје, е континуирано и интегрално посветен 

на изградба, континуиран развој и унапредување на знаењата, вептините, искуствата и 

способностите на менаџерите и носителите на одлуки кои дејствуваат во мноштвото форми на 

бизнис чинители, претставници од државната управа, локалната само-управа, НВО, 

истражувачките центри и институти итн., од пошироката област на генералниот менаџмент, со 

цел про-активна и перманентна идентификација, креирање, имплементација, оценување и 

контрола на напредните, интер-дисциплинарни и развојни современи менаџмент предизвици. 

Современата неопходност од осигурување на меѓународна методолошка и емпириска 

компатибилност со студиските програми од втор циклус на студии кај интернационално 

угледните и афирмирани последипломски студиуми од областа на генералниот менаџмент е 

перманентно застапена во содржините на наставните дисциплини од студиската програма од 

втор циклус студии по МБА Менаџмент со светски најистакнатите од препознатливата 

Шангајска листа на рангирање на универзитетите во светот. 

Континуираната посветеност кон осовремнување и развој на опфатот, аналитичкиот 

приод, содржините и употребените наставни методи, во рамките на дисциплините кои се 

изучуваат на МБА Менаџмент едногодишниот студиум се илустрираат со методолошко-

емппириска аналитичка рамка на изучување и репавање на комплексните, реални бизнис и 

институционални развојни проблеми, национални, секторски и компаративни анализи, 
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спроведување на играње на улоги, in-filed учење и знаење, како и конструирање на проектни 

активности, надополнети со интензивна консултативна настава. Финален ефект од ваквиот 

посветен наставен приод и методолошко-емпириски инструментариум се високите оценки во 

системот за евалуација од страна на слушателите на студиумот, надополнети со корисни развојни 

препораки за перспективен развој на МБА Менаџмент студиумот. 

На МБА Менаџмент последимпломскиот студиумот од втор циклус студии, во учебната 

2020/21 година се запишаа вкупно 9 студенти, додека во првиот уписен рок од учебната 2021/22 

год. се запишаа 3 кандидати, со очекување за нагорен тренд на вкупниот број во рамките на 

вториот уписен рок од учебната 2021/22 год..  

Колегиумот на студиската програма по МБА Менаџмент, во текот на извештајниот период 

кој се однесува на академската 2020/21 год. одржа вкупно 15 седници (1-ва до 15-та). Во рамките 

на овие 15 седници, содржинската активност на дејствувањето на МБА Менаџмент 

последипломскиот студиум се олицетворува низ следниве категории на активности од 

дејствувањето на студиумот, односно:  

 

1)  Усвојување на годишен Извештај за работа на МБА Менаџмент, Валидација на 

пријавени кандидати за студирање на МБА Менаџмент студиумот: 

✓ Усвојување на Извештајот за работа на Студиската програма на втор циклус студии 

по МБА Менаџмент, во извештајниот период 01.01.2019 – 30.09.2020 год., 

✓ Валидација и прифаќање на предлог-листата на пријавени кандидати за 

запишување на студиската програма МБА Менаџмент, втор циклус студии, во 

вториот уписен рок од учебната 2019/20 година, како и на предлог-листата на 

пријавени кандидати за запишување на студиската програма МБА Менаџмент, втор 

циклус студии, во првиот уписен рок од учебната 2020/21 година.  

2)  Утврдување на состав на работни тимови, наставни содржина и распоред на 

предметните програми по семестри: 

✓ Донесување Предлог одлука за утврдување на бројот – 40 кандидати, како и 

условите за запишување и студирање на МБА Менаџмент последипломскиот 
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студиум, во учебната 2021/22 год. – 1000 Евра уписнина и 1000 Евра за оценка и 

одбрана на магистерски труд, 

✓ Прифаќање на Предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава и 

испити по предметите на втор циклус студии на студиската програма по МБА 

Менаџмент  (предавања, спроведување на континуирано оценување и 

спроведување на испитите), во учебната 2021/22 година, 

✓ Членовите на Колегиумот го прифатија предлог распоредот на предмети по 

семестри по кои се изведува настава на студиската програма по МБА  Менаџмент 

во учебната 2021/2022 година, 

✓ Членовите на Колегиумот не утврдија предлог за промени кај предметните 

програми кои се поголеми од 25%, а според кои ќе се изведува настава и испити на 

студиската програма по МБА Менаџмент, во учебната 2021/22 година, 

✓ Членовите на Колегиумот не утврдија предлог за ангажирање на наставници од 

други факултети, за кои има потреба да изведуваат настава на предметните 

програми од студиската програма по МБА Менаџмент, во учебната 2021/22 година. 

3)  Разгледување на предлог - тема и тези за изработка на магистерски трудови: 

✓ Ирена Петкова, на тема под наслов „Предизвиците на корпоративното управување во 

јавни претпријатија и друштва со државен капитал“, за предлог ментор е определен 

Проф. д-р Љубомир Дракулевски, 

✓ Јована Стерјовска, на тема под наслов „Компаративна анализа на спроведување на 

стратегиското планирање на човечките ресурси во мали, средни и големи 

организации“, за предлог ментор е определена Проф. д-р Александра Јанеска – Илиев, 

✓ Гоце Димитриески, на тема под наслов „Како Индустријата 4.0 ја унапредува 

продуктивноста и конкурентноста на денешниот производствен бизнис“,  за предлог 

ментор е определен Проф. д-р Никола Левков, 

✓ Рами Јусуфи, на тема под наслов „Влијанието на дигитализацијата во современиот 

организациски контекст“,  за предлог ментор е определен Александра Јанеска – Илиев, 

✓ Никола Ивановски, на тема под наслов „Менаџерски грешки при донесување 

одлуки“,  за предлог ментор е определен Проф. д-р Кирил Постолов, 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

93 

 

✓ Бојана Самарџиска, на тема под наслов „Влијание на организациската култура врз 

мотивацијата на вработените“, за предлог ментор е определен Проф. д-р Љубомир 

Дракулевски, 

✓ Мукбил Реџепи, на тема под наслов „Стратегиско комуницирање во услови на 

деловна криза“, за предлог ментор е определен Проф. д-р Кирил Постолов, 

 

 

4)    Формирање предлог - комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови: 

 

✓ Димитар Таневски, на тема под наслов „Примена на обуката во развојот на 

вештините со цел зголемување на конкурентноста на ИТ компаниите во Република 

Северна Македонија“, во состав: 

1. Проф. д-р Кирил Постолов  

2. Проф. д-р Љупчо Ефтимов  

   3. Проф. д-р Леонид Наков 

✓ Јасмина Николовска, на тема под наслов „Детерминанти на успехот на 

фамилијарниот бизнис“, во состав: 

1. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев  

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски   

   3. Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

✓ Сања Ангеловска Шајновска, на тема под наслов „Систем на урамнотежени 

индикатори (Balanced Scorecard) како алатка за унапредување на перформансите во 

јавните здравствени институции во Република Македонија“, во состав: 

1. Проф. д-р Љубомир Дракулевски  

2. Проф. д-р Леонид Наков   

3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов 

✓ Марко Ташков, на тема под наслов „Современи менаџмент концепти кај банкарските 

институции“, во состав: 
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1. Проф. д-р Леонид Наков  

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски  

3. Проф. д-р Александар Наумоски 

✓ Сабина Мехмедовиќ, на тема под наслов „Модел на трансформација на бизнис идеја во 

fundraising компанија – компанија за прибирање на средства“, во состав: 

1. Проф. д-р Леонид Наков  

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски  

3. Проф. д-р Сашо Арсов 

✓ Магдалена Забазновска, на тема под наслов „Бизнис моделот на компании кои 

користат мрежен маркетинг“, во состав: 

1. Проф. д-р Стојан Дебарлиев  

2. Проф. д-р Леонид Наков  

3. Проф. д-р Анита Циунова - Шулеска 

✓ Љупка Димова, на тема под наслов „Развој на претприемачки вештини кај младите 

низ процесот на формално и неформално образование“, во состав: 

1. Проф. д-р Стојан Дебарлиев  

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски  

  3. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев 

✓ Маја Богдановска, на тема под наслов „Организациски промени и нивното влијание 

врз демографските аспекти на организациска структура“, во состав:  

1. Проф. д-р Леонид Наков  

2. Проф. д-р Стојан Дебарлиев  

  3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов 

✓ Никола Ивановски, на тема под наслов „Менаџерски грешки при донесување одлуки“, 

во состав:  

1. Проф. д-р Кирил Постолов  

2. Проф. д-р Љупчо Ефтимов  

  3. Проф. д-р Никола Левков 

✓ Никола Панговски, на тема под наслов „Иновирање и редизајнирање на бизнис 

моделите “, во состав:  
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1. Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски 

   3. Проф. д-р Леонид Наков 

✓ Ива Стојановска, на тема под наслов „Мотивација на генерација Y на работното 

место“, во состав: 

1. Проф. д-р Кирил Постолов  

2. Проф. д-р Љупчо Ефтимов 

   3. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев 

 

Со претходно детализираните активности се илустрира целината на активности на МБА 

Менаџмент студиумот на втор циклус студии во извештајниот период 01.10.2020 – 30.09.2021 

год, во рамките на академската 2020/21 година. 

Со почит, 

Скопје, 20.10.2021    Раководител на колегиумот на втор циклус студии по  

          МБА Менаџмент, 

        Проф. д-р Љубомир Дракулевски   

 

 Секретар на колегиумот на втор циклус студии по  

                              МБА Менаџмент, 

                              Проф. д-р Леонид Наков  
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И З В Е Ш Т А Ј 

за втор циклус на студии на студиската програма 

MОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО 

во периодот 1.10.2020 до 30.9.2021 

 

Во текот на извештајниот период редовно се спроведуваше наставата на едногодишните и 

двогодишните студии на студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство 

во учебната 2020/2021 година (два семестри). Поради здравствената криза, наставата во двата 

семестра се одвиваше по електронски пат (online) со користење на платформата Microsoft Teams. 

Притоа, во соработка со администраторот навремено беа креирани папки и кодови по пооделните 

предмети на кои се одржуваа предавањата на гореспоменатата платформа. Исто така, во 

предвидените испитни сесии беа организирани и спроведени испити по сите предмети од 

студиската програма, при што испитите беа спроведени по електронски пат (online). Сите 

активности за изведување на наставата и испитите на оваа студиска програма се одвиваа редовно, 

навремено и без поголеми потешкотии, во координација на раководителот и секретарот на 

студиумот.  

Во периодот 1.10.2020 до 30.9.2021 година Наставно-научниот колегиум на студиската 

програма по Монетарна економија, финансии и банкарство одржа вкупно 12 седници, во 

предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус студии. На седниците беа 

разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на студиската програма, како 

што се: разгледување магистерски тези на кандидати од овој студиум, формирање комисии за 

оценка и одбрана на магистерски трудови, разгледување на предлог составот на работните тимови 

кои ќе изведуваат настава на оваа студиска програма во учебната 2020/2021 година, распоредот по 

предмети и сл. 

Покрај горенаведените активности околу организирање, доставување на материјали и 

одржување на состаноците на колегиумот, раководителот и секретарот на колегиумот беа 

активно вклучени и во промотивни активности за промовирање на студиската програма по 

Монетарна економија, финансии и банкарство пред двата уписни рокови. За таа цел беа 

унапредени информативните и промотивните содржини за студиумот, кои беа објавени на 

интернет страницата на факултетот и социјалните медиуми. Дополнително, беше испратен 

директен е-маил до сите студенти кои дипломирале на департманот Финансиски менаџмент во 

последната учебна година. Исто така, во рамки на организираните 2 on-line отворени денови, 

раководителот и секретарот на студимот ја презентираа програмата на студиската програма по 

Монетарна економија, финансии и банкарство, давајќи кус осврт на структурата и целта на 

програмата, предметите, предавачите, начинот на студирање и изведување на наставата и други 

елементи битни за идните потенцијални постдипломци.     

На конкурсот за запишување на студенти во учебната 2020/2021 година, на првиот уписен 

рок на студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство беа запишани 15 

студенти на едногодишните студии, додека на вториот уписен рок беа дополнително запишани 

уште 6 студенти на едногодишните студии. Со тоа, вкупниот број на запишани студенти во 

учебната 2020/2021 година на едногодишните студии на студиската програма по Монетарна 

економија, финансии и банкарство изнесува 21 студент. Во извештајниот период (1.10.2020-

30.9.2021 година) на постдипломските студии по Монетарна економија, финансии и банкарство 

магистрираа вкупно 28 кандидати.  

Со оглед дека 2021 година е јубилејна година – 60 години од постоењето на 

последипломскиот студиум по Монетарна економија, финансии и банкарство, беа превземени 

активности за одбележување на овој јубилеј: формиран е организациски одбор, планирано е 
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организирање на вебинар до крајот на годината, во подготовка е изработка на книга на апстракти 

на магистрирани студенти во периодот 2018-2021 година, во подготовка е изработка на 

монографија со листа на сите досега магистрирани студенти на студиумот.  

Треба да се истакне дека во извештајниот период беа превземени активности за 

подготовка и изработка на нов елаборат за реакредитација на студиската програма, кои беа 

координирани од страна на раководителот и секретарот на студиумот. Во оваа насока, направени 

се одредени промени во структурата на предметните програми (воведени се четири задолжителни 

предмети, укинати се три постојни предмети, а воведен е еден нов предмет).  

      

 

 

 

          Раководител на студиумот 

              

   Проф.д-р Ѓорѓи Гоцков 
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ИЗВЕШТАЈ 

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

Во текот на извештајниот период од 01.10.2020 до 30.09.2021година активностите на студиската 

програма по Сметководство и ревизија се спроведени навремено и квалитетно. Реализираните 

активности примарно се однесуваат на наставата, испитите, консултациите со студентите во 

постапката на пријавување на магистерски трудови и сл. Во тековниот период на студиската 

програма по Сметководство и ревизија од втор циклус беа воведени некои промени по 

предметите со цел нејзино прилагодување на потребите на практиката. Во настојувањето да се 

осовремени наставата на одделни дисциплини беа ангажирани реномирани експерти од 

практиката кои со своите предавања требаше да овозможат трансфер на искуствата и вештините 

стекнати во практиката. Во учебната 2020/21 во првиот уписен рок се запишале 4 студенти на 

програмата за едногодишни студии, а во вториот уписен рок се запишале 4 кандидати. 

Во периодот од 01.10.2020 до 30.09.2021 година Колегиумот на втор циклус студии по 

Сметководство и ревизија одржа дванаесет седници на кои беа разгледани магистерски тези на 

кандидатите од овој студиум, формирани комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови, 

измени и дополнувања на работни тимови за изведување настава, испити и други активности на 

предмети на втор циклус студии, разгледување на предлог-листата на пријавени кандидати во 

првиот уписен рок, како и други прашања од интерес на студиумот. За сите прашања кои беа 

разгледувани на колегиумот се составени записници и истите беа навремено испратени до 

Советот за втор циклус студии. 

Студиската програма „Сметководство и ревизија“ втор циклус на академски студии – 

постдипломски студии (60 ЕКТС) едногодишни студии е акредитирана со решение на Одборот за 

акредитација на високото образование на Република Северна Македонија на 17 седница одржана 

на 05.05.2021 година за период од пет студиски години почнувајќи од студиската 2021/2022 

година. 

Студиската програма „Сметководство и ревизија“ втор циклус на академски студии на седницата 

на 17.06.2021 година избра нов раководител и секретар на студиумот. За раководител беше 

избран проф. д-р Зоран Миновски, а за секретар беше избран проф. д-р Атанаско Атанасовски. 

Во текот на периодот од 01.10.2020 до 30.09.2021 година беа пријавени 11 тези за изработка на 

магистерски трудови, а со степен магистер на економски науки од областа на Сметководство и 

ревизија се стекнале 12 кандидати. 

 

Секретар на студиумот:                                                                Раководител на студиумот:  

Проф. д-р Зоран Миновски                                                Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска 
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 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО 

КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

за период 01.10.2020 до 30.9.2021 година 

 

 

Членови на Колегиумот: проф. д-р Александар Наумоски, проф. д-р Сашо Арсов, проф. 

д-р Предраг Трпески, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Горан Коевски, проф. д-р Весна 

Буцевска, проф. д-р Леонид Наков, проф. д-р Виолета Цветкоска, проф. д-р Игор Ивановски, 

проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Александра Јанеска – Илиев, проф. д-р Даниела Бојаџиева, 

проф. д-р Марина Трпеска 

 

Во услови на светската пандемија предизвикана од вирусот Covid-19 и висок здравствен 

ризк, кои беа присутни извештајниот период, студиумот по Корпоративен финансиски 

менаџмент се карактеризираше со реализација на сите активности на исклучително високо и 

квалитетно ново. Станува збор за активности кои се однесуваат на изведување на настава, 

консултации со студенти, спроведување на колоквиуми и испити и водење на студентите при 

изработка, пријавување и одбрана на магистерски тези. Целокупната настава беше бескпрекорно 

споведена онлај преку платформата на MS Teams, а испитите исто така беа спроведени онлајн 

преку платформата на Exam.net Во рамките на наставата свои online предавања по одредени 

предметни дисциплини одржаа и реномирани експерти од деловниот свет кои направија 

извонреден спој на теоријaта со практиката. 

На Економскиот факултет – Скопје, редовно се спроведуваат активности кои се поврзани 

со процесот на самоевалуација, па во таа насока беше спроведена анкета за успешноста на 

академскиот кадар во спроведување на наставно-образовниот процес и степенот на задоволство 

на нашите постдипломци. Врз основа на добиените одговори од испитаниците пресметани се 

просечни оценки за ангажираните наставници кои имаат највисоки вредности и истите се 

доставени до секој од нив. 

Колегиумот на студиската програма по Корпоративен финансиски менаџмент во 

извештајниот период одржа 14 седници на кои беа разгледувани следниве прашања:  

1) Состојба од првиот и вториот уписен рок на студиската програма по Корпоративен 

финансиски менаџмент 

• Листа на валидирани кандидати од уписот на втор циклус студии во вториот уписен 

рок во учебната 2020/2021 година за Колегиумот по Корпоративен финансиски 

менаџмент  

• Листа на валидирани кандидати од уписот на втор циклус студии во првиот уписен рок 

во учебната 2021/2022 година за Колегиумот по Корпоративен финансиски менаџмент  

2) Поднесени тези за изработка на магистерски трудови 

• Разгледување и усвојување на темата и тезите за изработка на магистерски трудoви (во 

извештајниот период, шест студенти на Студиумот по Корпоративен финансиски 

менаџмент поднесоа тези за изработка на магистерски трудови) 
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3) Формирање на Комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови 

• Во извештајниот период поднесено се осум барања за формирање на комисија за 

оценка и одбрана на магистерски труд. Респективно, формирани и усвоени се осум 

предлог Комисија за оценка и одбрана на магистерски труд и осум магистерки трудови 

се одбранети 

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

факултети 

• Разгледување и усвојување на предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат 

настава по предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на 

континуирано оценување и спроведување на испитите) на студиската програма по 

Коропоративен финансиски менаџмент во учебната 2021/2022 година. 

• Предлози за ангажирање на наставници од други факултети за кои има потреба да 

изведуваат настава (предавања, спроведување на континуирано оценување и 

спроведување на испитите) на втор циклус студии на студиската програма по 

Корпоративен финансиски менаџмент на Економскиот факултет - Скопје во учебната 

2021/2022 година.  

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

• Промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а по кои ќе се изведува 

настава во учебната 2021/2022 година. 

6) Организација на онлајн истражувачки вебинар „Соврмени научно-истражувачки 

методи во корпоративниот финансиски менаџмент” 

Катедрата по менаџмент во соработка со колегиумот на втор циклус Корпоративен 

финансиски менаџмент организираа вебинар на тема “Современи научно-

истражувачки методи во корпоративниот финансиски менаџмент”. Вебинарот се 

одржа онлајн преку платформата на Google Meet на 10.6.2021 година. Главната цел на 

вебинариот беше развој на истражувачките способности на студентите, како и развој 

на академски вештини за пишување и презентација на научно-истражувачки трудови, 

во областа на корпоративните финансии. Овој вебинар ќе придонесе кон 1) 

проширување на знаењето на студентите за филозофијата и методите на истражување, 

со фокус на истражувањето во корпоративните финансии; 2) развој на писмените 

комуникациски вештини како неопходен дел од развојот на академската кариера; oвие 

вештини вклучуваат планирање, структурирање, пишување и форматирање на трудот; 

3) крајната цел е развој на специјални истражувачки методологии во корпоративните 

финансии. Говорници на вебинарот беа тројца поранешни студенти и магистранти на 

Факултетот ги кои ги презентираа своите искуства и знаења во подготовката на 

нивните магистерски трудови.  

7) Подготовка на елаборат за повторна акредитација на студиската програма 

Економскиот факултет – Скопје започна процес на повторна акредитација на 

студиумите од втор циклус. Во таа насока беа превземени потребните чекори за 

подготовка на Елаборат за повторна акредитација на студиумот по Корпоративен 

финансиски менаџмент. Раководителот и секретарот на студиумот, заедно членовите 
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на студиумот, во последните неколку месеци интензивно работеа на конципирање на 

новиот елаборат за повторна акредитација, притоа водејќи се од законските одредби и 

од принципите поставени од Деканатската управа. Целта беше да се конципира таква 

структура која во позначајна мера ќе кореспондира со студиските програми од истата 

област на еминентните универзитети, како и да се понуди современа студиска 

програма која ќе го привлече вниманието на идните генерации студенти. 

Во новиот елаборат се изврши прилагодување на структурата на предметите на 

студиумот согласно барањата и законските измени. Покрај другото тоа  значи 

додавање на уште еден задолжителан предмет на постојните три, со што структурата 

би била 4 задолжителни и 3 изборни предмети. Како четврт задолжителен педмет беше 

додаден предметот Финансирање на претприемачки бизниси. Беше воведен нов 

предмет Фин-тех и дигитално банкарство кој треба да ги следи најновите 

достигнивања и новитети на финансискиот инжењеринг кои настанаа со примена на 

совремета информатичка технологија, како што се крипто валутите, crowdfunding и 

blockchain.   

Наставниците од студиумот направија иновирање на наставните програми на 

предметите кои се неопходни како начин за иновирање и унапредување на 

предметните програми, и на студиумот како целина, и со тоа да придонесат за 

подобрување на квалитетот и атрактивноста на студиумот. Препораката беше да се 

проследат најновите достигнувања на најдобрите светски универзитети и нивна 

имплементација.  

 

Скопје, 21.10.2021            Раководител на колегиумот на втор циклус студии по 

Корпоративен финансиски менаџмент 

  Проф. д-р Александар Наумовски с.р. 

    

 

Секретар на колегиумот на втор циклус студии по 

Корпоративен финансиски менаџмент 

              Проф. д-р Александра Јаневска Илиев с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ КОЛЕГИУМ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА МАРКЕТИНГ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ  

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.10.2020– 30.09.2021 ГОДИНА 

 

Членови на Колегиумот на студиската програма маркетинг: проф. проф. д-р Анита Циунова – 

Шулеска, проф. д-р Снежана Ристевска-Јовановска, проф. д-р Николина Паламидовска-

Стерјадовска, проф. Д-р Ежени Брзовска, проф. д-р Даниела Бојаџиева и проф. д-р Димитар 

Јовеввски 

 Во извештајниот период Наставно-научниот колегиум на студиската програма Маркетинг 

одржа 12 седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус студии. На 

седниците се разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на вториот циклус 

студии на Економскиот факултет – Скопје со следнава динамика и содржина: 

 

16.10.2020 

Разгледување и усвојување на записникот од 10-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг од 22,09,2020. Разгледување на предлог-листата на пријавени кандидати на 

студиската програма Маркетинг на втор циклус студии. 

  

21.10.2020 

Разгледување и усвојување на записникот од 1-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување на Ивештајот за работа на Колегиумот на студиската програма 

маркетинг за периодот од 01.10.2019 до 30.09.2020. Разгледување  на барањето за наставно 

ангажирање на наставници од Економски факултет-Скопје за вршење високообразовна дејност на 

втор циклсу студии на Машински факултет-Скопје на студиската програма Индустриски дизајн и 

маркетинг по предметот маркетинг менаџмент (задолжителен предмет во зимски семестар), по 

предметот маркетинг комуникации (изборен предмет во зимски семестар), по предметот 

однесување на потрошувачите и истражување на пазарот (задолжителен предмет во летен 

семестар), на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент по предметот 

менаџмент на маркетингот (изборен предмет во зимски и летен семестар), и на студиската 

програма Менаџмент на животен циклус на производ по предметот маркетинг стратегии на 

животниот циклус (изборен предмет во зимски и летен семестар). Формирање комисија за 

оценка и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Кордовски Бранко, на тема под наслов 

МЕРЕЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БРЕНДОТ ОД АСПЕКТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ – 

ВАЖНОСТА НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ДИМЕНЗИИ НА ВРЕДНОСТА НА БРЕНДОТ ЗА НАЈК И 

ПУМА со превод на англиски јазик: MEASURING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY – THE 

IMPORTANCE OF INDIVIDUAL DIMENSIONS OF BRAND EQUITY FOR NIKE & PUMA. 

 

22.1.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 2-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Донесување одлука за определување на предлог-број на студенти кои ќе се запишат 

на студиската програма Маркетинг на втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" 

во Скопје, Економски факултет - Скопје во учебната 2021/2022 година како и на цената на 

чинење на студиите. Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на 

кандидатот ЌОВКАРОСКА АНГЕЛА, на тема под наслов ВЛИЈАНИЕ НА УЧЕСТВОТО НА 
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КОРИСНИЦИТЕ ВРЗ ПЕРЦИПИРАНИОТ КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА И ВРЗ 

ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ со превод на англиски јазик: IMPACT OF THE 

CUSTOMER PARTICIPATION ON THE PERCEIVED SERVICE QUALITY AND CUSTOMER 

SATISFCATION.  

 

05.1.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 3-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Донесување одлука во врска со немањето доволен број освоени кредити предвидени 

со акредитираниот елаборат за студиската програма маркетинг за отпочнување постапка за 

пријава и одбрана на магистерски труд за кандидатите запишани на студиската програма 

маркетниг, по наставен план од 2017/2018 година, а заради обезбедување на законитост во 

постапката во која овие студенти треба да се стекнат со дипломи за завршен втор циклус студии. 

 

02.3.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 4-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување на предлог-листата на пријавени кандидати на студиската програма 

Маркетинг на втор циклус студии. 

 

22.4.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 5-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот 

КАКУРИНОВ КОНСТАНТИН, на тема под наслов АНАЛИЗА НА КОГНИТИВНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И РАЗБИРАЊЕ НА БРЕНДОТ 

КАКО СОЦИЈАЛЕН СИМБОЛИЗАМ КАЈ ДЕЦАТА со превод на англиски јазик: AN ANALYSIS 

OF THE COGNITIVE CAPABILITIES OF RECOGNITION, REPRESENTATION AND 

UNDERSTANDING OF THE SOCIAL BRAND SYMBOLISM AMONG CHILDREN. Разгледување 

на насоките и давање предлози во врска со претстојната акредитација на студиски програми за 

втор циклус студии. 

 

20.5.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 6-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување на составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава по 

предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на континуирано оценување и 

спроведување на испитите) во учебната 2021/2022 година притоа имајќи ја предвид законската 

одредба дека еден наставник не може да изведува настава на повеќе од 4 предмети во еден 

семестар на еден или повеќе Универзитети. Донесување одлука за ангажирање на наставници од 

други факултети кои ќе бидат ангажирани да изведуваат настава на втор циклус студии во 

учебнaта 2021/2022 година на Економскиот факултет – Скопје. Разгледување на предлозите за 

промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а по кои ќе се изведува настава на 

втор циклус студии во учебната 2021/2022 година. Разгледување тези за изработка на 

магистерски труд на кандидатот ЈАЌИМОСКА АЛЕКСАНДРА од студиската програма 

Маркетинг на втор циклус студии на тема под наслов ИМПУЛСИВНО КУПУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ: АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОДДЕЛНИ ФАКТОРИ со 

превод на англиски јазик: IMPULSE BUYING OF FACIAL SKIN CARE PRODUCTS: A STUDY 

AND ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT THE IMPULSE BUYING - ментор проф. д-р 

Снежана Ристевска-Јовановска. Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиoт труд 
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на кандидатот ДИМИТРОВА АНГЕЛА, на тема под наслов ПОЗИЦИОНИРАЊЕТО НА 

БРЕНДОТ КАКО ДВИЖЕЧКА СИЛА ПРИ КРЕИРАЊЕТО ВРЕДНОСТ ВО КОЗМЕТИЧКАТА 

ИНДУСТРИЈА со превод на англиски јазик: BRAND POSITIONING AS A DRIVING FORCE IN 

CREATING VALUE IN THE COSMETIC INDUSTRY.  

 

10.6.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 7-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Избор на секретар на Наставно – научниот колегиум на студиската програма 

Маркетинг за втор циклус студии. Разгледување на насоките и давање предлози во врска со 

претстојната акредитација на студиски програми за втор циклус студии. 

 

14.6.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 8-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување на насоките и давање предлози во врска со претстојната акредитација 

на студиски програми за втор циклус студии. 

 

17.6.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 9-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување на предлогот за распоред по семестри на предмети по кои се изведува 

настава на студиската програма по Маркетинг во учебната 2021/2022 година. 

 

27.8.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 10-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг. Разгледување тези за изработка на магистерски труд на кандидатот МАКСИМОВ 

МИЛИЦА од студиската програма Маркетинг на втор циклус студии на тема под наслов 

ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19 ВРЗ 

ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНОТО 

ОДНЕСУВАЊЕ И ОДРЖЛИВАТА ПОТРОШУВАЧКА со превод на англиски јазик: THE 

COVID-19 PANDEMIC IMPACT ON CONSUMERS’ ENVIRONMENTAL AWARENESS, SOCIAL 

RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE CONSUMPTION - ментор проф. д-р Анита Циунова-

Шулеска. Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиoт труд на кандидатот  

СПАСОВСКА АНЕТА, на тема под наслов СТАВОВИ НА ПРЕТПРИЕМАЧИТЕ ЗА 

ФРАНШИЗАТА КАКО ДОГОВОРЕН ВЕРТИКАЛЕН МАРКЕТИНГ-СИСТЕМ НАСПРОТИ 

КОНВЕНВИОНАЛНИТЕ КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА со превод на англиски јазик: 

ATTITUDES OF ENTREPRENEURS FOR FRANCHISING AS A CONTRACTUAL VERTICAL 

MARKETING SYSTEM VERSUS CONVENTIONAL DISTRIBUTION CHANNELS. 

 

30.9.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 12-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на 20.9.2021 година. Разгледување на предлог-листата на пријавени 

кандидати на студиската програма Маркетинг на втор циклус студии. 

 

Сумирано, во извештајниот период беа разгледани 2 тези за пријава на магистерски труд и 

беа формирани 5 комисии за оценка и одбрана на магистерски труд. Во извештајниот период 

односно во академската 2020/2021 година на студиската програма маркетинг се запишаа 4 

постдипломци од кои двајца во првиот уписен рок и двајца во вториот уписен рок. 
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За сите прашања кои беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската 

програма Маркетинг се составени записници и истите навремено се испратени до Советот за втор 

циклус студии. 

Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми. 

   

Скопје, 22.10.2021 

           РАКОВОДИТЕЛ НА НАСТАВНО- НАУЧЕН КОЛЕГИУМ НА  

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГ 

               Проф. д-р Ежени Брзовска 

   

 

СЕКРЕТАР НА НАСТАВНО-НАУЧЕН 

КОЛЕГИУМ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

МАРКЕТИНГ 

                            Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Колегиумот на студиската програма на втор циклус студии   

по Економски развој и меѓународни финансии 

за период 1.10.2020 – 30.9.2021 година 

 

 

Главната активност на Колегиумот на студиската програма на втор циклус студии по 

Економски развој и меѓународни финансии во извештајниот период 1.10.2020 – 30.9.2021беше 

спроведување на сите активности на процесот на повторна акредиртација на студиската 

програма. Во тие рамки беше подготвен Елаборатот за повторна акредитација на студиската 

програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии, кој беше 

прифатен од Колегиумот. Целиот процес на повторната акредитација на студиската програма 

беше успешно комплетиран со добивање на решението за почеток со работа на Студиската 

програма и распишување на новиот конкурс за упис на студенти во учебната 2021/2022 според 

обновената акредитација.  

Во текот на процесот на повторна акредитација беа воведени промени во структурата на 

студиската програма, со воведување нови предметни програми кај изборните предмети, на 

местото на постојните изборни предмети. Ваквите промени беа во насока на подобро 

профилирање на студиската програма во насока на вклучување на некои од структурните 

економски политики, како поддршка на остварувањето на политиките за побрз економски раст и 

развој.  

Во првиот уписен рок од учебната 2020/2021 беше реализиран уписот на тројца нови 

студенти на студиската програма.  

Наставата во текот на учебната година се одвиваше со on-line предавања и со часови за 

консултации, на соодветната електрoнска платформа Microsoft Teams.  

Во текот на овој извештаен период Колегиумот на студиската програма на втор циклус 

студии по Економски развој и меѓународни финансии одржа шест on-line седници на 

платформата Google Meet. Некои од прашањата кои беа разгледани на тие седници се следниве: 

• Предлог за покренување иницијатива за отворање постапка за повторна акредитација на 

студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии. 

• Разгледување на листата на кандидати кои се пријавија во првиот уписен рок на втор циклус 

студии на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии во учебната 

2020/2021и предлагање на листа до Советот на втор циклус студии. 

• Предлог распоред на предметите по семестри на студиската програма од втор циклус студии  

Економски развој и меѓународни финансии,според поднесениот Елаборат за повторна 

акредитација на студиската програма на втор циклус студии Економски развој и меѓународни 

финансии.  

• Утврдување на предлог - состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава по 

предметите од втор циклус студии (предавања, спроведување на континуирано оценување и 

спроведување на испитите) во учебната 2021/2022 година според предлог Елаборатот за 

повторна акредитација на студиска програма на втор циклус студии по економски развој и 

меѓународни финансии, усвоен со Одлука за усвојување на студиската програма на втор 

циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии, донесена на седницата на 

Наставно-научниот совет  на Економскиот факултет – Скопје одржана на 26.2.2021 година, 

притоа имајќи ја предвид законската одредба дека еден наставник не може да изведува 

настава на повеќе од 4 предмети во еден семестар на еден или повеќе Универзитет (Прилог - 
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Состав на работните тимови на втор циклус на студии на студиската програма ЕРМФ за 

учебна 2020/2021 година);.  

• Утврдување на предлог - состав на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите на кои нема предавања во учебната 2021/2022 година.  

• Дополнување на Одлуката за еквиваленција со следниве еквиваленции: предметот Теориски 

основи на развој. економија и економските политики (Наставен план од 2004 год.) е 

еквивалентен со предметот Економски развој – теории и емпириски факти (Наставен план 

2017 год.), и предметот: Финансирање на инвестиции и странски директни инвестиции 

(Наставен план 2004) е еквивалентен со предметот Странски директни инвестиции и 

економскиот развој (Наставен план 2017 год.). 

• Разгледување на предлог Елаборат за повторна акредитација на студиската програма од втор 

циклус на студии по Економски развој и меѓународни финансии на Економскиот факултет - 

Скопје.  

• Донесување на одлука за определување на предлог број на студенти кои ќе можат да се 

запишат на студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни 

финансии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет Скопје, во 

учебната 2021/2022 година, како и определување на цената на чинење на студиите. 

• Предлог за покренување иницијатива за отворање постапка за повторна акредитација на 

студиската програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии. 

• Разгледување на листата на кандидати кои се пријавија во првиот уписен рок на втор циклус 

студии на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии во учебната 

2020/2021и предлагање на листа до Советот на втор циклус студии. 

 

Скопје, 18.10.2021       Подносител: 

 

Раководител на Колегиумот  

на студиската програма на втор циклус студии  

по Економски развој и меѓународни финансии, 

 

Проф. д-р Владимир Филиповски 

 

Секретар на Колегиумот  

на студиската програма на втор циклус студии  

по Економски развој и меѓународни финансии,  

 

  Проф. д-р Борче Треновски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

за период 1.10.2020 година до 30.9.2021 година 

 

Членови на Колегиумот: проф. д-р Љупчо Ефтимов-раководител, проф. д-р Стојан 

Дебарлиев –секретар, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р 

Кирил Постолов, проф. д-р Леонид Наков, проф. д-р Предраг Трпески, проф. д-р Никола Левков 

и проф. д-р Александра Јанеска – Илиев. 

 

Студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси е еден од помладите 

студиуми на 2 циклус студии на Економски факултет-Скопје кој започна со работа во учебната 

2014/2015 година по претходно добиено позитивно решение за акредитација во 2013 година, а 

подоцна и решение за реакредитација во 2017 година. 

Во изминатите седум академски години од своето постоење, овој студиум успеа да 

привлече вкупно 133 запишан постдипломец (109 на едногодишни и 24 на двегодишни), што 

упатува на фактот дека истиот е веќе препознаен како привлечна понуда на македонскиот 

високообразовен простор и е високопозициониран помеѓу студентите и професионалците 

заинтересирани за кариерен развој во областа на менаџментот на човечки ресурси. До овој 

момент успешно магистрирале вкупно 40 магистранти кои се стекнаа со дипломата Магистер по 

организациски науки и управување во областа на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси. 

Во текот на изминатата година беа преземени низа промотивни активности за програмата 

на студиумот. Беше обновен и збогатен со нови информации Водичот за студирање на студиум 

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси наменет за 8-та генерација потенцијални студенти во 

учебната 2021/22година, и истиот беше електронски промовиран преку социјалните мрежи и веб 

страната на Факултетот. Воедно овој студиум учествуваше со свои претставници и на 

Отворениот ден организиран од Економски факултет-Скопје за промоција на студумите на втор 

циклус. Можноста за упис на новата генерација на постдипломци на овој студиум беше 

промовиран и на членовите на Македонската асоцијација за човечки ресурси како најголема и 

професионална организација во областа на менаџментот на човечките ресурси во Р.С. 

Македонија, преку директен емаил маркетинг. 

Во текот на извештајниот период тековните активности на наставно-научниот колегиум 

по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси се спроведени навремено и квалитетно. 

Реализираните активности примарно се однесуваат на наставата, испитите, консултациите со 

студентите, како и подготвувањето на студиите на случај и стручните трудови. Во настојувањето 

да се збогати наставата на одделни дисциплини беа ангажирани реномирани експерти од 

практиката кои со своите предавања овозможија трансфер на искуствата и вештините стекнати 

во практиката. 

Исто така, од страна на секретарот на колегиумот беше спроведена анкета за евалуација 

на наставниот кадар во реализацијата на наставно-образовниот процес на овој студиум и 

степенот на задоволство на постдипломците како дел од редовните активности на факултетот во 

спроведувањето на процесот на самоевалуација. Целта на анкетата беше да се обезбеди 

интерактивност во размената на искуството од одржаната настава, испити и комуникација со 

наставниците на втор циклус на студии во изминатиот семестар. Со оглед на фактот дека 
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просечните оценки за поголемиот број на ангажирани наставници на овој студиум се позитивни и 

прилично солидни, може да се заклучи дека наставно-образовниот процес се реализира во 

најдобар ред.  

 

Колегиумот на студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 

во текот на извештајниот период од 1.10.2020 до 30.9.2021 година одржа 11 седници на кои 

беа разгледувани следниве прашања:  

 

2) Прашања поврзани со работата на Колегиумот: 

• Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Студиската програма на втор 

циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси за периодот 1.10.2019 

година до 30.9.2020; 

• Разгледување на потребата за реакредитација на студиската програма по Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси; 

• Избор на раководител на Колегиумот на студиската програма по Стратегиски менаџмент 

на човечки ресурси на втор циклус студии; 

• Избор на секретар на Колегиумот на студиската програма по Стратегиски менаџмент на 

човечки ресурси на втор циклус студии. 

 

3) Запишување студенти: 

• Усвојување на предлог-кандидати за запишување на студиската програма Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси (едногодишни и двегодишни) на втор циклус студии во 

учебна 2020/2021 година; 

• Усвојување на предлог-кандидатите за запишување на студиската програма Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси (едногодишни студии) на втор циклус студии во учебна 

2020/2021 година, втор уписен рок; 

• Разгледување на предлог број на студенти за запишување на студиската програма на втор 

циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-

Скопје во учебната 2021/2022 година, како и определување на цената на чинење на 

студиите; 

• Усвојување на предлог-кандидати за запишување на студиската програма Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси (едногодишни и двегодишни) на втор циклус студии во 

учебна 2021/2022 година. 

 

4) Избор на наставните програми и составот на работните тимови за изведување настава и 

други наставни прашања: 

• Разгледување на предлог за составот на работните тимови за изведување настава по 

предметите на студиската програма на втор циклус студии Стратегиски менаџмент на 

човечки ресурси во учебната 2021/2022 година на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ 
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во Скопје, Економски факултет-Скопје; 

• Разгледување на предлог за ангажирање на наставници од други факултети за кои има 

потреба да изведуваат настава на студиската програма на втор циклус студии Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси на Економскиот факултет - Скопје во учебната 2021/2022 

година; 

• Разгледување на предлог за промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а 

по кои се изведува настава на студиската програма на втор циклус студии Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси во учебната 2021/2022 година; 

• Разгледување на предлог за распоред на предмети по семестри по кои се изведува настава 

на студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (едногодишни и 

двегодишни студии) во учебната 2021/2022 година. 

 

5) Разгледување на тези за изработка на магистерски трудови: 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Симона Крстевска на тема под 

наслов „Спецификите на процесот на регрутација и селекција на човечките ресурси во 

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија“; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Елена Зафировска на тема под 

наслов „Влијание на меѓугенерациската комуникација врз продуктивноста на 

вработените“; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Ане Матевска на тема под 

наслов „Зелениот менаџмент на човечки ресурси – модел за одржлив организациски развој 

на современите организации“; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Мирјана Стојановска на тема 

под наслов „Преиспитување на улогата на човечките ресурси во иднината на работата“; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Александра Симоновиќ Мицева 

на тема под наслов „Системи за управување со перформанси на вработени во 

фармацевтска индустрија во Република Северна Македонија“; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Белма Рахиќ на тема под наслов 

„Родова (не)еднаквост, дискриминација и постоење на ефектот на “стаклен” плафон во 

Република Северна Македонија –  состојбите во јавниот наспроти приватниот сектор “; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Вишна Стерјо на тема под 

наслов „ Конфликти на работното место и претпријатијата од јавен сектор во Република 

Северна Македонија и нивно успешно надминување “; 

• Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Сања Трпеска на тема под 

наслов „Фактори кои влијаат врз намерата на вработените за напуштање на организациите 

во Република Северна Македонија“. 
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6) Формирање комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови: 

• Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на Игор Стојковски на 

тема под наслов „Специфични карактеристики на менаџментот на перформанси на 

вработените во странските компании во Република Северна Македонија”; 

• Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на Снежана Божиновска 

на тема под наслов „Компарација помеѓу приватен и јавен сектор во Република Северна 

Македонија преку кодекс на облекување“; 

• Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на Наталија Петрушевска 

на тема под наслов „Креирање на политики, програми и процедури за управување на 

човечките ресурси во организациите“. 

 

Скопје, 20.10.2021 

 

   Раководител на колегиумот на втор циклус студии по Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси 

Проф. д-р Љупчо Ефтимов  

 

 

Секретар на колегиумот на втор циклус студии по Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси 

Проф. д-р Стојан Дебарлиев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

71 години Економски факултет- Скопје 

 

 

112 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

за работата на Наставно-научниот Колегиум на  

Постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор 

1.10.2020 – 30.9.2021 

 

Постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор започна со работа во 

учебната 2006/07 година. Од основањето до денес на овој студиум се запишаа вкупно 100 

студенти. Наставата се реализира во два семестри: во првиот семестар се изведува настава по 

четири задолжителни и еден изборен предмет (од листата на ниво на УКИМ), а во вториот 

семестар се следи настава по два изборни предмети.  

Во учебната 2020/2021 година на Студиумот се запишаа 2 студенти. Сите активности во 

врска со функционирање на Студиумот се извршуваа редовно и без особени проблеми и 

тешкотии. Во прв ред тоа се однесува на соработката на наставниците со студентите во 

реализација на наставните обврски и подготвување на пристапните и магистерските трудови. 

Врз основа на Статутот на Економскиот Факултет во Скопје и планираното одржување на 

седници на Наставно-научниот совет на факултетот, а секогаш по претходно предложен Дневен 

ред, Колегиумот на  Постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор во периодот 

1.10.2020 – 30.9.2021 година, континуирано одржуваше седници и заклучоците од седниците 

благовремено беа доставувани до Советот на Втор циклус на студии и до Деканатот на 

факултетот. Заради вонредните услови за работа предизвикани од пандемијата до COVID-19 

седниците на Колегиумот се одржуваа по електронски пат. 

Седниците на Колегиумот и прашањата разгледувани на истите ја имаа следнава динамика 

и содржина: 

 

26.10.2020   

Усвојување на Записникот од 16-та седница на Наставно-научниот колегиум на Студиумот по 

Управување во јавниот сектор. Разгледување на Извештајот за работа на Колегимуот на 

Студиумот по Управување во јавниот сектор за периодот 1.10.2019 - 30.09.2020 година 

 

22.01.2021 

Усвојување на Записникот од 17-та седница на Наставно-научниот колегиум. Разгледување на 

елементите на Предлог-Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиската 

програма по Управување во јавниот сектор во учебната 20201/2022 година. 

 

02.03.2021  

Усвојување на Записникот од 18-та седница на Наставно-научниот колегиум. Разгледување на 

поднесените пријави за упис на пријавените кандидати на студиумот по Управување во јавниот 

сектор за учебна 2020/2021 година во вториот уписен рок за учебната 2020/2021 година. 

20.05.2021 

Усвојување на Записникот од 19-та седница на Наставно-научниот колегиум. Разгледување на 

составот на работните тимови за изведување наставата и испити во учебната 2021/2022 година на 

студиумот по Управување во јавниот сектор. Разгледување предлог-промени во предметните 

програми по кои ќе се изведува настава и испити во учебната 2021/2022 година, доколку има 

промени поголеми од 25% на Студиска програма по Управување во јавниот сектор. 
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11.06.2021 

Усвојување на Записникот од 20-та седница на Наставно-научниот колегиум. Разгледување на 

Извештајот за работа на Студиумот за периодот 1.10.2017 - 1.06.2021 година. Избор на 

Раководител на Наставно-научниот колегиум за мандатниот период 2021-2024 година. 

 

17.06.2021 

Усвојување на Записникот од 21-та седница на Наставно-научниот колегиум. Утврдување на 

распоредот на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава во учебната 2021/2022 година 

 

8.07.2021   

Усвојување на Записникот од 22-та седница на Наставно-научниот колегиум. Активности во 

врска со реакредитација на студиската програма по Управување во јавниот сектор. 

 

26.08.2021  

Усвојување на Записникот од 23-та седница на Наставно-научниот колегиум. Активности во 

врска со реакредитација на студиската програма по Управување во јавниот сектор. 

 

Во рамките на извештајниот период, функцијата Раководител на Постдипломскиот 

студиум по Управување во јавниот сектор ја извршуваше Проф. д-р Пеце Недановски, а Секретар 

на студиумот беше Проф. д-р Сашо Ќосев. На седницата на Колегиумот одржана на 11.06.2021 

година за нов Раководител на студиумот беше избрана проф. д-р Даниела Бојаџиева, чиј мандат 

започна на 22.09.2021 година. 

 

 За сите прашања кои беа разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум се 

составени записници и истите навремено се испратени до Советот за Втор цилкус на студии и до 

Наставно-научниот совет. Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без 

проблеми. 

 

Скопје,  21 октомври 2021      Раководител на Студиумот, 

 

                    проф. д-р Даниела Бојаџиева    
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ИЗВЕШТАЈ  

ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СТАТИСТИЧКИ 

МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА 

за периодот 1.10.2020-30.09.2021 година 

 

Во учебната 2020/2021 година, во периодот од 1.10.2020 година до 19.03.2021 година, функцијата 

раководител на Колегиумот на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија ја 

извршуваше проф. д-р Весна Буцевска, а секретар на Колегиумот беше проф. д-р Билјана 

Ташевска. Од 20.03.2021 година, раководител на Колегиумот на студиската програма е проф. д-р 

Билјана Ташевска, а Колегиумот нема секретар.   

Во целиот извештаен период Колегиумот на студиската програма Статистички методи за бизнис 

и економија одржа десет седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор 

циклус студии. Особено важно е да се истакне дека во извештајниот период се преземаа 

активности за подготовка на елаборат за реакредитација на студиската програма.  

На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на вториот 

циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања што беа 

разгледувани на седниците на Колегиумот на студиската програма Статистички методи за бизнис 

и економија се следниве:  

- Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на втор 

циклус студии на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија во 

учебната 2021/2022 година; 

- Разгледување и усвојување на предлог - листата на пријавени и валидирани кандидати од 

уписите на втор циклус на студии на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија во вториот уписен рок од учебната 2020/2021 година; 

- Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на 

студиите на втор циклус на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија 

во учебната 2021/2022 година; 

- Предлози за промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а по кои ќе се 

изведува настава на втор циклус во учебната 2021/2022 година; 

- Разгледување на потребата за ангажирање наставници од други факултети за кои има 

потреба да изведуваат настава на втор циклус студии на Економскиот факултет - Скопје во 

учебната 2021/2022 година; 

- Утврдување на предлог-распоред на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава во 

учебната 2021/2022 година; 

- Избор на раководител и секретар на Колегиумот на студиската програма од втор циклус 

студии по Статистички методи за бизнис и економија; 

- Преземање активности за повторна акредитација на студиската програма по Статистички 

методи за бизнис и економија;  

- Дoнесување предлог за утврдување на еквиваленција на предметот Мултиваријациона 

анализа, предвиден со наставниот план 2017/2018, со предметот Мултиваријациони 

статистички методи, предвиден со претходни наставни планови; 
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- Разгледување и усвојување на Конечната ранг листа на пријавени и валидирани кандидати во 

првиот уписен рок на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија на 

втор циклус студии во учебната во учебната 2021/2022; 

- Разгледување тези за изработка на магистерски трудови;  

- Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови.  

Во учебната 2020/2021 година на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија се запиша еден студент и наставата се одвиваше менторски. Во текот на извештајниот 

период, беа формирани две комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови, а тројца 

кандидати поднесоа тези за изработка на магистерски труд кои Колегиумот едногласно ги 

прифати.  

За сите прашања што беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската 

програма по Статистички методи за бизнис и економија се составени записници и истите 

навремено се испратени до Советот за втор циклус студии. Во извештајниот период сите 

активности се извршени редовно и без проблеми. 

 

 

Скопје, 20.10.2021 год.   Раководител на студиумот 

 

                         Проф. д-р Билјана Ташевска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЕВРОПСКИ СТУДИИ 

од 1.10.2020-30.09.2021година 

 

Во периодот од 1.10.2020 година до 14.09.2021 година, а вo рамките на својот мандат, 

функцијата шеф на студиската програма Европски студии ја извршуваше проф. д-р Катерина 

Тошевска-Трпчевска, а секретар на катедрата беше проф. д-р Елена Макревска Дисоска. Од 

15.9.2021 година, функцијата шеф на студиската програма ја извршува проф. д-р Елена 

Макревска Дисоска, а за секретар е избрана проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска.  

Во целиот извештаен период наставно-научниот колегиум на студиската програма 

Европски студии одржа шест седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за 

втор циклус студии. Особено важно е да се истакне дека во извештајниот период се преземаа 

активности за подготовка на нов елаборат за реакредитација на студиската програма и воедно се 

одлучи називот на програмата да се смени од Европски студии во Европски економски студии.  

Во таа насока, воведени се неколку промени во предметните програми. Предметот „Пазар 

на труд и социјална политика на ЕУ“ е избришан, и на негово место е воведен нов задолжителен 

предмет „Кохезиона политика на ЕУ“. Два нови изборни предмети се додадени во листата на 

изборни предмети: „ Политика за заштита на конкуренцијата во ЕУ “ и „Политики на 

дигитализација и практики во ЕУ“. Предметот „Право и регулатива на ЕУ“ е преименуван во 

„Право и институции на ЕУ“, додека предметот „Единствен пазар на ЕУ“ е преименуван во 

„Внатрешен пазар на ЕУ“.   

На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на 

вториот циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања што беа 

разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Европски 

студии се следниве:  

        -  Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на 

втор циклус студии на студиската програма Европски студии во учебната 

2020/2021година: 

       -   Разгледување и усвојување на дополнувањата и освежувањата на наставните  

          програми по предметите на втор циклус студии – Европски студии што не се поголеми    

          од 25% од испитната материја; 
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- Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на 

студиите на втор циклус на студиската програма Европски студии во учебната 2021/2022 

година; 

- Разгледување и усвојување на Конечната ранг листа на пријавени и валидирани кандидати 

во првиот уписен рок во учебната 2021/2022; 

- Доставување предлог за ангажирање наставници од други факултети за кои има потреба 

да изведуваат настава на втор циклус студии на Економскиот факултет - Скопје во 

учебната 2021/2022 година; 

- Разгледување на времетраењето на студиската програма во семестри; 

- Разгледување на вредноста на студирањето вклучувајќи ја и изработката на магистерскиот 

труд; 

- Избор на раководител и секретар на колегиумот по Европски студии; 

- Преземање активности за акредитација на новата студиска програма по Европски студии, 

како и промена на називот на студиската програма во Европски економски студии. 

За сите прашања што беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската 

програма по Европски студии се составени записници и истите навремено се испратени до 

Советот за втор циклус студии. Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и 

без проблеми. 

 

 

Скопје, 19.10.2021 год.  Раководител на студиумот 

Проф. д-р Елена Макревска Дисоска 

 

Секретар на студиумот 

Проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ 

од 01.10.2020-30.09.2021 година 

 

Во извештајниот период, наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис 

менаџмент одржа 14 седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус 

студии. На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на 

вториот циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања кои беа 

разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис 

менаџмент беа следниве:  

- Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на втор 

циклус студии на студиската програма Е-бизнис менаџмент во учебната 2021/22 година;  

 

- Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на 

едногодишните и двогодишните студии на втор циклус на студиската програма Е-бизнис 

менаџмент во учебната 2021/22 година;  

 

-  Разгледување на тези за изработка на магистерски трудови;  

 

- Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови; 

 

За сите прашања кои беа разгледувани на Наставно-научниот колегиум на студиската програма 

по Е-бизнис менаџмент се составени записници и истите навремено се испратени до Советот за 

втор циклус студии.  

Во текот на извештајниот период, со степен магистер по организациски науки од областа на 

Е-бизнис менаџмент се стекнале 4 кандидати. 

 

Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми.  

 

 

Раководител на студиумот 

Проф. д-р Сашо Јосимовски 

 

 

 

Секретар на студиумот 

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска 
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V  
ИЗВЕШТАИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ                                                                                                            
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ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на студиската програма од трет циклусакадемски студии – докторски студии 

по Статистички методи за бизнис и економија 

од 1.10.2020 до 30.9.2021 година 

 

 Студиската програма Статистички методи за бизнис и економија се реализира во 

соработка со Економскиот институт, Скопје, за што е донесена Одлука за давање согласност на 

актот за организрање заедничка студиска програма на трет циклус студии од страна на 

Универзитетскиот стручен совет. Одлуката е со важење од 15 јуни 2021 година. 

 Во извештајниот период, студиската програма на трет циклус по Статистички методи за 

бизнис и економија ги извршувапе своите тековни активности до декември 2020 година под 

раководство на проф. д-р Весна Буцевска. Во периодот декември 2020 година до 18 март 2021 

година, во отсуство на раководител, седниците на Советот беа водени од страна на проф. д-р 

Предраг Трпески. Од 18 март 2021 година, вонр. проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска беше 

назначена за кораководител на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија. 

Во рамките на извршените активности за извештајниот период можат да се наведат следните: 

менторска настава, реализација на испити, одобрување на студиски престој, валоризирање на 

кредити од докторски семинари на студентите запишани според овој систем. За извештајниот 

период не беше реализиранопријавување и оценка на подобноста на теми и кандидати за 

докторски дисертации како иодбрана на докторски дисертации. 

 Во извештајниот период, Советот на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија одржа вкупно десет седници. Одлуките кои се донесени на овие седници опфаќаат: 

▪ Усвојување на прелиминарните листи на примени и одбиени кандидати за упис на трет 

циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија во учебната 2020/21 година, 

прв уписен рок; 

▪ Разгледување на барањето за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од VI семестар – вкупно 1; 

▪ Разгледување на корегираниот проект за повторна акредитација на студиската програма 

на трет циклус на студии по Статистички мтоди за бизнис и економија со направените 

измени и дополнување согласно новиот Правилник на УКИМ за организација на трет 

циклус студии; 

▪ Донесување на одлука за избор на кораководител од Економскиот факултет – Скопје, на 

студиската програма по Статистички методи за бизнис и економија; 

▪ Разгледување и усвојување на предлог-одлуката за распишување Конкурс за запишување 

на студенти на трет циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија во 

учебната 2021-2022 година; 

▪ Разгледување на барањето од д-р Виктор Стојкоски за признавање на ЕКТС кредитите на 

трет циклус студии, односно признавање на првите два семестри и преминување во 

семестарот во кој се поднесува пријава за докторска дисертација; 

▪ Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар – вкупно 1; 

▪ Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар – вкупно 1; 

▪ Разгледување и усвојување на Одлуката за организација на заедничка студиска програма 

на трет циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј” во Скопје; 

▪ Разгледување и усвојување на Барањето за согласност за студиска посета; 
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▪ Разгледување и усвојување на извештаите поднесени од Комисиите за утврдување на 

исполнетоста за признавање ЕКТС кредити за предметитеМетодологија на научно - 

истражувачка работа со примена и примери од подрачјето на економските науки, Научно - 

истражувачка етика со примена и примери во подрачјето на економските науки и 

Пишување научно-истражувачки труд кои се доставеното барање од д-р Виктор 

Стојкоски. 

 Во разгледуваниот период вонр. проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска се стекна со 

потврда за акредитиран ментор за трет циклус студии Статистички методи за бизнис и економија 

со што се отвори можност за уште три слободни места при уписот на студенти во учебната 

2021/2022 година (или вкупно шест во рамките на студиумот). 

 Со Решението за акредитација на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија од трет циклус на академски студии – докторски студии, од 17 септември 2021 година, 

студиската програма се стекна со повторна акредитација за период од пет студиски години, 

почнувајќи од студиската 2021/2022 година. Согласно, уписот на студенти на овој студиум за 

учебната 2021/2022 година ќе се реализира во вториот уписен рок. 

 

 

Кораководител на студиската програма по 

Статистички методи за бизнис и економија 

Вонр. проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Советот на заедничката студиска програми на трет циклус по Економски 

науки (ЕН) 

 во периодот од 1.10.2020 до 30.09.2021 година 

 

 

Во извештајниот период, Советот на заедничката студиска програма на трет циклус по 

Економски науки (ЕН) одржа вкупно 13 седници. На седниците се разгледувани различни 

прашања поврзани со функционирањето на третиот циклус студии по Економски науки (ЕН) со 

следнава динамика и содржина:  

 

20.10.2020 

• Усвојување на прелиминарните листи на примени и одбиени кандидати за упис на трет циклус 

студии по Економски науки во учебната 2020/21 година, прв уписен рок. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оцена на пријавената тема за изработка на 

докторска дисертација, под наслов: Предизвици и перспективи на деловните модели на 

банките – Осврт на случајот на Република Северна Македонија”, поднесена од кандидатот м-р 

Љубе Јолевски. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Маријана Цветаноска за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Арбенита Косуми за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

19.11.2020 

• Формирање комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска дисертација, под 

наслов: „Можности за воспоставување и јакнење на социјалната економија во земјите од 

Западен Балкан“, поднесена од кандидатот м-р Гентиана Гега.  

• Формирање на Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за признавање на 60 

кредити од претходно образование на кандидатот м-р Борјана Стојкова. 

 

7.12.2020 

• Избор на претставник на советот на студиската програма по Економски науки за член на 

комисијата за оценка и одбрана на семинарските трудови од 2 семестар на годишната 

конференција согласно Член 30 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии (од 30 јануари 2019 

година).  

 

11.12.2020 

• Разгледување и усвојување на корегираниот Елаборат за повторна акредитација на трет 

циклус по Економски науки. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на пријавена тема за изработка на 

докторска дисертација поднесен од кандидатот м-р Гентиана Гега под наслов: „Можности за 

воспоставување и јакнење на социјаната економија во земјите од Западен Балкан“. 

• Донесување одлука за признавање на 60 кредити од претходно образование за кандидатот м-р 

Борјана Стојкова, студент на трет циклус студии – студиска програма по Економски науки.  
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23.12.2020 

• Усвојување на прелиминарните листи на примени и одбиени кандидати за упис на трет 

циклус студии по Економски науки во учебната 2020/21 година, втор уписен рок.  

 

22.01.2021 

• Разгледување на барањето на Мартин Стојановиќ за продолжување на рокот на студирање за 

уште една година, согласно член 2 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот 

за условите, критериумите и правилата за студирање на трет циклус –докторски студии на 

УКИМ (бр. 398 од 04.04.2018 година. 

• Разгледување на барањето на Блерта Кондри за продолжување на рокот на студирање за уште 

една година, согласно член 2 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за студирање на трет циклус –докторски студии на 

УКИМ (бр. 398 од 04.04.2018 година. 

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од V семестар, под наслов: „Социо-

економски трендови во земјите од Западен балкан”, поднесен од кандидатот м-р Гентиана 

Гега.  

23.02.2021 

• Разгледување и усвојување на предлог-одлуката за распишување Конкурс за запишување на 

студенти на трет циклус студии по Економски науки во учебната 2021-22 година. 

• Разгледување на барањето на м-р Блерта Кондри за признавање на реализирани активности 

по повторен упис, согласно член 76, став 5 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус академски студии–докторкски студии 

на УКИМ (бр. 530 од 31.12.2020 година).  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Одржлив развој – со посебен осврт на Република Северна 

Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Татјана Дранговска. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Ефективност и одржливост на социјалните расходи во Европската 

Унија и во Северна Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Ивана Велковска.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Влијанието на кредитирањето и на каматните стапки врз 

економската активност – со посебен осврт на Република Северна Македонија”, поднесена од 

кандидатот м-р Дашмир Саити.  

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Социо-економски трендови во земјите од Западен балкан”, поднесен 

од кандидатот м-р Гентиана Гега. 

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од V семестар, под наслов: 

„Профитабилноста на банките во Република Северна Македонија – Панел анализа за 

периодот 2010-2019 година”, поднесен од кандидатот м-р Љубе Јолевски.  

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: „Значењето на 

технолошкиот прогрес за остварување на одржлив економски раст – случајот на Република 

Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Татјана Дранговска,  

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: „Теоретски 

аспект на социјалната држава и социјалните расходи во Европските економии”, поднесен од 

кандидатот м-р Ивана Велковска.  
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• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: „Влијанието 

на кредитите на приватниот сектор и на реалните каматни стапки врз номиналниот бруто 

домашен производ во Република Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Дашмир 

Саити.  

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Мартин Стојановиќ за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

23.03.2021 

• Формирање на предлог комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

“Есеи за таргетирање на инфлацијата: Емпириска анализа на макроекономските ефекти во 

новопојавените пазарни економии“ поднесена од кандидатот м-р Мартин Стојановиќ.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Економски придобивки од вложувања во интелектуален капитал, 

со осврт на Република Северна Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Деспина Јованова.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,, Макроекономски и макрофинансиски фактори на стабилноста на 

банкарскиот сектор и улогата на макропруденцијалната регулација – случајот на земјите од 

Југоисточна Европа”, поднесена од кандидатот м-р Благица Донев.  

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Профитабилноста на банките во Република Северна Македонија - 

Панел анализа за периодот 2010-2019 година”, поднесен од кандидатот м-р Љубе Јолевски. 

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: 

„Макроекономски и макрофинансиски фактори на стабилноста на банкарскиот сектор-

случајот на Република Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Благица Донев.  

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: „Методи за 

мерење на интелектуалниот капитал”, поднесен од кандидатот м-р Деспина Јованова.  

20.04.2021 

• Донесување на Одлука за организирање на зедничка студиска програма по Економски науки. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Влијанието на кредитирањето и на 

каматните стапки врз економската активност – со посебен осврт на Република Северна 

Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Дашмир Саити. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Ефективност и одржливост на 

социјалните расходи во Европската Унија и во Северна Македонија”, поднесена од 

кандидатот м-р Ивана Велковска. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Економски придобивки од вложувања во 

интелектуален капитал, со осврт на Република Северна Македонија”, поднесена од 

кандидатот м-р Деспина Јованова. 

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од III 

семестар, под наслов: „Влијанието на кредитите на приватниот сектор и на реалните каматни 

стапки врз номиналниот бруто домашен производ во Република Северна Македонија”, 

поднесен од кандидатот м-р Дашмир Саити. 
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• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од III 

семестар, под наслов: „Теоретски аспект на социјалната држава и социјалните расходи во 

Европските економии”, поднесен од кандидатот м-р Ивана Велковска. 

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од III 

семестар, под наслов: „Методи за мерење на интелектуалниот капитал”, поднесен од 

кандидатот м-р Деспина Јованова. 

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од III 

семестар, под наслов: „Значењето на технолошкиот прогрес во остварување на одржлив 

економски раст – случајот на Република Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р 

Татјана Дранговска. 

• Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од III 

семестар, под наслов: „Макроекономски и макрофинансиски фактори на стабилноста на 

банкарскиот сектор-случајот на Република Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-

р Благица Донев. 

Поради промената на раководител со седниците одржани заклучно со 20.04.2021 година 

раководеше раководител на Студиската програма по Економски науки Проф. д-р Предраг 

Трпески. Со седниците кои следеа во периодот од 20.05.2021 година до крајот на извештајниот 

период раководеше Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска. 

 

20.05.2021 

• Разгледување на барањето на м-р Блерта Кондри за признавање на реализирани активности 

по повторен упис, согласно член 76, став 5 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус академски студии–докторски студии 

на УКИМ (бр. 530 од 31.12.2020 година).  

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Ивона Тасевска за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од проф.д-р Љупчо Ефтимов за ослободување од 

менторство на кандидатката м-р Ивана Јанчевска. 

21.06.2021 

• Формирање на предлог комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

“Улогата на човечкиот капитал во економскиот раст со посебен осврт на Република Северна 

Македонија“ поднесена од кандидатот м-р Маријана Цветаноска.  

• Усвојување на извештајот за оценка на докторска дисертација поднесен од кадидатот м-р 

Мартин Стојановиќ, објавен во Билтен бр.1239 од 1.6.2021 година. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Макроекономски и макрофинансиски 

фактори на стабилноста на банкарскиот сектор и улогата на макропруденцијалната 

регулација – случајот на земјите од Југоисточна Европа”, поднесена од кандидатот м-р 

Благица Донев. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Дашмир Саити за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Маријана Цветаноска за 

реализирање на студиски престој на Универзитетот во Грац, Австрија, (University of Graz). 
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• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Гентиана Гега за реализирање на 

студиски престој на Универзитетот Кадри Зека, Косово. 

30.08.2021 

• Усвојување на извештајот за оцена на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-р 

Маријана Цветаноска, објавен во Билтен бр.1242 од 15.7.2021 година. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Волатилни меѓународни текови на капитал: двигатели, ефекти и 

политики”, поднесена од кандидатот м-р Јасна Тоновска. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Влијанието на бруто домашниот производ врз вработеноста во 

Република Северна Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Белма Хаџикамбер.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Економските последици од Глобалната финансиска криза (2007-

2008) и Ковид 19 кризата: Случајот на земјите од Западен Балкан“ поднесена од кандидатот 

м-р Блерта Кондри.  

• Формирање на нова предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на 

докторска дисертација, под наслов: „Одржлив развој – со посебен осврт на Република 

Северна Македонија“, поднесена од кандидатот м-р Татјана Дранговска.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Долгорочната врска помеѓу вработеноста и БДП во Република Северна Македонија” 

поднесена од кандидатот м-р Белма Хаџикамбер.  

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен студиски престој на Универзитетот во Грац, Австрија, (University of Graz), 

поднесен од кандидатката м-р Маријана Цветаноска. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Универзитетот Кадри Зека, Косово, поднесен од 

кандидатката м-р Гентиана Гега. 

30.08.2021 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Петар Богојески за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Петар Богојески за реализирање на 

студиски престој на Економскиот факултет на Универзитетот во Белград, Србија. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Арбенита Косуми за реализирање 

на студиски престој на Универзитетот Кадри Зека, Косово. 

Во извештајниот период, академска 2020/2021 година Советот на студиската програма по 

Економски науки на 28.05.2021 година одржа Годишна конференција на која со свои презентации 

зедоа учество вкупно 16 студенти: 9 студенти од II семестар, 5 студенти од IV семестар и 2 

студенти од VI семестар.  

 

Сумирано, во разгледуваниот период:  

▪ формирани се 10 комисии за оценка на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација. 

▪ усвоени се 4 извештаи за оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација. 
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▪ формирани се 5 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III семестар. 

▪ усвоени се 5 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III 

семестар.  

▪ формирани се 3 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар. 

▪ усвоени се 2 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V 

семестар.  

▪ формирана е 1 комисија за утврдување на исполнетоста на условите за признавање на 60 

кредити од претходно образование.  

▪ донесена е 1 одлука за признавање на 60 кредити од претходно образование.   

▪ разгледувани се 2 барања за продолжување на рокот на студирање за уште една година. 

▪ разгледувани се 4 барања за реализирање студиски престои во странство. 

▪ разгледувани се 2 извештаи за реализирана меѓународна мобилност по остварен студиски 

престој во странство. 

▪ формирани се 2 предлог-комисии за оценка и одбрана на докторска дисертација. 

▪ усвоени се 2 извештаи за оценка и одбрана на докторска дисертација. 

▪ направен е избор на 1 преставник во Советот за втор циклус студии за член на комисијата за 

оценка и одбрана  на семинарските трудови од 2 семестар на годишната конференција. 

▪ усвоени се предлог-листите за примени и одбиени кандидати во прв и во втор уписен рок. 

▪ усвоен е коригираниот Елаборат за повторна акредитација на трет циклус по Економски 

науки 

▪ донесена е одлука распишување Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии 

по Економски науки во учебната 2021-22 година. 

▪ донесени се 2 одлуки за избор на 2 кораководители на студиската програма по Економски 

науки. 

▪ донесена е одлука за организирање на зедничка студиска програма по Економски науки. 

▪ разгледани и усвоени се 4 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од IV семестар. 

▪ разгледани и усвоени се 2 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од VI семестар. 

▪ Годишна конференција за студиска програма од Економски науки со учество на вкупно 16 

студенти. 

 

Во извештајниот период односно во академската 2020/2021 година на заедничката 

студиската програма на трет циклус студии Економски науки се запишаа 5 (пет) студенти од кои 

еден во првиот уписен рок, а 4 (четири) во вториот уписен рок.  

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот на заедничката студиска програма на 

трет циклус студии по Економски науки (ЕН) се составени записници кои беа усвоени на секоја 

наредна седница. Во извештајниот период сите активности на студиската програма се извршени 

редовно и без проблеми. 

 

 Скопје, 10.11.2021 година  

 

РАКОВОДИТЕЛ НА 

ЗАЕДНИЧКАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО 

      ЕКОНОМСКИ НАУКИ (ЕН) 

      Проф. д-р Предраг Трпески 
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КОРАКОВОДИТЕЛ НА 

ЗАЕДНИЧКАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО 

      ЕКОНОМСКИ НАУКИ (ЕН) 

      Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Советот на заедничката студиска програми на трет циклус по 

Организациски науки и менаџмент (ОНУМ) 

 во периодот од 1.10.2020 до 30.09.2021 година 

 

 

Во извештајниот период, Советот на заедничката студиска програма на трет циклус по 

Организациски науки и управување (ОНУМ) одржа вкупно 12 седници. На седниците се 

разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на третиот циклус студии по 

Организациски науки и управување (ОНУМ) со следнава динамика и содржина:  

 

21.10.2020 

• Усвојување на прелиминирани листи на примени и одбиени кандидати за упис на трет 

циклус студии по организациски науки и управиување (ОНУМ) во учебната 2020/2021 година. 

 

19.11.2020 

• Формирање комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска дисертација, 

под наслов: „Влијанието на различнит-е видови организациски промени врз намерата за 

флуктација на вработените во Република Северна Македонија и утврдување на улогата на 

невработеноста како медијатор во овој процес“, поднесен од кандидатот м-р Андријана 

Ристовска.  

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од V семестар, под наслов: 

„Поврзаноста помеѓу практиките за менаџмент на човечки ресурси, практиките за менаџмент со 

синџири за снабдување и компетативната стратегија, како стратегиски инструменти и нивното 

влијание врз организациските перформанси во производствената индустрија“ поднесен од 

кандидатот м-р Џавит Ислами.  

• Формирање на комисија за утврдување на исполнетоста на условите за признавање на 60 

кредити од претходно образование на кандидатот м-р Неда Малеска Сачмароска.  

 

07.12.2020 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на пријавена тема за изработка на 

докторска дисертација поднесен од кандидатот м-р Дарио Гечевски под наслов: „Влијание на 

дигиталните иновации и финансиските технологии врз бизнис моделите“. 

• Избор на претставник на советот на студиската програма по Организациски науки и 

управување (менаџмент) за член на комисијата за оценка и одбрана на семинарските трудови од 2 
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семестар на годишната конференција согласно Член 30 од Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии.  

 

23.12.2020 

• Усвојување на прелиминарните листи на примени и одбиени кандидати за упис на трет 

циклус студии по Организациски науки  и управување (менаџмент) во учебната 2020/21  год.,  

втор уписен рок.  

• Донесување одлука за признавање на 60 кредити од претходно образование  за кандидатот 

м-р Неда Малеска Сачмароска. 

• Разгледување на барањето за продолжување на рокот на студирање за уште една година, 

согласно член 2 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за студирање на трет циклус –докторкски студии на УКИМ на 

Светлана Завојческа. 

 

22.1.2021 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на докторска дисертација поднесена 

од кандидатот м-р Марија Ѓошева-Ковачевиќ под наслов: „Управување со ресурсите и нивното 

влијание врз социоекономската состојба на руралните домаќинства во Република Македонија – 

студија на случај во Полошки и Пелагониски регион во Република Македонија“. 

• Формирање комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска дисертација, 

под наслов: „Специфичности на менаџментот на мали бизниси од Република Србија и Република 

Северна Македонија“, поднесен од кандидатот м-р Фљутра Јахиу.  

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар поднесен од кандидатот м-р Џавит Ислами под наслов: „Поврзаност на практиките за 

менаџмент на човечки ресурси со оперативните перформанси во производствената индустрија“. 

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: 

„Отвореноста и отчетноста на локалната власт во Република Северна Македонија”, поднесен од 

кандидатот м-р Неда Малеска Сачмароска.  

• Формирање комисија за оцена на семинарски труд од III семестар, под наслов: 

„Специфичности на менаџментот на мали бизниси од Република Србија”, поднесен од 

кандидатот м-р Фљутра Јахиу.  

 

22.2.2021 

• Разгледување и усвојување на корегираниот Елаборат за повторна акредитација на трет 

циклус по Организациски науки и управување (менаџмент); 

• Разгледување и усвојување на предлог-одлуката за распишување Конкурс за запишување 

на студенти на трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во 

учебната 2021-2022 година. 

• Формирање на предлог комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

“Влијание на организациската култура и комуникацијата врз ангажираноста на вработените во 

средните училишта“ поднесена од кандидатот м-р Пакизе Билали.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Современи модели на менаџирање со финансиската технологија 

(FinTech - Финтек) за генерирање промени во перформансите на македонскиот финансиски 

сектор”, поднесена од кандидатот м-р Артина Беџети Бафтијари.  
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• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Влијанието на различните видови 

организациски промени врз намерата за флуктација на вработените во Република Северна 

Македонија и утврдување на улогата на невработеноста како медијатор во овој процес’’, 

поднесена од кандидатот м-р Андријана Ристовска. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Неда Малеска Сачмароска под наслов: „ Отвореноста и 

отчетноста на локалната власт во Република Северна Македонија“. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

“Влијанието на моделите за менаџирање со финансиската технологија (FinTech - Финтек) и 

промените во банкарските услуги врз профитабилноста на банките: Случај на македонскиот 

банкарски систем” поднесена од кандидатот м-р Артина Беџети Бафтијари.  

• Разгледување на барањето за промена на ментор,  поднесено од кандидатот  м-р Методија 

Мирчев и менторот проф.д-р Ежени Брзовска. Се предлага наместо досегашниот ментор  проф.д-

р Ежени Брзовска, да се назначи  проф. д-р Игор Ивановски. 

15.3.2021 

• Донесување на одлука за избор на кораководител од Институтот за социолошки и 

политчко-правни истражувања – Скопје, на студиската програма по Организациски науки и 

управување (менаџмент). 

• Донесување на одлука за избор на кораководител од Економскиот факултет – Скопје, на 

студиската програма по Организациски науки и управување (менаџмент). 

• Донесување на одлука за избор на кораководител од Економскиот институт – Скопје, на 

студиската програма по Организациски науки и управување (менаџмент).  

 

20.4.2021 

• Донесување на Одлука за организирање на зедничка студиска програма по Организациски 

науки и управување (менаџмент).  

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Современи модели на менаџирање со 

финансиската технологија (FinTech - Финтек) за генерирање промени во перформансите на 

македонскиот финансиски сектор”, поднесена од кандидатот м-р Артина Беџети Бафтијари. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Предизвици при управување на виртуелни тимови-студија на случај македонска софтверска 

компанија” поднесена од кандидатот м-р Нена Димовска.  

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Фани Матеска Петровска под наслов: ,,Влијанието на 

еWOM преку прегледите и коментарите за производите врз намерите за онлајн купување”.  

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Андријана Ристовска под наслов: ,,Влијанието на 

различните видови организациски промени врз намерата за флуктуација на вработените во 

Република Северна Македонија“. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Артина Беџети Бафтијари  под наслов: ,,Влијанието на 

моделите за менаџирање со финансиската технологија (FinTech - Финтек) и промените во 

банкарските услуги врз профитабилноста на банките: Случај на македонскиот банкарски 

систем”. 
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• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот Џавит Ислами за реализирање на 

студиски престој на Универзитетот Кадри Зека во Косово.. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот Пакизе Билали за реализирање на 

студиски престој на Институтот за научно истражување и развој - Улцињ, Република Црна Гора. 

 

17.5.2021 

• Формирање на предлог комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

,,Влијанието на пораките пренесени преку социјалните мрежи врз намерите за он-лајн купување“ 

поднесена од кандидатот м-р Фани Матеска Петровска.  

• Усвојување на извештајот за оценка на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-р 

Пакизе Билали, објавен во Билтен бр.1235 од 1.4.2021 година. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Предизвиците на следењето и мерењето на перформансите на 

вработените во услови на работа од дома, со осврт на случајот на јавната администрација во 

Република Северна Македонија за време на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19“, 

поднесена од кандидатот м-р Дејан Димитриевски.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Евалуација на индикатори кои влијаат на унапредување на 

организациската безбедносна култура и безбедносна клима во здравство“, поднесена од 

кандидатот м-р Лидија Вељановска Кириџиевска.  

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Персоналните карактеристики и намерите за 

купување преку мобилен телефон: анализа преку примена на теоријата на планираното 

однесување”, поднесена од кандидатот м-р Радица Вељанова. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Нена Димовска под наслов: ,,Предизвици при управување 

на виртуелни тимови-студија на случај македонска софтверска компанија”. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Предизвикот на менаџирање со перформансите на вработените во јавната администрација во 

Северна Македонија во услови на работа од дома” поднесена од кандидатот м-р Дејан 

Димитриевски.  

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Марина Бадаровска Мишевска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Марина Бадаровска Мишевска за 

реализирање на студиски престој на Универзитетот „Унион – Никола Тесла“ во Белград, Р. 

Србија. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Жарко Трајков за реализирање на 

студиски престој на Универзитетот International Business College Mitrovica, во Косово. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Радица Вељанова за реализирање 

на студиски престој на Универзитетот во Белград-Економски факултет, во Република Србија. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Универзитетот Кадри Зека во Косово поднесен од 

кандидатот м-р Џавит Ислами. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Институтот за научно истражување и развој - Улцињ, 

Република Црна Гора поднесен од кандидатката м-р Пакизе Билали. 
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• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Бурим Љатифи за промена на 

изборен предмет од II семестар. Се предлага предметот Корпоративно управување да биде 

заменет со предметот Менаџмент на мал бизнис кај проф. д-р Александра Јанеска Илиев. 

 

21.6.2021 

• Формирање предлог-комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

,,Анализа на институционалната поддршка на одржливи практики во претпријатијата во 

Република Северна Македонија во функција на поттикнување на одржлив развој“ поднесена од 

кандидатот м-р Жарко Трајков.  

• Формирање предлог-комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

,,Поврзаноста помеѓу практиките на менаџмент на човечки ресурси, практиките за менаџмент на 

снабдувачките синџири и конкурентската стратегија, како стратегиски инструменти, и нивното 

влијание врз организациските перформанси во производствената индустрија“ поднесена од 

кандидатот м-р Џавит Ислами.  

• Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „СДИ и нивното влијание врз локалната економија од перспектива на 

соработка на МНП и МСП“, поднесена од кандидатот м-р Бурим Љатифи.  

• Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Предизвиците на следењето и мерењето на 

перформансите на вработените во услови на работа од дома, со осврт на случајот на јавната 

администрација во Република Северна Македонија за време на пандемијата предизвикана од 

вирусот Ковид-19“, поднесена од кандидатот м-р Дејан Димитриевски. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот м-р Дејан Димитриевски под наслов: „Предизвикот на 

менаџирање со перформансите на вработените во јавната администрација во Северна Македонија 

во услови на работа од дома”. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Бурим Љатифи за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Универзитетот International Business College Mitrovica, 

во Косово, поднесен од кандидатот м-р Жарко Трајков. 

• Разгледување и усвојување на извештајот за реализирана меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Универзитетот во Белград - Економски факултет, во 

Република Србија поднесен од кандидатката м-р Радица Вељанова. 

 

14.9.-16.9.2021 

• Усвојување на извештајот за оцена на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-р 

Фани Матеска Перовска, објавен во Билтен бр.1240 од 15.6.2021 година. 

• Усвојување на извештајот за оцена на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-р 

Џавит Ислами, објавен во Билтен бр.1242 од 15.7.2021 година. 

• Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Лидерство и организациска безбедносна култура и безбедносна клима во здравство” поднесена 

од кандидатот м-р Лидија Вељановска Кириџиевска.  

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Нена Димовска за реализирање на 

студиски престој на Економскиот факултет во Загреб, Хрватска. 
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• Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Фљутра Јахуи за реализирање на 

студиски престој на Високата школа за деловна економија и Претприемништво – VS PEP 

Белград. 

 

22.9.-24.9.2021 

• Усвојување на извештајот за оцена на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-р 

Жарко Трајков, објавен во Билтен бр.1244 од 1.9.2021 година. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Мила Георгиевска Цветановска 

за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Мила Георгиевска Цветановска 

за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Радица Вељанова за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Радица Вељанова за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

• Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Мила Георгиевска Цветановска 

за реализирање на студиски престој на Универзитетот ВУЗФ, (VUZF University), Бугарија. 

Сумирано, во разгледуваниот период:  

▪ формирани се 6 комисии за оценка на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација. 

▪ усвоени се 5 извештаи за оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација. 

▪ формирани се 5 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III семестар. 

▪ усвоени се 3 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III 

семестар.  

▪ формирани се 2 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар. 

▪ усвоени се 4 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V 

семестар.  

▪ формирана е 1 комисија за утврдување на исполнетоста на условите за признавање на 60 

кредити од претходно образование.  

▪ донесена е 1 одлука за признавање на 60 кредити од претходно образование.   

▪ разгледувано е 1 барање за продолжување на рокот на студирање за уште една година. 

▪ разгедувано е 1 барање за промена на ментор. 

▪ разгледувани се 8 барања за реализирање студиски престои во странство. 

▪ разгледувани се 4 извештаи за реализирана меѓународна мобилност по остварен студиски 

престој во странство. 

▪ разгледувано е 1 барање за промена на изборен предмет. 

▪ формирани се 4 предлог-комисии за оценка и одбрана на доктроска дисертација. 

▪ усвоени се 5 извештаи за оценка и одбрана на доктроска дисертација. 

▪ направен е избор на 1 преставник во Советот за втор циклус студии за член на комисијата за 

оценка и одбрана  на семинарските трудови од 2 семестар на годишната конференција. 

▪ усвоени се предлог-листите за примени и одбиени кандидати во прв и во втор уписен рок. 

▪ усвоен е коригираниот Елаборат за повторна акредитација на трет циклус по 

Организациски науки и управување (менаџмент) 

▪ донесена е одлука распишување Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии 

по Организациски науки и управување (менаџмент) во учебната 2021-22 година. 
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▪ донесени се 3 одлуки за избор на 3 кораководители на студиската програма по 

Организациски науки и управување (менаџмент). 

▪ донесена е одлука за организирање на зедничка студиска програма по Организациски науки 

и управување (менаџмент). 

▪ усвоени се 3 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од IV 

семестар. 

▪ усвоени се 3 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од VI 

семестар. 

 

Во извештајниот период односно во академската 2020/2021 година на заедничката 

студиската програма на трет циклус студии Организациски науки и управување (ОНУМ) се 

запишаа 5 студенти од кои еден во првиот уписен рок, а четворица во вториот уписен рок (тројца 

на Економски факултет-Скопје, еден на Економски институт-Скопје и еден на ИСППИ).  

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот на заедничаката студиска програма на 

трет циклус студии по Организациски науки и управување (ОНУМ) се составени записници кои 

беа усвоени на секоја наредна седница. Во извештајниот период сите активности се извршени 

редовно и без проблеми. 

  

Скопје, 22.10.2021                    

 КОРАКОВОДИТЕЛ НА 

ЗАЕДНИЧКАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО 

             ОРГАНИЗАЦИСКИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (ОНУМ) 

          Проф. д-р Анита Циунова-Шулеска 
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I. ДОГОВОРИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

  

Потпишани ERASMUS+ договори (IIA - Inter-Institutional Agreements)  

   

1. Trakya University, Edirne,Turkey (TR EDIRNE01), потпишан во 

месец март (23.03.2021) за период од 2020-2022;  

   

2. SAKARYA University, Turkey (TR SAKARYA01), потпишан во месец март 

(11.03.2021) за период од 2021-2024;  

  

3. University of Economics-Varna, Bulgaria (BG VARNA04), потпишан во месец декември –

 (1.12.2020) за период од 2020-2022;  

  

4. Fontys University of Applied Sciences, School of Business and Communication (NL 

EINDHOV03) потпишан во месец октомври (27.10.2020) за период од 2020-2022;  

  

Со ова се надополни листата на Еразмус+ договори, склучени од страна на 

Факултетот/Универзитетот кои сега на број се 37.  

  

Потпишани Меморандум за соработка со Универзитети од странство  

  

На 13.07.2021 Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во 

Скопје потпиша Меморандум за соработка со Indiana University Kelly School of Business од САД 

со кој се уреди воспоставувањето на постдипломски студии во област на MBA in Strategic Human 

Resources Management.  

  

  

  

II. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

  

Билатерална средба на деканот на Eкономскиот факултет Скопје, УКИМ и деканката на Економс

киот факултет при Универзитетот во Љубљана.  

  

На 03.06.2021 година проф. д-р Предраг Трпески, декан на Економскиот факултет-Скопје при 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје оствари средба со проф.д-р Метка Текавчиќ, 

деканка на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. На средбата се дискутираше 

за продлабочување на соработката помеѓу двете високообразовни институции во насока на 

надградување на истата со засилено заедничко учество во реализација на меѓународни проекти и 

активности во интерес на двете страни. 

Имено, во идниот период ќе се засили соработката на Еразмус+ програмата која вклучува 

проекти за зајакнување на институционалните капацитети и зголемување на можностите за 

размена на студенти, наставен кадар и администрација. 
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Во извештајниот период, на ННС се донесе одлука за склучување на следните меморандуми:  

  

1. Меморандум за разбирање меѓу Амбасадата на Содинетите Американски Држави, Канцеларија 

за односи со јавност - Скопје и Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економски 

факултет - Скопје;   

  

2. Меморандум за соработка со Indiana University’s (IU) Kelley School of Business from USA. 

(Предлог од Деканатска управа, а согласно одлуката на Наставно – научниот совет за воведување 

на студиска програма со наслов: MBA in Strategic Human Resource Management);   

  

  

  

III. МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР 

  

Outgoing (појдовна) мобилност на домашни студенти и наставен кадар (Outgoing Mobility)  

Центарот за кариера кој функционира и како Канцеларија за меѓународна соработка на 

факултетот, во академската 2020/2021 година продолжи да дава логистичка поддршка на 

студентите и наставниот кадар кои се пријавуваа за добивање на стипендија за академска 

мобилност.  Во текот на месец август 2020 година, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј во 

Скопје“ објави КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: 

ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во 

академската 2020/2021 година.   

Овој повик беше отворен за пријавување до 5 октомври 2020 година за студентска 

мобилност и до 7 декември 2020 за мобилност на наставен кадар.   

Во рамки на горенаведениот Конкурс, и покрај новонастанатата состојба со Ковид- 19 

пандемија, која го префли образовниот процес „онлајн“, од Економскиот факултет – Скопје 

аплицираа 11 студенти од прв циклус на студии. Од нив 10 беа номинирани од УКИМ, 9 добија 

стипендија (бидејќи заминаа во земјата на универзитетот –домаќин и од таму ја следеа онлајн 

наставата и ги полагаа испитите истотака онлајн), а 1 студентка ја следеше наставата онлајн не 

заминувајќи од нашата земја, но сепак го реализираше процесот на Еразмус+ мобилност и се 

води како Еразмус+ студент истотака. Само еден од номинираните студенти се откажа бидејќи 

наставата беше онлајн. Сите 10 студенти успешно ја реализираа студентска мобилност во 

летниот семестар во академската 2020/2021 година. Со оглед на пандемијата, немаше ниту една 

пријава за излезна мобилност на наставен кадар.  

  

Во текот на процесот на пријавување Центарот за кариера им обезбедуваше логистичка 

поддршка на студентите од Економскиот факултет - Скопје во правилно насочување во 

подготовката на Договорот за учење и останатите документи потребни за пријавување. Центарот 

беше одговорен за евалуација на поднесените пријави, изработка на ранг листа на пријавените 

студенти согласно доставените документи и изготвување на документ за номинација на 

студентите – потенцијални корисници на стипендија за мобилност. Целиот  процес беше 

реализиран во соработка со продеканот за наука и меѓународна соработка 

и Еразмус координаторот на Факултетот.  

  

Incoming (дојдовна) мобилност на странски студенти и наставен кадар (Incoming Mobility)  
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Во текот на летниот семестар во учебната 2020/2021 година 1 (еден) студент од  Frankfurt 

School of Finance and Management, Германија реализираше incoming 

(дојдовна) студентска мобилност во летниот семестар во учебната 2020/2021 година. Тој ја 

реализираше мобилноста во рамки на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу 

Економскиот факултет-Скопје, УКИМ и FSFM – Frankfurt School of Finance and Management , 

Германија. Студентот успешно ја заврши својата мобилност положувајќи ги сите испити 

наведени во Договорот за учење.  

  

Што се однесува до incoming (дојдовна) мобилност на наставен кадар, во периодот од 20-ти 

до 24-ти септември  2021 година, 1 (еден) наставник од Универзитетот за национална и светска 

економија, Бугарија го реализираше својот студиски престој на Економскиот факултет-

Скопје,УКИМ во рамки на потпишаниот Еразмуз+ интер-институционален договор помеѓу двете 

институции.  

  

Во извештајниот период, Центарот за кариера кој функционира како Канцеларија за 

меѓународна соработка организираше и реализираше ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА ЗА 

ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ (која се одржа онлајн на 06.09.2021 година, во 

периодот од 14.00-15.30 часот), поврзана со новиот повик за Еразмус+ студентска мобилност за 

летниот семестар во претстојната 2021/2022 година. Овој повик УКИМ го објави во август 2021 

година и истиот беше со краен рок за пријавување 12.10.2021 година.  Во овој период 

се зајакнаа и капацитетите на канцеларијата за меѓународна соработка со вработување на уште ед

но лице на позицијата Советник за меѓународна соработка.  Исто така се иницираше, обмисли и 

воспостави новиот интерен портал за споделување на информации за можности за вклучување во 

меѓународни проекти sic.eccf.ukim.edu.mk.   

  

  

IV. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

  

Во текот на извештајниот период 01.10.2020 – 30.09.2021 

година Економскиот факултет беше во неколку научно-истражувачки активности. 
  

(1) Домашен проект во тек Научно-истражувачки проект на Економскиот факултет-Скопје под 

наслов: ,,Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот 

во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија” 

Проектот го реализира наставно - научниот и соработничкиот кадар на факултетот. 

Раководителите на Катедрите се одговорни за спроведување на Наставно –научниот проект на 

соодветното поле на истражување кое го покрива соодветната катедра.  

За утврдување и поефикасно извршување на проектните активности формиран е Управен одбор 

на проектот, во чиј состав влегуваат Деканот на Факултетот, продеканите, раководителите на 

Катедрите и Секретарот.  

Извршувањето на потребните административни и технички активности поврзани со реализација 

на проектот ќе ги вршат стручно-административната и техничката служба на Факултетот.  

Цел на проектот: Основната цел на проектот е да се понудат решенија за унапредување на нивото 

на конкурентност на трговските друштва во нашата земја за нивен рамноправен настап како на 

домашниот, така и на пазарите на Европската унија, како и за подобрување на ефикасноста на 

јавниот сектор како основа за целокупната деловна активност и за подигнување на квалитетот на 

животот на граѓаните. Тоа ќе биде остварено преку анализи и истражувања насочени кон 
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стекнување сознанија и откривање на причините за разликите и отстапувањата во поглед на 

стандардите на функционирањето на јавниот сектор и конкурентноста на трговските друштва на 

Република Македонија со оние на земјите од ЕУ, предлагање решенија и нивно презентирање 

пред бизнис заедницата и претставниците на јавниот сектор.  

  

(2) Аплицирани проекти  

Во извештајниот период, на ННС се донесе одлука за согласност Економскиот факултет-Скопје, 

преку Центарот за економски истражувања, да аплицира на следниве меѓународни проекти:  

1. Проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher 

education - KA220-HED” со наслов “Blended learning and evaluation practices for inclusive digital 

higher education”.   

2. Проект во рамки на Еразмус+ програмата програмата за повикот “Cooperation partnerships 

in higher education - KA220-HED” со наслов  “European Citizen through Interactive Digital 

Narrative”.   

3. Проект во рамки на Еразмус+ за повикот “Cooperation partnerships in higher education - 

KA220-HED” со наслов  “Structural Capacities for Tackling Wicked Problems”.     

4. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов: “Readability, topic and tone analysis of 

public health communication during covid-19 pandemic: comparison between North Macedonia and 

France”, кој ќе се поднесе во рамки на повикот: “Higher education in the Western Balkans, ES-

Balk”.  

5. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов: “New horizons of cooperation in higher 

education and scientific research in the food production sector”, кој ќе се поднесе во рамки на 

повикот: “Higher education in the Western Balkans, ES-Balk”.  

6. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во рамки на научно – истаржувачкиот проект под наслов: “Erasmus Mundus Design 

Measures (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN)”, кој ќе се поднесе во рамки 

на Еразмус+ програмата за повикот: “Forensic accounting for digitally resilient economy 

(FOREA)”  

7. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во подготовка на проектна апликација за проектот “Improving the qualification of employees to 

achieve a more efficient 

administration” во соработка со Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија.   

8. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во меѓународен проект преку аплицирање во рамки на повикот објавен на EIT Western Balkan 

HEI Capacity Building on Circular Economy program.   

9. Учество на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, 

во проектната апликација во рамките на експертската имплементација на Програмата за 

професионална обука „Quality Management and Competitiveness“, посветена на модалитет на 

проектна - техничка соработка: Проектна апликација за Individual Expert.   

Економскиот факултет – Скопје поднесе и апликација во рамки на повикот за доделување на 

средства за научноистражувачки проект  финансиран од интегративните средства на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со проектната апликација „Новата нормалност во пост-

ковид периодот во две области: ревизорската професија и економијата на искуства“. Проектот е 

избран за финансирање.  
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(3)  Обуки за научно-истражувачка работа  

И ова година Економскиот факултет организираше вебинар „ Publishing Impact:   

Sharing Experiences for Increasing Publication Impacт“ кој се фокусираше на споделувања на 

искуства и давање совети за научно истражувачка работа и објавување на резултатите во 

меѓународни публикации. Предавачи на вебинарот беа   

• Проф. Марина Дабич од Економски факултет при Универзитетот во Загреб  

• Проф. Петер Тркман од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана  

  

(4) Меѓународни конференции  

Во 2020 година Економскиот факултет – Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје на 12 и 13 ноември успешно ја реализираше онлајн првата меѓународна конференција 

“Economic and Business Trends Shaping the Future“.  Прифатените 39 труда се објавија 

на repository.ukim.mk и на секој индивидуален труд му се назначи DOI број и 

URI Handle ID. DOI бројот овозможи трудовите да се веднаш индексираат и да може да се 

пронајдат на CrossRef, Google Scholar и Microsoft Academic. Ова овозможува трудовите полесно 

да се цитираат. Исто така се издаде и електронски зборник на трудови со ISSN број 2671-3705 

достапен на https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/9954.   

Во овој период се донесе и одлука за организација и се спроведоа најголем дел од активностите 

за успешна реализација на втората меѓународна научна конференција 

под „Economic and Business Trends Shaping the Future“. При тоа се реализираа следниве 

активности  

• Се направи посебна веб страна на конференцијата  

• Со основаше организацискиот комитет и научниот комитет на конференцијата  

• Се подготви и испрати повикот за трудови за конференцијата  

• Се промовираше повикот за поднесување на трудовите на емаил листите кои ги имаме   

• Се подготви и активно се користеше EasyChair онлајн платформата за управување со 

трудовите за конференцијата  

• На конференцијата се поднесоа над 43 апстракти и над 30 труда  

  

Во 2020 година Економскот факултет-Скопје беше и ко-организатор на 

„Jahorina Business Forum 2021“ кој се одржа онлајн на 26 март 2021 година.   

  

(5) Ново списание „Economy, Business & Development“  

Во издание на Економскиот факултет-Скопје излезе од 

печат Vol 1 No 1 (2020) и Vol 2 No 1 (2021) на меѓународното списание 

“Economy, Business & Development (EB&D): international journal”. За организирање на процесот 

на прием, рецензирање, проверка и објавување на трудовите се користи платформата на УКИМ 

(journals.ukim.mk). Исто така се склучи договор со CrossRef за доделување на DOI броеви за секој 

труд и користење на платформата за спречување на плагијаризам iThenticate за проверка 

на поднесените трудови. Во овој период се презедоа активни чекори за индексирање на 

списанието.    

  

(6) Зголемување на видливоста  

Во периодот од февруари до септември 2021, според насоките на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, со цел зголемување на видливоста на научно-истражувачкиот кадар на 

Економскиот факултет-Скопје се преземаа активности за осигурување на унифицирано 

https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/9954
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присуство на наставно-научниот и соработничкиот кадар на онлајн платформи за академско 

присуство: Google Scholar, ResearchGate и ORCID. Како резултат на овие активности повеќе од 

95% од наставно-научниот и соработничкиот кадар при Економскиот факултет-Скопје е 

присутен на овие платформи според насоките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје.   

  

(7) Најдобар научник за 2019 година.   

Во 2020 година за најдобар научник во областа на општествените науки за 2019 година е 

промовирана проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска од Економскиот факултет-Скопје.  
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ИЗВЕШТАЈ 

 

за работата на Библиотечниот одбор 

за период од 01.10.2020 - 30.09.2021 година 

 

 

Библиотечниот одбор во овој период ја извршуваше својата функција согласно целите и 

задачите за неговото формирање.  

 

   Во декември 2020 година  беше одржана  седница на Библиотечниот одбор и донесе 

предлог одлука за набавка на следните наслови на дневен, неделен и месечен печат како и на 

стручни списанија за 2021 година за потребите на вработените на Економскиот факултет - Скопје  

1. Капитал – бизнис магазин;   

2. Економија и бизнис; 

3. Правник; 

4. Дневен печат – Нова Македонија; 

5. Про агенс; 

6. Репрезент; 

7. Службен весник и 

8. -Eлектронска база на прописи на РСМ, со редакциски пречистени (консолидирани) 

текстови на закони. 

 

   Во април 2021 година Библиотечниот одбор донесе предлог одлука за претплата на 

Весникот Le Monde Diplomatique  за потребите на вработените на Економскиот факултет – 

Скопје. 

 

   Весникот Le Monde Diplomatique  за првпат  почнал да се издава во 1954-та година, и е 

еден од најценетите весници кои обработуваат теми од Гео - Политика, Економија и Глобални 

случувања. Во него пишуваат  еминентни политичари, професори, аналитичари, дипломати и 

експерти во области кои се од поголемо социо-економско значење. 

  

   Во Република Северна Македонија за прв пат е издаден во Јануари 2021 како дигитален 

весник, кој се објавува месечно и засега има доста позитивни критики и читања, додека во 

наредниот период се очекуваат  уште повеќе претплатници и читатели.  

 

   Контактот е во однос на соработка со Le Monde Diplomatique во неколку сегменти:  

 

- соработка помеѓу професорите на Економски Факултет - Скопје и македонското издание на Le 

Monde Diplomatique од аспект на објавување на текстови и анализи и 

 

- во иднина, организација на заеднички настани на кои што би можеле да се покани некој од 

авторите во Le Monde Diplomatique од другите држави. 

   Цената е 180,00 денари по примерок месечно. 

 

Во овој извештаен период Одборот беше во постојана комуникација за сите потребни 

прашања поврзани со работењето во Библиотеката.  
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Исто така и во периодот во 2021 година, започнувајќи од март 2020 година со оглед на 

новонастанатата ситуација со COVID – 19, комуникацијата на Одборот продолжи по 

електронски пат и остварување телефонски контакти за целокупното работење на 

библиотеката.  

 

 

 

Претседател на Библиотечен одбор    

                                                                            Проф. д-р Сашо Ќосев   
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ  

во периодот од 01. 10 2020 – 30. 09. 2021 година 

 

Изданиjата одобрени од страна на Одборот за издавачка дејност на Економскиот факултет-

Скопје: 

 УЧЕБНИЦИ 

 

1. “ ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО” второ издание (во тек);  

      Автори : проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р   Марина Трпеска и 

 

2. “ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО - ЗБИРКА ЗАДАЧИ”  ВТОРО ИЗДАНИЕ(во тек) 

      Автори: проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р   Марина Трпеска 

 

 

ДРУГИ ИЗДАНИЈА 

 

 1. Научното списание Economy Business, and Development (EB&D)  
     1.1. Economy Business, and Development (EB&D) , Volume 1, No. 1,  November  2020 и  

    Уредувачки одбор: 

- Проф. д-р  Мијалче Санта, главен и одговорен уредник 

- Проф. д-р Николина Паламидовска - Стерјадовска, уредник 

 
 

     1.2. Economy Business, and Development (EB&D) , Volume 2, No. 1, May 2021  

    Уредувачки одбор: 

- Проф. д-р  Мијалче Санта, главен и одговорен уредник 

- Проф. д-р Николина Паламидовска - Стерјадовска, уредник 

 

2. Годишник на Економскиот факултет-Скопје, Том 55  

Редакциски одбор: 

Проф. д-р Атанаско Aтанасовски  

Проф. д-р Елена Наумовска  

Асис. д-р Виктор Стојкоски 

 

Редакцискиот одбор подготвил и електронска верзија од Годишникот за 2020 година која е 

објавена на веб страната на Факултетот. 

 

3. Водич за студирање 2021 – 2022 година 

Редакциски одбор: 

- Проф. д-р Предраг Трпески, претседател на редакцискиот одбор 

- Проф. д-р Стојан Дебарлиев 
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- Асис. М-р Ирена Богоевска – Гаврилова 

- Асис. М-р Ѓунтер Мерџан 

4. Наставни програми за прв циклус студии за учебната 2021 - 2022 година 

Редакциски одбор: 

- Проф. д-р Предраг Трпески, претседател на редакцискиот одбор 

- Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

- Асис. М-р Ирена Богоевска – Гаврилова 

- Асис. М-р Ѓунтер Мерџан 

 

 

5. НОБЕЛОВЦИ ПО ЕКОНОМИЈА 1969-2020  

      70 години Економски факултет – Скопје 

 Уредник: 

-Акад. Таки Фити 

         Секретар на редакцијата: 

            -Проф. д-р. Билјана Ташевска 

 

6.   70 ГОДИНИ: Споменица 

    Економски факултет – Скопје 

       Одбор за подготвување на публикацијата: 

  Проф. д-р Пеце Недановски, претседател 

  Асис. Иван Дионисијев 

  Валентина Ганзовска 

  Јордана Драгоманова 
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ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

(од 01.10.2020заклучно со 30.09.2021) 

 

 

 Во текот на 2020/2021 година, поточно во периодот од 01.10.2020 заклучно со 30.09.2021 

година, во реализирање на постапките за јавни набавки учествувашеКомисијата за јавни набавки 

на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, во следниов 

состав: 

 

Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска – претседател 

Проф. д-р Марина М. Белшоска – член 

Асис. м-рЉубен Коцев– член 

 

Во извештајниот период се реализирани вкупно 38постапки за јавни набавки и тоа: 

 

1. Следниве 30постапки со набавка од мала вредност: 

- Набавка на услуги за осигурување на имотот и опремата на факултетот, 

-Набавка на репрезентативни производи и подароци, 

- Набавка на поштенски услуги, 

- Набавка на хигиенски средства, 

- Набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци, 

- Набавка на флаширана вода за пиење(постапката беше поништена од причина што не 

беше поднесена ниту една прифатлива понуда со оглед дека најповолната понуда ги 

надминуваше средствата обезбедени со одлуката за јавна набавка), 

- Набавка на ситна опрема за тековно одржување на компјутерите (постапката како делива 

постапка поделена на 4 дела, беше поништена за дел 1 од причина што понудувачите понудиле 

цени повисоки од реалните цени на пазарот, додека дел 3 и дел 4 беа поништени од причина што 

не беше поднесена ниту една понуда), 

- Набавка на футроли за дипломи, 

- Набавка на флаширана вода за пиење (по втор пат), 

- Набавка на услуги во фиксната телефонија, 

- Набавка на канцелариски материјали, 

- Набавка на тонери, 

- Набавка на ситна опрема за тековно одржување на компјутерите (по втор пат), 

- Набавка на тишлерски услуги (постапката беше поништена од причина што 

понудувачите понудиле цени повисоки од реалните цени на пазарот), 

- Набавка на услуги за одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација, 

- Набавка на опрема за тековно одржување на зградата на Економскиот факултет – Скопје, 

- Набавка на услуги за задолжителен здравствен преглед на вработените на Економскиот 

факултет (постапката беше поништена од причина што не беше поднесена ниту една прифатлива 

понуда со оглед дека најповолната понуда ги надминуваше средствата обезбедени со одлуката за 

јавна набавка), 

- Набавка на тишлерски услуги (по втор пат), 

- Набавка на услуги за копнен превоз, 
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- Набавка на услуги за одржување на топловодна инсталација (постапката беше 

поништена од причина што понудувачите понудиле цени повисоки од реалните цени на пазарот), 

- Набавка на услуги за одржување на централниот систем за ладење и одржување на клима 

уреди (постапката како делива постапка на два дела, беше поништена за делот кој се однесува на 

одржување на централниот систем за ладење од причина што не беше поднесена ниту една 

понуда), 

- Набавка на услуги за објавување во дневен печат на македонски и албански јазик, 

- Набавка на услуги за задолжителен здравствен преглед на вработените на Економскиот 

факултет  (по втор пат), 

- Набавка на услуги за одржување на топловодна инсталација (по втор пат), 

- Набавка на услуги од авторска агенција (постапката беше поништена од причина што не 

беше поднесена ниту една понуда), 

- Набавка на услуги за одржување на централниот систем за ладење (по втор пат) , 

(постапката беше поништена од причина што не беше поднесена ниту една понуда), 

- Набавка на услуги од авторска агенција (по втор пат), 

- Набавка на услуги за одржување на фотокопирите и изнајмување на фотокопир за 

потребите на факултетот, 

- Набавка на услуги за одржување на централниот систем за ладење (по трет пат), 

- Набавка на клима уреди. 

 

2. Следниве 6 постапки со поедноставена отворена постапка: 

 - Набавка на услуги за осигурување на деканот и продеканите, 

 - Набавка на работи за реконструкција на кровниот покривач на факултетот (Фаза 2),  

 - Набавка на молерско-гипсарски работи и услуги, 

 - Набавка на печатарски услуги, 

 - Набавка на десктоп и лаптоп компјутери, 

 - Набавка на авио билети. 

   

3. Следниве 2 постапки со преговарање без објавување на оглас: 

 - Набавка на услуги за одржување на софтверски апликации во одделението за 

материјално и финансиско работење, 

 - Набавка на услуги за одржување на софтверската апликација за пресметка на плати. 

 

 Во реализација на постапките за јавни набавки учествувасоветникот за општи и 

нормативно-правни работикако лице со потврда за положен испит за лице за јавни набавки 

согласно Законот за јавните набавки. 

 Видно од таксативно наведените спроведени постапки, дел од постапките се спроведени 

по втор или трет пат, со оглед дека првично спроведените се поништени согласно основите 

предвидени од Законот за јавните набавки, односно или од причина што не била поднесена ниту 

една понуда, или од причина што понудувачите понудиле цени повисоки од реалните цени на 

пазарот. При повторното спроведување на постапките се постигнати пазарни цени, односно биле 

поднесени понуди и завршени постапките со склучен договор за јавна набавка. Поништувањето 

на постапките веројатно произлегува пред се од севкупната состојба во државата и светот 

предизивикана од пандемијата Ковид-19, која видно доведе до намалување на конкуренцијата 

што се гледа кај дел од постапките каде не е поднесена ниту една понуда, како и зголемување на 
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понудените цени за одреден тип на стоки или услуги, но сепак при повторното спроведување се 

постигнале цени кои се пореални споредбено со пазарните цени. 

 Сите реализирани постапки се предвидени согласно Годишниот план за јавни набавки на 

Економскиот факултет – Скопје кој редоследно и без никакви отстапувања се спроведува. 

 

     Претседател на Комисија за јавни набавки 

 

      Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска 

 

 

     Советник за општи и нормативно-правни работи  

 

      М-р Сена Бајро    
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ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА 

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ 

 

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет – Скопје, го 

сочинуваат следните претставници: 

 

Проф. д-р Предраг Трпески – претставник од Економски 

факултет – Скопје 

Проф. д-р Кирил Јовановски – претставник од Економски 

факултет – Скопје 

Д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, претставник од Стопанска 

комора на Северна Македонија  

Огњен Блажевски – претсвник од Институтот на овластени 

ревизори на Република Макеоднија 

Дарко Петровски – претсваник од Македонската асоцијација за 

човечки ресурси 

Собранието на Република Северна Македонија, нема делегирано 

претставник 

 

Во текот на учебната 2020/2021 година, Одборот за соработка и доверба со јавноста одржа 

две седници на кои се: 

1. даде позитивно мислење напроектoт (елаборат) за повторна акредитација на 

едногодишната студиска програма на втор циклус студиипо Сметководство и ревизија; 

2. даде позитивно мислење на проектот (елаборат) за акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студиипо MBA in Strategic Human Resource Management; 

3.даде позитивно мислење на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската 

програма на трет циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија; 

4. даде позитивно мислење на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската 

програма на трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент); 

5. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на трет циклус студии по Eкономски науки; 

6. Разгледување на проектот (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии; 

 

Со новиот Закон за високото образование, ингеренциите на овој Одбор се значајно 

намалени. Неговата улога е од советодавен карактер која Факултетот може да ја ползува особено 

при изработката на студиските програми.  

 

 

Подготвил 

 

     Душко Костадинов - Секретар 
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Преглед на заеднички реализирани активности на АИЕСЕК – Локален Комитет Скопје и 

Економскиот Факултет во период од 01.10.2020 – 30.09.2021 година 

 

         АИЕСЕК како младинска организација која што постои 68 години на Економскиот 

Факултет има клучна задача во интегрирање и развој на лидерскиот потенцијал кај младите. 

          Активностите на нашата организација реализирани во соработка со Економскиот Факултет 

во 2020/2021 година се базираа во соработка со нашиот национален партнер - Прокредит Банка, 

но и со настанот “Pitch Please” кој се разлизираше на 05 и 06.11.2020 година. Настан со освежен 

концепт кој се базира на долгогодишно искуство на подготовка и едуцирање на младите за 

нивниот професионален развој. Настан на кој учесниците можеа да добијат подобар поглед за 

можностите кои ги нуди пазарот на трудот и како умешно да ги совладаат сите предизвици. 

Самaтa цел на овој настан беше како да се продадете успешно пред компаниите. Како компании 

учесници на овој настан беа претставниците на следниве компании:Ernst&Young, НЛБ Банка, 

Прокредит Банка, Халкбанк, Impact Ventures.Овој настан беше поддржан од Факултетското 

Студентско Собрание во склоп на Економскиот Факултет. 
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EВИДЕНЦИЈА НА податоци за одржани предавања од страна на 

гостин-спикер/СТРУЧЊАК ОД ПРАКСАТА на ПРВ ЦИКЛУС студии 

во академска 2020/21 година 

 

 
 

 

Р.

бр

. 

Предмет 
Наставни

к 
Катедра Дата 

Гостин-

спикер/струч

њак од 

праксата 

(предавач) 

Назив на 

предавањето 

  

Претпријатие-

институција   од 

која доаѓа 

предавачот 

Работна 

позиција која 

што ја  има 

предавачот 

1.  

Односи со 

јавноста 

проф. д-р 

Николин

а 

Паламид

овска -

Стерјадов

ска Маркетинг 18.5.2021 

Мартин 

Манасков 

Односите со 

јавноста во 

дигиталната 

ера 

Vita Media 

Group 
Менаџер за 

односи со  

јавноста 

2.  

Меѓународн

и трговски 

трансакции 

проф. д-р 

Катерина 

Тошевска 

Трпчевск

а 
Надворешн

а трговија 26.10.2020 

Методија 

Сачмароски 

Улога и 

значење на 

поморскиот 

транспорт 

Навико 

Шипинг 

Сопственик 

на 

компанијата 

Навико 

Шипинг 

3.  

Меѓународн

и трговски 

трансакции 

проф. д-р 

Катерина 

Тошевска 

Трпчевск

а 
Надворешн

а трговија 10.12.2020 

м-р Влатко 

Бежоски 

Логистички 

решенија на 

Quehenberger 

Македонија 

Quehenberger 

Македонија 
Директор на 

Quehenberger 

Македонија 
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IX 

АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И 

СОРАБОТНИЦИТЕ 
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19 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Сашо Арсов

Службен емаил (задолжително прашање)
sarsov@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Финансиски менаџмент 6 часа

од прв циклус настава летен Инвестиционен менаџмент 6 часа

од прв циклус настава летен Проект менаџмент 6 часа

од втор циклус настава зимски Напреден финансиски менаџмент

од втор циклус настава летен Финансии на корпорации

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 6

Дипломска работа Член 16

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 5

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Тhe impact of bank concentration and comepetiveness on
�nancial sector development in the post-transition economies
of Еastern Еurope

Арсов Сашо,
Александар
Наумоски

International Conference “Current Economic
Trends in Emerging and Developing Countries”
(TIMTED-2021),

Романија 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годин

а

Развојот, структурата и развојната улога на финансискиот сектор во балканските посттранзициски
економии Сашо Арсов Економски факултет,

УКИМ 2023

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
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Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на катедра

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Менаџмент и претприемништво 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден 2021

Име и презиме + Потпис
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21 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Зорица Божиновска Лазаревска

Службен емаил (задолжително прашање)
zoricab@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Сметководство и ревизија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на сметководство 4 часа

од прв циклус настава летен Ревизија 6 часа

од прв циклус настава летен Интерна ревизија 6 часа

од втор циклус настава зимски Ревизија 6 часа

од втор циклус настава летен Испитување на измами 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 12

Дипломска работа Член 21

Магистерски труд Ментор 4

Магистерски труд Член 5

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Основи на сметководство

Позитивно рецензирана зборка задачи или практикум Коавтор Збирка задачи по Основи на сметководство

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и број Година на

издавање

Zorica Bozhinovska
Lazarevska, Ivan Dionisijev

The audit opinion in the role of stock prices �uctuations on
the Macedonian Stock Exchange Financial Studies

Volume 25,
Issue
no.3/2021

2021

Zorica Bozhinovska
Lazarevska, Bojan Malcev

New challenges of the IFAC International Code of Ethics,
The case of the Republic of North Macedonia

Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowosci, Warszawa

Vol.45, Nr2.
2021 2021

Друго кое не е покриено во прашалникот
Учество на Face – to – Face & Online Conference на тема: “Supporting Accounting and Auditing Developments and Synergies”, CEF and CIPFA, 29-30 June 
2021, Skopje, Republic of North Macedonia.
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Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

-2

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

The small audit profession in the great shadow of
COVID 19 – The case of the Republic of North
Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska, Marina
Trpeska, Atanasko Atanasovski, Ivan
Dionisijev

European Accounting
Association - Virtual
Congress 2021

26-28 May
2021, Brussels,
Belgium

2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на Одбор за ревизија во Стопанска банка АД Скопје

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Годи
на на
собир
от

The Supreme Audit Institution in the Republic of
North Macedonia – two decades in the way of
building public trust

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Ivan Dionisijev, Marina Trpeska,
Atanasko Atanasovski,

CIGAR Conference 2021
Amsterdam,
The
Netherlands.

2021

Implications of COVID-19 on the state audit in the
Republic of North Macedonia. What have the
state auditors learned from the crisis?

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Ivan Dionisijev

11th International EIASM (European
Institute for Advanced Studies in
Management) Public Sector Conference

EIASM и
QUEEN'S
UNIVERSITY
BELFAST

2021

The small audit profession in the great shadow of
COVID 19 – The case of the Republic of North
Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Marina Trpeska, Atanasko
Atanasovski, Ivan Dionisijev

European Accounting Association -
Virtual Congress 2021

26-28 May
2021,
Brussels,
Belgium

2021
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Financing

Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир

Economic and Business Trends Shaping the
Future R. Macedonia

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Носител Меѓународен Forensic auditing for digitally resilient economy ERASMUS-AG-LS

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Катедра по сметководство и ревизија

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на втор циклус студии

Раководител на постдипломски или докторски студии Кораководител на трет циклус студии

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на одбор за ревизија
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Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Сметководство и ревизија 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промоција на прв циклус студии 2021

Промоција на втор циклус студии 2021

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Институт на овластени ревизори на Р.
Македонија

една година со предизвиците од Ковид 19 - Кои лекции ги научи домашната ревизорска
професија 2021

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Весна Буцевска

Службен емаил (задолжително прашање)
vesna.bucevska@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Математика и статистика

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Економетрија 6 часа

од прв циклус настава зимски Статистичка контрола на квалитет 6 часа

од прв циклус настава летен Финансиска економетрија 6 часа

од втор циклус настава зимски Теоретска економетрија 6 часа

од втор циклус настава летен Напредна економетрија 6 часа

од втор циклус настава летен Статистичка контрола на квалитет 6 часа

од тер циклус настава зимски Економетрија 6 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од тер циклус настава зимски Економетриски модели 6 часа

од тер циклус настава зимски Методологија на научно-истражувачка работа 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Статистичка контрола на квалитет 2 часа

од прв циклус настава летен Финансиска економетрија 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 9

Дипломска работа Член 4

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 1

Докторски труд Ментор 0

Докторски труд Член 0

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание

Издан
ие и
број

Година
на

издавање

ani Ramadani, Magdalena
Petrovska, Vesna
Bucevska

EVALUATION OF MIXED FREQUENCY APPROACHES FOR TRACKING
NEAR-TERM ECONOMIC DEVELOPMENTS IN NORTH MACEDONIA

South East European Journal
of Economics and Business

Volum
e 16
(2)

2021

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Германија DAAD

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Croatian Review of Economics, Business and Social Statistics (CREBSS

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Улога на собири

Уло
га Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/струен собир

Scienti�c Conference with International Participation ''Jahorina
Business Forum''

Bosnia and
Herzegovina

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/струен собир

40th International Conference on the Organizational Science
Development, Slovenia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)
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Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски
студии Раководител на трет циклус студии "Статистички методи за бизнис и економија" до 16.12.2020 година

Раководител на постдипломски или докторски
студии

Раководител на втор циклус студии "Статистички методи за бизнис и економија" до до 17.03.2021
година

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение поврзано со струката Член на Советот за статистика на Република Северна Македонија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Трет Статистички методи за бизнис и економија 2020

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

-2

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Ѓорѓи Гоцков

Службен емаил (задолжително прашање)
gockovg@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Финансии

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Монетарна и фискална политика во ЕУ 6 часа

од прв циклус настава летен Банкарство 6 часа

од втор циклус настава зимски Монетарна и фискална политика во ЕУ 4 часа

од втор циклус настава зимски Монетарна анализа 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 22
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 61

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 13

Докторски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело
име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Gjorgji Gockov, Filip
Peovski

Assessing the European Central Bank’s Unconventional Measures – a Recursive
VAR Approach

Journal BH
Economic Forum

Vol.13,
No.2 2021

Gjorgji Gockov, Tanja
Kamenjarska

Empirical analysis of the factors determining the pro�tability of insurance
companies in the Republic of North Macedonia Financial Studies Issue 1

(91) 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Идентификација на детерминантите на профитабилност на македонските осигурителни компании Ѓорѓи Гоцков Економски факултет 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2020

Научен/стручен труд од собир International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2020
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2020

Научен/стручен труд во списание Годишник ка Економски факултет 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир Еднаквост и социоекономски развој, Научноистражувачка студентска конференција Р.С.Македонија 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир

Economic and Business Trends Shaping the Future
2020 Р.С.Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на Универзитетскиот сенат

Раководител на внатрешна организациона единица раководител на колегиум на втор циклус на студии по Монетарна економија, финансии и банкарство

Член на комисија за избор во звање

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден II циклус студии 2021

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
3

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
4

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Стојан Дебарлиев

Службен емаил (задолжително прашање)
stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на менаџмент 6 часа

од прв циклус настава летен Деловно планирање 6 часа

од прв циклус настава летен Претприемништво 4 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 4 часа

од втор циклус настава зимски Нови можности и претприемништво 4 часа

од втор циклус настава зимски Корпоративно управување (КФМ програма) 4 часа

од втор циклус настава летен Корпоративно управување (СМЧР програма) 4 часа
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Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација
Месец кога е
реализирана
наставата

Онлајн работилница за развој на социјални бизнис идеи:
Социјални бизниси-Иновираме заедно

Онлајн: Опсерваторија за социјално претприемништво и Факултетско
Студентско Собрание - Економски Факултет во соработка со Јунус центарот
за социјални бизниси

19-26 мај
2021

Онлај работилница за социјални идеи Онлај: АРНО во соработка со Јунус центарот за социјални бизниси на
Економски факултет – Скопје 1-3 јуни 2021

Специјалистичка програма: Quality Management and
Competitiveness” во соработка со Јапонска Агенција за
меѓународна соработка (JICA)

Онлајн 5-7 февруари
2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 26

Магистерски труд Ментор 5

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

Building up the base for entrepreneurship: The
meaning of university in the entrepreneurial
ecosystem

S. Debarliev, A.
Janeska-Iliev, Lj.
Drakulevski

1st international scienti�c conference
"Economic and Business Trends Shaping the
Future"

Republic of
North
Macedonia

2020
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

Brand representation and symbolism understanding
– perceived differences among young consumers

S. Debarliev, E.
Brzovska, Dj. Ozretić
Došen

11th EMAC Regional Conference "Challenging
the status quo in marketing research" Croatia 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Јунус центар за социјални бизниси

Член на факултетска комисија Редакциски одбор за изработка на Водич и Наставни програми за учебната 2021-2022

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Учество во изработка на национална програма од
одредена област

Член на работна група за изработка на Стратегија за социјални претпријатија при Министерство за
труд и социјална политика

Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година
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Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година
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Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Стручно мислење Консултант во финансиран проекто од страна на Фондот за иновации и технолошки развој 2020

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Љубомир Дракулевски

Службен емаил (задолжително прашање)
drakul@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски стратегиски менаџмент 6 часа

од прв циклус настава зимски меѓународен менаџмент 4 часа

од прв циклус настава летен организациско однесување 4 часа

од втор циклус настава летен стратегиски менаџмент 2 часа

од втор циклус настава летен организациско однесување 2 часа

од втор циклус настава зимски стратегиски менаџмент 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции
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Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

Машински факултет, УКИМ од прв циклус настава зимски Стратегиски менаџмент 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Докторски труд Ментор 1

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 5

Дипломска работа Ментор 1

Дипломска работа Член 50

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име
и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и

број
Година на
издавање

Drakulevski, L., &
Kaftandzieva, T.

Risk Assessment Providing Solid Grounds For Strategic Management In
The Insurance Industry

European Scienti�c
Journal

ESJ,
17(15), 38 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е  
објавено во земја членка на Европска Унија и/или ОЕЦД

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и број Година на издавање

-4
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на МБА менаџмент, втор циклус студии

Име и презиме + Потпис
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27 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Игор Ивановски

Службен емаил (задолжително прашање)
ivanovski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Математика и статистика

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Математика за економисти 4 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент во осигурување 4 часа

од прв циклус настава летен Финансиска и актуарска математика 4 часа

од втор циклус настава зимски Осигурување:теорија и практика 2 часа

од втор циклус настава зимски Финансиска и актуарска математика 2 часа

од втор циклус настава зимски Математичка статистика 2 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент во осигурување 2 часа
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Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Математика за економисти 2 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент во осигурување 2 часа

од прв циклус настава летен Финансиска и актуарска математика 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 20

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект

Учесн
ик

Моделирањето на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски Факултет-Скопје УКИМ

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот
(Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број

Година
на

издава
ње

Импа
кт

факто
р
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Автори на трудот
(Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број

Година
на

издава
ње

Импа
кт

факто
р

Angela Blazeska,
Ivanovski Igor

Determinants of the Market Choice and the Consumers Behavior on the
Macedonian MTPL Insurance Market – EmpiricalApplication of the
Markov Chain Model

Risk management and
insurance Journal-Special
edition, 2021

Volum
e 24,
issue 3

2021 1.79

Viktor Stojkovski,
Petar Jolakoski, Igor
Ivanovski

The short-run impact of COVID-19 on the activity in the insurance
industry in the Republic of North Macedonia

Risk management and
insurance Journal-Special
edition, 2021

Volum
e 24,
issue 3

2021 1.79

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-3

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

Quantitative analysis of the operational performance of the
selected non-life insurance companies in the insurance market of
republic of North Macedonia

Angela
Blazeska,
Igor
Ivanovski

ECCF International Conference:Economic
and Business Trends Shaping the Future,
Skopje, N.Macedonia

R.N.
Macedonia 2020

Impact of board characteristics on �rm performance: dynamic
panel evidence of the insurance industry in the Republic of North
Macedonia

Tanja
Kamenjarska,
Igor
Ivanovski

ECCF International Conference:Economic
and Business Trends Shaping the Future,
Skopje, N.Macedonia

R.N.
Macedonia 2020

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Катедра по математика и статистика

Раководител на постдипломски или докторски студии Колегиум на втор циклус на студии по Менаџмент во осигурување

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение
поврзано со струката Неизвршен член на Совет на експерти на Агенција за супервизија на осигурување

Друго Претседател на Комисија за признавање и еквиваленција на странски високо-образовни квалификации од
областа на општествените науки

Име и презиме + Потпис
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24 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Сашо Јосимовски

Службен емаил (задолжително прашање)
sasojos@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Бази на податоци за бизнис 6 часа

од прв циклус настава летен Основи на е-бизнис 6 часа

од прв циклус настава летен Информациони технологии 6 часа

од втор циклус настава зимски Бизнис ИС 6 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент со ИТ 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 8

Дипломска работа Член 53

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 4

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улог
а Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен
научен проект

Учес
ник

Support for the Steering Platform on Research and Innovation
for Western Balkan Countries

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR
RESEARCH & INNOVATION
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и број Година на
издавање

Kiselicki Martin, Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija, Kirovska
Zanina

Digital transformation of learning process due to COVID-
19 crisis in the Republic of North Macedonia

Journal of
Sustainable
Development

Vol. 10, Issue
25, 2020, pp. 53-
66

2020

Kamenjarska Tanja, Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija

Ethical decision-making and game theory applications
for cyber security in the insurance market: a survey

Journal of
Sustainable
Development

Vol. 10, Issue
25, 2020, pp. 30-
41

2020

Фани Матоска Перовска, Сашо Јосимовски Impact of eWOM on Onlibe Buying Intentions
Journal of
Sustainable
Development

Vol. 11, Issue
26, 2021, pp. 31-
43

2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Годи
на
на
соби
рот

Gami�cation in education –
Case study in North Macedonian
HEIs

Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska
Lidija, Kisleicki Martin,
Kirovska Zanina

12th International Scienti�c Conference “Emerging Trends in
Business Economics: Towards Competitiveness, Digitalization
and Financial Innovation”,

, Institute of
Economic
Sciences,
Belgrade,
Serbia

202
0

Impact of social media on sales
funnels in B2C and B2B
segments in the Republic of
North Macedonia

Kiselicki Martin,
Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska
Lidija, Santa Mijalche

X International Scienti�c conference Jahorina Business Forum
2021 “South-East Europe in the vortex of the 2020 crisis,
disruptive innovations, policies and measures for sustainable
economic growth”,

Jahorina,
Bosnia and
Hercegovina

202
1
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на Универзитетскиот сенат

Име и презиме + Потпис
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13 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Љубомир Кекеновски

Службен емаил (задолжително прашање)
keken@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Економија на јавен сектор 6 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски iИндустриска Политика 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 11

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
1

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer
Mijalche Santa



Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Член 8

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Раководител Скриени Шампиони во Европа

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е одржан собирот Година на собирот

Циркулаарнаа економија во С: Македонија Кекеновски Др Љубомир он лине 2021

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот Држава каде е одржан
собирот

Година на
собирот

Препознавање на економските односи за обединување на
балаканто

Кекеновски Др
Љубомир

Охрид за
Хумансота он лине 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание
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Име и презиме + Потпис
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20 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Сашо Ќосев

Службен емаил (задолжително прашање)
skosev@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Методи на макроекономската анализа 6 часа

од прв циклус настава зимски Аграрна политика 4 часа

од прв циклус настава летен Економија на иновации 6 часа

од втор циклус настава зимски Јавна администрација и јавна одговорност 2 часа

од тер циклус настава зимски Макроекономско моделирање 2 часа

од тер циклус настава летен Економија на аграрниот сектор 2 часа

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 5

Дипломска работа Член 12

Докторски труд Ментор 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улог
а Назив на проектот Извор на

финансирање

Национален
научен проект

Уче
сник

Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република Македонија кон
стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија

Национален
научен проект

Уче
сник Изработка на национална стратегија за развој на Северна Македонија 2021-2041 УНДП

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Sasho Kjosev, Martin Noveski,
Nina Mojsova Kjoseva

Public Debt Threshold in the
Republic of North Macedonia

Journal of Sustainable Business and Management
Solutions in Emerging Economies

Vol. 26,
no. 1 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Strategic development planning for post-
covid socio-economic development

Sasho Kjosev. Martin
Noveski, Nina Mojsova
Kjoseva

17th ASECU Conference Serbia 2021

Government indebtedness and economic
growth in the Republic of North Мacedonia

Martin Noveski, Nina
Mojsova Kjoseva, Sasho
Kjosev

1st international scienti�c conference
"Economic and Business Trends Shaping the
Future"

North
Macedonia 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки
одбор

меѓународно научно/стручно
списание

Journal of Economic and Business Sciences, School of Buiness and Management, Novo Mesto,
Slovenia

Член на уредувачки
одбор

меѓународно научно/стручно
списание Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies

Член на уредувачки
одбор

меѓународно научно/стручно
списание

3. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Journal of the
Croatian Statistical Association

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител, Библиотечен одбор

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата
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Улога Опис на позицијата

Друго Независен член на Надзорниот одбор на Стопанска Банка, АД Скопје

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Зоран Миновски

Службен емаил (задолжително прашање)
zminovski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Сметководство и ревизија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации 6 часа

од прв циклус настава зимски Сметководствени информациони системи 6 часа

од прв циклус настава летен Анализа на финансиски извештаи 6 часа

од прв циклус настава летен Меѓународно сметководство 6 часа

од втор циклус настава зимски Анализа на финансиски извештаи

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 26

Дипломска работа Член 22

Магистерски труд Ментор 5

Магистерски труд Член 10

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело
име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Minovski, Zoran;
Malchev, Bojan; Tocev,
Todor

New Paradigm in Accounting Information Systems – The
Role of the Latest Information Technology Trends

Conference Proceedings: Economic and
Business Trends Shaping the Future 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број членови 

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

The Supreme Audit Institution in the role of improving the
operation of the Ministry of Defense

Dionisijev, Ivan; Minovski, Zoran;
Malchev, Bojan; Tocev, Todor

International Yearbook - Faculty of
Security, ISSN: 1857-6508 2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Учество на повеќе предавања на КПУ организирани од ИОРРМ во 2020 и во 2021  година  
Учество како предавач на обука организирана од Економски факултет-Скопје преку ЦЕИ во согласност на повикот на Владата на Република Северна Македонија,  
за организирање на обуки за дигитални вештини заради подобрување на конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба, 2020  
Учество на on-line вебинари организирани од катедрата по сметководство и ревизија на Економски факултет, Скопје 
Учество на on-line вебинари организирани од Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
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Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Значење и потреба за зелено сметководство и зелена ревизија Зоран Миновски Економски факултет, Скопје 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник Годишник на Економски факултет 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор Научно/стручно списание

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Претседател на пописна комисија

Член на комисија за избор во звање

Раководител на постдипломски или докторски студии

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

ИОРРМ Манипулации во финансиските извештаи и нивно спречување 2020

ИОРРМ Финансиско известување во услови на Ковид 19 2021
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Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење По предмет на суд 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на постдипломски студии по сметководство и ревизија до 14.09.2021 
Раководител на постдипломски студии по сметководство и ревизија од 
15.09.2021 
Член на Совет на втор циклус на студии на Факултетот 
Член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија 
Член на институтот на сметководители и овластени сметководители на 
Република Македонија 
Член на комисија за спроведување на испиттот за стекнување на звање ревизор 
при ИОРРМ

Име и презиме + Потпис
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27 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Леонид Наков

Службен емаил (задолжително прашање)
lnakov@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на менаџмент 6 часа

од прв циклус настава зимски Деловна етика 6 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на промени 4 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент 2 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент на промени 2 часа

од втор циклус настава зимски Деловна етика 2 часа

од тер циклус настава зимски НИЕ со П&П во подрачјето на економските науки/ОНУ (М) 2 часа
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Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Менаџмент на промени 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

Филозовски факултет од прв циклус настава зимски Основи на менаџмент 6 часа

Филозовски факултет од прв циклус настава летен Бизнис менаџмент 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Работилница во рамки на Erasmus + проектот Bridge On-line Април 2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 19

Дипломска работа Член 27

Магистерски труд Ментор 5

Магистерски труд Член 11

Докторски труд Член 1
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Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Интерна скрипта од предавање Автор Менаџмент на промени

Интерна скрипта од предавање Автор Деловна етика

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Раководи
тел

„Организирање брз развој на високо-потенцијалните иновативни
МСП“ - „Газеле проект“

ИНТЕРРЕГ В-Б БАЛКАН МЕДИТЕРAНИАН 2014-
2020 година

Национален научен
проект

Раководи
тел „Менаџмент на квалитет и конкурентост“ JICA, БМНР и од учесници на Професионалната

тренинг програма

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Artina Bedjeti Baftijari, Leonid
Nakov, Aida Yzeiri Baftijari

Managing changes on bank services and performance by adapting Financial
technology (FinTech): A case of the Macedonian banking system Economic Vision

Vol.8,
No.15/
16

2021

Tamara Kaftandzieva, Leonid
Nakov

Sustainable leadership of change for Effective organizational change
management

Knowledge:
International
Journal

Vol.45,
No.1 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање
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Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

Glass ceiling factors hindering Women's advancement in
management hierarchy

Tamara Kaftandzieva,
Leonid Nakov

Journal of Economics, Management
and Trade 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

Managing competitive change capabilities for
sustained EU Accession

Leonid Nakov,
Paskal Zhelev

Global Social and Economic Challenges and
Regional Development Russia 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Publication of Polish Statistician O�ce 2020

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годин
а

Пленарно предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество Financial Markets and Consumer Protection Poland 2020

Пленарно предавање на научен/стручен собир Leadership in Education Slovenia 2021

Секциско предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество China and CEE countries Bulgaria 2020

Секциско предавање на научен/стручен собир Што може да понуди претприемништвото во времиња полни со
предизвици?

Северна
Македонија 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Прет
седат
ел

Организационен или програмски одбор
на меѓународен научен/струен собир

“Enhancing and managing competitive economics and business environment: Challenges
for the South and Eastern European countries and the Black Sea region”

Северна
Македониј
а

Член Организационен или програмски одбор
на научен/струен собир 'Post Covid19 in SEE and Black-Sea Region - Responses towards SDG's" Србија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на универзитетска комисија Комисија за меѓународна соработка

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Меѓународен партнер на WBAF

Друго Генерален секретар на ASECU

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промоција на студиска програма од втор циклус МБА Менаџмент 2021

Промоција на студиска програма од втор циклус Менаџмент во осигурувањето 2021
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27 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Пеце Недановски

Службен емаил (задолжително прашање)
pecen@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Економика на Македонија 6 часа

од прв циклус настава летен Вовед во економија на животната средина 6 часа

од прв циклус настава летен Регионална и урбана економија 6 часа

од втор циклус настава зимски Локален економски развој 4 часа

од втор циклус настава летен Јавно-приватно партнерство 4 часа

од втор циклус настава летен Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 4 часа

од тер циклус настава летен Применета економија
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 4

Дипломска работа Член 4

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија Нобеловци по економија 1969-2020 Економски факултет - Скопје, УКИМ, 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

“Comparative Analysis of the Concentration in Banking
Industry of the Republic of North Macedonia and the
European Union Countries”

Jolevski
Lj.,
Nedanovs
ki P.

Global Social and Economic Challenges and Regional
Development, 16th International Conference of ASECU,
Novosibirsk, Russia

online 2020

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е одржан собирот Година на собирот

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Претседател на Одбор за подготовка на публикација: 70 ГОДИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, СПОМЕНИЦА, 2020.  

Учество на научен/стручен собир со реферат
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Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

“Comparative Analysis of the Concentration in Banking
Industry of the Republic of North Macedonia and the
European Union Countries"

Jolevski
Lj.,
Nedanovs
ki P.

Global Social and Economic Challenges and Regional
Development, 16th International Conference of ASECU,
Novosibirsk, Russia

online 2020

“Applications of Digital Technologies in Financial
Services”

Tasevska
I.,
Nedanovs
ki P.

4th International Conference on Finance and Economic
Policy, ICOFEP 2020, Poznan University of Economics and
Business (PUEB), Poland

online 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Scandinavian Journal of Caring Sciences 2020

Научен/стручен труд во списание Scandinavian Journal of Caring Sciences 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на Студиска програма од II циклус студии по Управување во јавниот сектор

Учество во експертски активности

Тип на
учество Конкретен назив на ангажманот Годи

на
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Тип на
учество Конкретен назив на ангажманот Годи

на

Стручна
ревизија

Член на Комисија за верификација на кандидатурата на општина Тиват (Република Црна Гора), за стекнување Business Friendly
Certi�cate - на предлог на NALED, Белград 2020
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15 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Горан Петревски

Службен емаил (задолжително прашање)
goran@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Финансии

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Меѓународни финансии 4 часа

од прв циклус настава зимски Квантитативни методи во финансии 2 часа

од прв циклус настава летен Монетарна економија 6 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународни финансии 6 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Меѓународни финансии 2 часа
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Докторски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 8

Магистерски труд Ментор 1

Дипломска работа Ментор 20

Дипломска работа Член 20

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание
и број

Година на
издавање

Импакт
фактор

38. Suzana Makreshanska-
Mladenovska and Goran Petrevski

Decentralisation and �scal performance in Central
and Eastern European countries

Post-Communist
Economies 33(5) 2021 1.481

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in
a Small Open Economy – the Case of Macedonia

Biljana Tashevska, Borce
Trenovski, and Goran
Petrevski

Challenges for Central Banks in Low
Interest Rate Environment

Босна и
Херцеговина 2020

Macroeconomic Effects of In�ation Targeting in
Emerging Market Economies

Martin Stojanovikj and Goran
Petrevski

Allied Social Sciences Associations
Annual Meeting 2021 (ASSA 2021) САД 2021
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Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание International Journal of Finance and Economics 2020

Научен/стручен труд во списание The World Economy 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание International Journal of Monetary Policy and Finance

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание International Journal of Economic Policy in Emerging Economies

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на
внатрешна
организациона единица

Катедра по финансии

Член на комисија за
избор во звање

Член на Рецензентската комисија за избор на Сузана Макрешанска Младеновска во звањето вонреден професор по предметите
Финансиски пазари и институции и Лични финансии

Член на комисија за
избор во звање

Член на Рецензентската комисија за избор на Јованка Дамоска Секулоска во звањето доцент на Факултетот за информатички науки
и инженерство, во научната област економски развој, Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“

Член на комисија за
избор во звање

Член на Рецензентската комисија за избор на Ѓорѓи Гоцков во звањето редовен професор по предметите Банкарство и Монетарна и
фискална политика во ЕУ

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)
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Улога Опис на позицијата

Друго Член на надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје

Друго Потпретседател на Советот за унапредување на квалитетот на високото образование при Стопанската комора на Македонија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Финансии 2021

Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
4

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


15 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор КИРИЛ ПОСТОЛОВ

Службен емаил (задолжително прашање)
kirilp@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈА 6 часа

од прв циклус настава зимски ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 6 часа

од втор циклус настава зимски ТЕОРИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈА 4 часа
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Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ од прв циклус настава зимски ТЕОРИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ 6 часа

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ од прв циклус настава зимски ЕКОНОМИКА НА ОРГАНИЗАЦИИ 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 11

Магистерски труд Ментор 5

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број членови 

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

Types of crisis in the work of enterpreneurs: the impact of
the global health crisis

Marija Magdinceva-Sopova, Aneta Stojanovska-
Stefanova, Kiril Postolov

Knowledge-
International Journal 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

Impact of Covid 19 on human resources in small and
medium enterprise: case of Macedonia

Marija Magdinceva-Sopova, Aneta
Stojanovska-Stefanova, Kiril Postolov

INTERNATIONAL
CONFERENCE IKM GREECE 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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15 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Лидија Пулевска Ивановска

Службен емаил (задолжително прашање)
lidijap@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Бизнис логистика 4 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на односи со потрошувачи 4 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на набавки 4 часа

од втор циклус настава зимски Менаџмент на синџирот на снабдување

од втор циклус настава летен Оперативна стратегија

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Бизнис логистика 2 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на односи со потрошувачи 2 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на набавки 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Програма за професионална обука за менаџмент на квалитет и конкурентност Економски факултет-Скопје Февруари 2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 35

Дипломска работа Член 11

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Учесник Quality Management and Competitiveness Јапонска агенција за меѓународна соработка (JICA)

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание
и број

Година
на

издавање

Kiselicki Martin, Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija, Kirovska
Zanina

Digital transformation of learning process due to
COVID-19 crisis in the Republic of North Macedonia

Journal of Sustainable
Development

Vol. 10,
Issue
25

2020

Kamenjarska Tanja, Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija

Ethical decision-making and game theory applications
for cyber security in the insurance market: a survey

Journal of Sustainable
Development

Vol. 10,
Issue
25

2020

Kiselicki Martin, Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija, Santa
Mijalche

Impact of social media on sales funnels in B2C and
B2B segments in the Republic of North Macedonia

Zbornik Radova Ekonomskog
Fakulteta u Istocnom Sarajevu

Issue
22 2021

Pulevska Ivanovska Lidija, Matevska
Perovska Fani Online customer reviews as sources of information Journal of Sustainable

Development

Vol. 11,
Issue
26

2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

Gami�cation in education – Case
study in North Macedonian HEIs

Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija,
Kisleicki Martin, Kirovska
Zanina

12th International Scienti�c Conference “Emerging Trends in
Business Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and
Financial Innovation

Србија 2020

Impact of social media on sales
funnels in B2C and B2B segments
in the Republic of North
Macedonia

Kiselicki Martin,
Josimovski Saso,
Pulevska Ivanovska Lidija,
Santa Mijalche

X International Scienti�c conference Jahorina Business Forum 2021
“South-East Europe in the vortex of the 2020 crisis, sisruptive
innovations, policies and measures for sustainable economic
growth

Босна и
Херцего
вина

2021

Рецензирање на публикации
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of Business Theory and Practice 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Journal of Business Theory and Practice

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Катедра по е-бизнис

Член на факултетска комисија Комисија за спроведување анкета за односот на наставниците и соработниците спрема наставата

Име и презиме + Потпис
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16 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Снежана Ристевска-Јовановска

Службен емаил (задолжително прашање)
snezanarj@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Маркетинг

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Маркетинг на услуги 4 часа

од прв циклус настава зимски Основи на маркетинг 4 часа

од прв циклус настава зимски Однесување на потрошувачите 4 часа

од прв циклус настава летен Машински факултет - Скопје 4 часа

од втор циклус настава зимски Принципи на маркетинг 4 часа

од втор циклус настава летен Маркетинг на услуги 4 часа

од втор циклус настава летен Однесување на потрошувачите 4 часа

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
1

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer
Mijalche Santa



Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од втор циклус настава летен Дистрибуција со методи на продажба 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на маркетинг 2 часа

од прв циклус настава зимски Однесување на потрошувачите 2 часа

од прв циклус настава зимски Маркетинг на услуги 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семеста
р Назив на предметот Број на часови

неделно

Машински факултет -
Скопје

од прв циклус
настава летен Маркетинг 4 часа

Машински факултет -
Скопје

од втор циклус
настава летен Однесување на потрошувачите и истражување на

пазарот 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 7

Магистерски труд Ментор 2

Дипломска работа Член 11

Магистерски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание

Годин
а на
издав
ање

Marketing activities and sales
of Macedonian Wineries in a
condition of pandemic Covit-19

Prof. d-r Snezana
istevska-
Jovanovska, d-r
A.Dimovska

BH Ekonomski Forum, Vol.13, No. 2 (2021), pp.43-59, University of Zenica Faculty of
Econmics, ISSN(Print):1986-681X;
http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF/issue/view/20;
http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF/article/view/212/126

2021

The impact of social media on
sport events

Prof. d-r Snezana
Ristevska-
Jovanovska

International Journal of Scienti�c Issues in Physical Education, Sport and Health,
(2021), Vol. 10, No. 1, pp.17-26, ISSN(Print):1857-8152; ISSN (Online):1857-8160 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

0

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата
Го
ди
на

Асоцијации на брендот и скали за мерење на
ставовите на потрошувалите при купување на
чоколада

Проф.д-р Снежана
Ристевска-Јованвска

Годишник на Економскиот факултет - Скопје, Том 55С, 1–310 ISSN 0489-
0922, УДК 658.626:663.91]:658.89:303.6(497.7)”2020, стр.221-227

20
20

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Трајко Славески

Службен емаил (задолжително прашање)
trajko.slaveski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Макроекономија 6 часа

од прв циклус настава летен Државна регулација на бизнисот 6 часа

од прв циклус настава летен Глобалната економија и економските системи 6 часа

од втор циклус настава зимски Современи монетарни концепции 4 часа

од втор циклус настава летен Современи макроекономски концепции и политики 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции
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Назив на институцијата Циклус на студии Семеста
р Назив на предметот Број на часови

неделно

Филозофски Факултет - УКИМ од прв циклус
настава летен Глобалната економија и економските

системи 4 часа

Природно-математички
факултет

од прв циклус
настава зимски Макроекономија 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 5

Дипломска работа Член 15

Докторски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија Лево-десно: економијата низ две перспективи Матица Македонска, 2021

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот

Автори
на

реферат
от

Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

Управување со јавниот долг: ефектите од
повисока инфлација и висината на
даночните стапки

Трајко
Славеск
и

Предизвици ан фискалната политика во периодот на пандемијата од
Ковид-19 и перспективи во посткризниот период Македонија 2021
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Назив на рефератот

Автори
на

реферат
от

Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

Економските кризи (рецесии) во независна
Македонија

Трајко
Славеск
и

СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА – ДВЕ ЕТАПИ ВО
ПРОЦЕСОТ НА НЕЈЗИНОТО ФОРМИРАЊЕ И РАЗВОЈ: 1941 – 1991 /
1991 – 2021 ГОДИНА

Македонија 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на комисија за избор во звање Асистент докторанд

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Годи
на

Кабинет на Претседател на Македонија и Фондација Фридрих
Еберт Штифтунг

Современи социјалдемократски и конзервативни социоекономски политики:
компаративна анализа 2021

Фондација Конрад Аденауер Локалниот економски развој 2021

Име и презиме + Потпис
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27 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Калина Треневска Благоева

Службен емаил (задолжително прашање)
kalina@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

од прв циклус настава зимски Дигитална економија 4 часа

од прв циклус настава зимски ЕРП системи 4 часа

од втор циклус настава зимски Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Дигитална економија 2 часа

од прв циклус настава зимски ЕРП системи 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 10

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Mobile Banking Adoption Analysis in North Macedonia Using TAM-EBTSF-20 
 
2. ПАРАДИГМАТА НА НОВАТА ЕКОНОМИЈА - ПОВРЗУВАЊЕ НА НАУКАТА ЗА ПОДАТОЦИ И МОДЕРНИТЕ БИЗНИС МОДЕЛИ - OKM, Oktomvri 2020 
 
3.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Име и презиме + Потпис
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2 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Предраг Трпески

Службен емаил (задолжително прашање)
predrag@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на економијата 6 часа

од прв циклус настава летен Економија на труд 6 часа

од прв циклус настава летен Управување со системи 6 часа

од втор циклус настава зимски Економска анализа за бизнис лидери

од втор циклус настава летен Управување со промени

од втор циклус настава летен Човечки ресурси во јавниот сектор

Оддржување на настава на други образовни институции
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Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

Природно математички факултет од прв циклус настава зимски Основи на економијата 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Докторски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 3

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден предмет Уредник Економија на труд

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален научен
проект

Учесни
к

Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-
2031

Буџет на Република северна
Македонија

Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија Нобеловци по економија 1969-2020 Економски факултет - Скопје

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование
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Автори на трудот (Цело
име и презиме) Назив на трудот Назив на списание

Изда
ние и
број

Година
на

издавањ
е

Trpeski, P., Cvetanoska,
M., & Kozheski, K.

The Impact of Foreign Direct Investments on Economic
Growth and Trade: A Panel Approach of Selected Western
Balkan Countries

Management Research and Practice 13(3) 2021

Trpeski, P., Kozeski, K.,
Cvetanoska, M., &
Merdzan, G.

Public Debt and Economic Growth – The Case of the
Republic of North Macedonia

Proceedings of the Faculty of Economics in
East Sarajevo: Journal of Economics and
Business

9/21 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име
и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Georgievska-
Cvetanovska, M. and
Trpeski, P

The relationship between job satisfaction and turnover intention: case study-
public health organization in the Republic of North Macedonia

Knowledge
international
Journal

48/1 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот

Година
на

собирот

Higher education and economic growth in North Macedonia:
evidence from causality testing and Covid-19 challenges

Cvetanoska,
M. and
Trpeski, P.

International Scienti�c Conference
Economic and Business Trends Shaping the
Future

Republic of
North
Macedonia

2020

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Год
ина
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Год
ина

Анализа на каузалната врска помеѓу продуктивноста на трудот, бруто-платата и
невработеноста - случајот на Република Северна Македонија Трпески, П., и Кожески, К. Македонска академија на

науките и уметностите
20
20

Анализа на каузалноста помеѓу здравјето како детерминанта на човечкиот капитал и
економскиот раст во Северна Македонија Цветаноска, М. и Трпески, П. Економски факултет -

Скопје
20
20

Еектите од пандемијата на COVID 19 врз финанирањето на општините во Република
Северна Македонија и поранешните југословенски републики

Трено Б., Макрешанска, С,
Трпески, П. и Ташевска, Б. МАНУ 20

21

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир

Economic and business trends shaping the
future

Republic of North
Macedonia

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир Jahorina Business Forum Bosnia and Hercegovina

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Декан/Директор

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Петседател на Комисија за изготвување на елаборати на прв циклус студии на Економски факултет - Скопје 2021
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Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Координатро за изготвување елаборати за втор циклус студии на Економски факултет -- Скопје 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден на Економски факултет - Скопје 2021

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Владимир Филиповски

Службен емаил (задолжително прашање)
vlad�l@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на економијата 6 часа

од прв циклус настава зимски Економски раст и развој 6 часа

од прв циклус настава летен Хартии од вредност и портфолио менаџмент 6 часа

од втор циклус настава зимски Економски развој - теорија и емпириски факти 2 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 2 часа

од втор циклус настава зимски Портфолио менаџмент 2 часа

од втор циклус настава летен Економија за менаџери 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од втор циклус настава летен Избрани проблеми од економијата на јавниот сектор 2 часа

од тер циклус настава зимски Микроекономија 2 часа

од тер циклус настава летен Финансиски пазари и институции 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семес
тар Назив на предметот Број на часови

неделно

Факултет за електротехника и
иинформациски технологии

од втор циклус
настава летен Избрани проблеи од економијата на

јавниот ссектор 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 2

Докторски труд Член 1

Магистерски труд Член 4

Дипломска работа Член 10

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Уло
га Назив на публикацијата

Научно-популарна
статија

Авт
ор

„Нобеловци по економија за 2020 година: оптимално дизајнирање на аукциите за постигнување оптимална алокација на јавните
ресурси“ , Економија и бизнис, бр. 268/269.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии
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Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија Таки Фити (редактор), Нобеловци по економија 1969-2020, Економски факултет - Скопје

Друго кое не е покриено во прашалникот
7. Филиповски, В., (2020), „Даночните реформи: импликации врз економскиот раст, распредлбата на доходот и справувањето со климатските промени“, во 
зборникот: Економски медитации – Зборник на трудови посветен на академик Таки Фити по повод 70 години од неговото раѓање, МАНУ и Економски факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил  и Методиј“ – Скопје, МАНУ, Скопје, стр. 289-306.

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

„Фискалните правила и независниот финансиски мониторинг
– предизвици за фискалната политика во периодот на
постковид-19“,

Владими
р
Филипов
ски

Предизвиците на фискалната политика во периодот на
пандемијата од ковид-19 и перспективи во посткризниот
период,

РСМ 2021

„Финансиската регулација и дилемата за интегрирана
супервизија на финансискиот систем“,

Владими
р
Филипов
ски

Значењето на регулаторните институции за изградбата на
функционална пазарна економија во Република Северна
Македонија

РСМ 2020

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

„Фискалните правила и независниот финансиски мониторинг
– предизвици за фискалната политика во периодот на
постковид-19“

Владимир
Филиповс
ки

Предизвиците на фискалната политика во периодот на
пандемијата од ковид-19 и перспективи во посткризниот
период,

РСМ 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на катедра за економија

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на студиска програма втор циклус студии Економски развој и меѓународни финансии

Член на комисија за избор во звање Комисија за избор на редовен професор од областа на финансиите

Член на комисија за избор во звање член во комисија за избор на асистент од областа на финансиите

Член на факултетска комисија член на комисија за избор на најдобар дипломски труд

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Анита Циунова-Шулеска

Службен емаил (задолжително прашање)
anita@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Маркетинг

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Маркетинг менаџмент 4 часа

од прв циклус настава зимски Интегрирани маркетинг-комуникации 4 часа

од прв циклус настава летен Директен маркетинг 4 часа

од втор циклус настава зимски Маркетинг менаџмент 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Маркетинг менаџмент 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Интегрирани маркетинг-комуникации 2 часа

од прв циклус настава летен Директен маркетинг 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 17

Дипломска работа Член 35

Магистерски труд Член 2

Друго кое не е покриено во прашалникот
- Маркетинг менаџмент - втор циклус студии Маркетинг - Економски факултет - Скопје (менторска настава) 
- Маркетинг менаџмент - втор циклус студии Индустриски дизајн и маркетинг  Машински факултет - Скопје (менторска настава) 
PTM QM&C професионална специјалистичка обука - настава по предметот Интегрирани маркетинг-комуникации - Р.С.Македонија, март 2021 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Учесник PTM QM&C

Национален научен проект Учесник Analyzing readability, topics and tone of the NBRNM`s monetary policy statements

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Exploring Mobile Shopping Intentions: An Analysis
of Self-esteem and Attitudes toward M-shopping

Veljanova, R. and Ciunova-
Shuleska, A.

FEB Zagreb 12th International Odyssey
Conference on Economics and Business Croatia 2021

Service quality, customer satisfaction and loyalty:
An empirical analysis of the Macedonian retail
banking sector

Palamidovska-Sterjadovska,
N., Levkov, N., Ciunova-
Shuleska, A

33rd EBES Conference Spain 2020

Incentives for social media users’ engagement to
different brand-related content types

Palamidovska-Sterjadovska
N. and Ciunova-Shuleska, A.

1st international scienti�c conference
"Economic and Business Trends Shaping
the Future

Macedonia 2020

Друго кое не е покриено во прашалникот
Член на комисии за одбрана на трудови на семинари/конференции на трет циклус студии 

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of East-West Business 2021

Научен/стручен труд од собир Годишник на Економски факултет-скопје 2021

Научен/стручен труд во списание Market 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание PSU Research Review: An International Journal
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Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Economy, Business and Development: An International Journal

Изготвување и пријавување на проект

Уло
га

Тип
на
прое
кт

Назив на проектот Извор на финансирање

Сор
абот
ник

Меѓу
наро
ден

Readability, topic and tone analysis of public health communication
during COVID-19 pandemic: comparison between France and North
Macedonia

Solidarity Funds for Innovative Projects, civil societies,
Francophonie and human development, The Ministry for Europe and
Foreign Affairs, France

Сор
абот
ник

Меѓу
наро
ден

EIT xKIC Circular Economy Consumer Engagement Labs in Western
Balkans EIT Food under the Horizon 2020

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Кораководител на Советот за трет циклус студии

Раководител на внатрешна организациона единица Шеф на катедра по маркетинг

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Маркетинг 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на колегиумот на студската програма маркетинг (до 09.2021) 
Член на Деканатска управа 
Член на Одборот за органзиација PTM QM&C 2020  
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Атанаско Атанасовски

Службен емаил (задолжително прашање)
atanasko@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Сметководство и ревизија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски финансиско сметководство 6 часа

од прв циклус настава зимски корпоративно финансиско известување 6 часа

од прв циклус настава летен сметководствени контролни системи 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 14

Дипломска работа Член 27
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и број Година на

издавање

Atanasko Atanasovski, Marina
Trpeska, Zorica B. Lazarevska

The Block Chain Technology and Its Limitations for True
Disruptiveness of Accounting and Assurance

Journal of Applied
Economic Sciences

Volume XV, Winter
4(70): 738-748 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-1

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-1

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број членови 

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-1

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

37. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING EMERGING
TECHNOLOGIES THAT SHAPE THE ACCOUNTING AND
ASSURANCE PROFESSION OF THE FUTURE

Atanasovski, Atanasko ;
Bozhinovska lazarevska, Zorica ;
Trpeska, Marina

Economic and
Business Trends
Shaping the Future

Macedoni
a 2020

36. AUDIT PROFESSION IN THE SHADOW OF THE COVID -19 - A
PERCEPTION OF AUDITORS IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bozhinovska lazarevska, Zorica ;
Trpeska, Marina ; Atanasovski,
Atanasko ; Dionisijev, Ivan

Economic and
Business Trends
Shaping the Future

Macedoni
a 2020

41. THE SMALL AUDIT PROFESSION IN THE GREAT SHADOW OF
COVID 19 - THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bozhinovska lazarevska, Zorica ;
Trpeska, Marina ; Atanasovski,
Atanasko ; Dionisijev, Ivan

European Accounting
Association 2021
Virtual Congress

Macedoni
a 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

The Supreme Audit Institution in
the Republic of North
Macedonia

Bozhinovska lazarevska, Zorica ;Dionisijev,
Ivan; Trpeska, Marina ; Atanasovski,
Atanasko

Comparative International Governmental
Accounting Conference CIGAR Network
Conference

uk 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
установата

Год
ина

39. МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ И УСОВРШУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ УСЛУГИ СО ПОМОШ НА
ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА ВО ОБЛАК

Атанаско
Атанасовски, Тодор
Тоцев

Економски
факултет -
Скопје

20
20

Рецензирање на публикации
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Facta Universitatis, Series: Economics and Organization 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир Udruzenje Internih Revizora Srbije, Online CPD Event Serbia

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Уредник Зборник на трудови на високообразовна и наушна институција

Улога на собири

Уло
га Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/струен собир

1st International Scienti�c Conference, Economic and business trends
shaping the future 2020 Macedonia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-директор Продекан за финансии
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Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на одбор за ревизија во банка

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Прослава на Јубилеј 70 години Економски факултет 2020

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Институт на овластени ревизори на РМ Континуирано професионално усовршување - семинар 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење Вештачење по наредба на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 2021

Вешт наод и мислење Вештачење по наредба на Основно јавно обвинителство Велес 2021

Име и презиме + Потпис
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17 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Даниела Бојаџиева

Службен емаил (задолжително прашање)
danielam@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Микроекономија 6 часа

од прв циклус настава летен Политика на цени 4 часа

од втор циклус настава зимски Спојување и аквизиции помеѓу компаниите 4 часа

од тер циклус настава Микроекономија

од тер циклус настава Стратегии и политики на цени

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Политика на цени 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 8

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

меѓународен
научен
проект

Национален
координатор COST-CA16228 – European Network for Game Theory, EU funded project EU Funds

меѓународен
научен
проект

Национален
координатор COST-CA18213 – Rural NEET Youth Network: Modelling the risks underlying rural NEETs social exclusion, EU Funds

Национален
научен
проект

Учесник Monitoring for e�ciency, e�cacy and transparency of regulatory institutions: Agency for audio and
audiovisual media services and Agency for Electronic Communications – Proformance watch II

UK and EU
Funds

меѓународен
научен
проект

Учесник Organizing acceleration for high- potential innovative SMEs – The Gazelle project” – Funded from the
INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020 programme EU Funds

Национален
научен
проект

Раководител Preparation of an expertise study about product market de�nition in media sector, domestic project
�nanced by the private company

Private
company's
Funds
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Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија Нобеловци по економија 1969-2020. Економски факултет - Скопје. 2020 г

Друго кое не е покриено во прашалникот
Член на организацискиот одбор на меѓународната конференција - "Economic and Business Trends Shaping the Future" Економски факултет - Скопје 2020 
Член на научниот одбор на меѓународната конференција:' Education: What's next? Formal education and training and the transition from school to work in 
rural areas, ISCETE -Instituto, Universitario de Lisboa Лисабон Португалија,2021 
Учесник на in-house обуката за Државна помош, за потребите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, во организација на Finance Think, mart 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори
на трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот

Година
на

собирот

Улогата на регулаторните институции во развојот на
функционалната пазарна економија во Република Северна
Македонија

Даниела
Бојаџиев
а

Значењето на регулаторните институции за
изградба на функционална пазарна економија во
РСМ

Р.С:
Македонија,
Скопје, МАНУ

2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Раководител на постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор (септември 2021 -) 
Раководител на Тренинг центарот за европска интеграција (ЕИТЦ) 
Член на Комисијата за настава на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ - во Скопје

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Rural NEETs- Nationa
Report for NEETs
population in RNM

Daniela Bojadjieva, Predrag Trpeski,
Ana Kotevska, Emalj Tuna, Ivana J.
Stamenkovska

International Conference „Economic and Business Trends
Shaping the Future, Faculty of Economics- Skopje

R.N.
Maceonija 2020
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Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Rural NEETs and the role
of formal education

Alena Minns and Daniela
Mamuchevska

International Conference:' Education: What's next?Formal
education and training and the transition from school to
work in rural areas:

Lisabon,
Portugal 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир International Conference „Economic and Business Trends Shaping the Future, Faculty of Economics - Skopje 2020

Научен/стручен труд во списание Youth and Society Journal 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Секциско предавање на научен/стручен
собир

Одбележување на доделувањето на Нобеловата награда за економија за 2020
година Р.С: Македонија 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен Successful local innovative development in Europe - SLIDE EU-funds - COST programme

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на универзитетска комисија член
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Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител

Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година

-2

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Стручно мислење Изработка на стручна анализа за дефинирање на пазарот на производ во секотрот на медиумските услуги 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Раководител на Тренинг центарот за европска интеграција (ЕИТЦ): (2019-)

Име и презиме + Потпис
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24 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Eжени Брзовска

Службен емаил (задолжително прашање)
ezeni@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Маркетинг

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Управување со производот 4 часа

од прв циклус настава зимски Меѓународен маркетинг 4 часа

од прв циклус настава летен Управување со маркетинг канали 4 часа

од втор циклус настава летен Меѓународен маркетинг

од втор циклус настава летен Политика на производ

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Управување со производот 2 часа

од прв циклус настава зимски Меѓународен маркетинг 2 часа

од прв циклус настава летен Управување со маркетинг канали 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Хакирај ја сивата економија во е-трговијата Скопје мај 2021

Changing the marketing landscape in 2021 Скопје март 2021

Развој на производ преку Design Thinking Kреирање на стратегија за развој и експанзија на Claxi Delivery Скопје декември 2020

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 20

Магистерски труд Ментор 1

Дипломска работа Член 14

Магистерски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Научно популанрна книга Коавтор Нобеловци по економија

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти
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Тип на проект Улог
а Назив на проектот Извор на

финансирање

меѓународен
научен проект

Уче
сни
к

Profesionalnata trening programa "Quality Management & Competitiveness" JICA

Национален
научен проект

Уче
сни
к

сни к Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република
Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија UKIM

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание

Изда
ние
и

број

Година
на

издава
ње

Импа
кт

факт
ор

Mark Springett, Martin Mihajlov, Ezeni Brzovska,
Mihaela Orozel, Vesna Elsner, Sabrina Oppl,Chris Stary,
Suzette Keith, James Richardson

An analysis of social interaction between novice
older adults when learning gesture-based skills
through simple digital games

Universal
Access in the
Information
Society

202
1 2021 2.71

9

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

The Experience Economy Approach - An
Empirical Examination in Wine Industryy

Brzovska, E., Palamidovska
Sterjadovska, N., Ozretić Došen
Đ.

1st international scienti�c conference
Economic and Business Trends Shaping the
Future

N.Macedonia 2020

Рецензирање на публикации
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Еconomic research 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски
студии Раководител на постдипломски студии на Маркетинг студиумот

Член на факултетска комисија Член на комисија за спроведување на Анкета за односот на наставниците и соработниците спрема наставата

Член на факултетска комисија Член за комисија за избор на најдобар дипломски труд

Член на факултетска комисија Член на одборот за издавачка дејност на Економскиот факултет-Скопје

Член на факултетска комисија Член на Советот за втор циклус студии

Член на факултетска комисија Член на Одборот за организација на ASECU Youth 2020

Член на факултетска комисија Член на на Комисија која ќе го организира учеството на Економскиот факултет – Скопје, во рамки на
настанот ХАКАТОН

Член на универзитетска комисија Член на Надзорниот одбор, на трговското друштво ЕКОНС ДООЕЛ

Член на жири-комисија 

Тип на жири-комисијата Конкретен назив на жири-комисијата Година

Национална Хакатон: хакирај ја сивата економија во е-трговијата 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година
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Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Стручно мислење Еразмус надворешен експерт 2021

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Љупчо Ефтимов

Службен емаил (задолжително прашање)
eftimov@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Менаџмент на човечки ресурси 6 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на перформанси 4 часа

од втор циклус настава зимски Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 2 часа

од втор циклус настава зимски Развој на професионални вештини за вработување 2 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент на перформанси 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Менаџмент на перформанси 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локац
ија

Месец кога е реализирана
наставата

„Следење и мерење на работна успешност на вработени“ I модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт,

онлај
н 22.03.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ II модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки ресурси во
организација на Институт Концепт

онлај
н 24.03.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ III модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки ресурси во
организација на Институт Концепт

онлај
н 07.04.2021

„Следење и мерење на работна успешност на вработени“ I модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт,

онлај
н 10.06.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ II модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки ресурси во
организација на Институт Концепт

онлај
н 15.06.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ III модул за учесниците на Академијата за менаџери за човечки ресурси во
организација на Институт Концепт

онлај
н 17.06.2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 23

Дипломска работа Член 15

Магистерски труд Ментор 6

Магистерски труд Член 5

Докторски труд Член 1
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на
проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓунаро
ден
научен
проект

Национа
лен
координа
тор

Развој и основање на нова студиска порграма на 2 циклус студии на англиски јазик по
MBA in Strategic Human Resource Management во соработка и под менторство на
Indiana University, Kelly School of Business

меѓународен извор

меѓунаро
ден
научен
проект

Раководи
тел Blended learning and evaluation practices for inclusive digital higher education

KA220-HED-Cooperation partnership in
higher education ID KA220-HED-
FcFF8177/20.05.2021

меѓунаро
ден
научен
проект

Учесник Cecyl-Building cyber security skills and entrepreneurial minds with innovative
learning for digital Europe.

Erasmus + Application no. 621477-EPP-1-
2020-1-SI-EPPKA2-KA, KA - Knowledge
Alliances, EAC/A02/2019

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот
(Цело име и
презиме)

Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година
на

издавање

Cvetkoska, V.,
Eftimov, L.,

“BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR PERFORMANCE MEASUREMENT IN
THE BUSINESS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING SUBJECT AREA”

Journal of Engineering Management
and Competitiveness (JEMC),

Vol.11,
No.1,
pp.51-63

2021

Eftimov, L.,
Bozhinovska, T.,

“Adjustments of board composition during Covid 19 crisis: analysis of
the Macedonian companies” Journal of the BH Economic Forum, Vol. 14,

No.2 2021
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Автори на трудот
(Цело име и
презиме)

Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година
на

издавање

Eftimov, L., &
Kamenjarska, T.,

“Determining the effects of the COVID-19 crisis on the human
resource management in organizations”,

Balkans Journal of Emerging Trends
in Social Sciences (Balkans JETSS)

Vol. 4,
No.2 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот
(Цело име и
презиме)

Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година
на

издавање

Ristovska, A. &
Eftimov, Lj.,

“Оrganizational change as "push factor" of employees' turnover intention:
Statistical analysis of the employees in the Republic of North Macedonia”

Economy Business and
Development: An International
Journal

Vol.2,
No.2,
pp.41-54

2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот

Година
на

собирот

"Measuring the effect of salary raise over the performance
of sales employees – the case of an international
organization",

Dimovska,
N.,
Eftimov,L.,

1st international scienti�c conference
Economic and Business Trends Shaping the
Future

North Macedonia,
12-13 November,
2020

2020

Друго кое не е покриено во прашалникот
Рецензент на универзитетски учебник 
-Рецензент на ракописот „Корупција во Република Македонија, трет дел“ од авторката Доц. д-р Наташа Георгиева Хаџи Крстески  
-Рецензент на ракописот „Современ менаџмент со организациската и личната кариера- Практичен водич за поставување на организациски систем за развој на 
кариерата и самоуправување со личната кариера“ од авторката  м-р Александра Кацарски  

Абстракт објавен во зборник на конференција
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Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот

Година
на

собиро
т

“Determining the effects of the COVID-19 crisis on the human
resource management in organizations”

Eftimov, L., &
Kamenjarska
, T.,

5th International Scienti�c Conference
on Economics & Management (EMAN
2021),

held online-
virtually on
18.03.2021

2021

“Оrganizational change as "push factor" of employees' turnover
intention: Statistical analysis of the employees in the Republic of
North Macedonia”

Eftimov, L.,
Ristovska,
A.,

7th International Scienti�c Conference
ERAZ 2021

held online-
virtually on
27.05.2021

2021

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот

Година
на

собиро
т

“Оrganizational change as "push factor" of employees' turnover
intention: Statistical analysis of the employees in the Republic of
North Macedonia”

Eftimov, L.,
Ristovska,
A.,

7th International Scienti�c Conference
ERAZ 2021

held online-
virtually on
27.05.2021

2021

“Determining the effects of the COVID-19 crisis on the human
resource management in organizations”

Eftimov, L., &
Kamenjarska
, T.,

5th International Scienti�c Conference
on Economics & Management (EMAN
2021),

held online-
virtually on
18.03.2021

2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of Contemporary Economic and Business Issues 2021

Научен/стручен труд во списание Journal of Contemporary Economic and Business Issues 2020

Научен/стручен труд во списание Годишник на Економски фкаултет-Скопје 2020

Предавање на собири
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Тип на публикација Назив на собирот Држав
а

Го
ди
на

Пленарно предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

Вебинарот „Влијанието и предизвиците на Covid-19 пандемијата врз образовните процеси и практики“ во
организација на Macedonian American Alumni Association-МААА и Економски факултет-Скопје,
17.09.2021

Р.С.М
акедон
ија

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на
публикација Назив на списание/зборник

Уредник Научно/стручно
списание Човечки Капитал - Издавач Македонската асоцијација за човечки ресурси

Член на
уредувачки
одбор

меѓународно
научно/стручно
списание

Journal of Human Resource Management, published by the Faculty of Management, Comenius University in Bratislava,
Slovakia. http://www.jhrm.eu/

Член на
уредувачки
одбор

меѓународно
научно/стручно
списание

Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies published by
Faculty of Organizational Science, University of Belgrade, Serbia
http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/issue/view/17

Член на
уредувачки
одбор

меѓународно
научно/стручно
списание

InTraders International Trade Academic Journal – Turkey https://www.intraders.org/jr/boards/

Улога на собири

У
л
о
г
а

Тип на тело Назив на собирот

Држав
а на

собиро
т
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У
л
о
г
а

Тип на тело Назив на собирот

Држав
а на

собиро
т

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

1st International Scienti�c Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future
North
Mace
donia

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

International Scienti�c Conference Management 2020 in organization of Faculty of Business and Law
“Union - Nikola Tesla” University in Belgrade and Ministry of Education, Science and Technological
Development of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia

Serbia

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на научен/
струен собир

11та меѓународна летна школа “Make a difference: learn how to evaluate the economic impact of Covid-19
pandemic”

North
Mace
donia

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

The 6th InTraders International Conference On International Trade во организација на Academic Presidency
of Sakarya University, Sakarya, Turkey

Turke
y

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

13. Меѓународна HR конференција и HR Expo 2021, насловена како: “HRise like a PHOENIX- Intertwining
humanity and technology”

North
Mace
donia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-
директор Продекан за настава на Економски факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
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Улога Опис на позицијата

Раководител на
постдипломски или
докторски студии

Раководител на студиска програма од 2 циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Раководител на
постдипломски или
докторски студии

в.д. Раководител на студиска програма од 3 циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент)

Раководител на
постдипломски или
докторски студии

Раководител на Советот за втор циклус студии

Член на факултетска
комисија Член на факултетска комисија за изработка на Стратегиски план на Економски факултет-Скопје за периодот 2021-2025 година

Член на факултетска
комисија

Претседател на Конкурсна комисија за спроведување на уписите за студенти кои ќе се запишат на студиските програми од прв
циклус студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет-Скопје во учебната 2021/2022 година.

Член на факултетска
комисија

Комисија за спроведување на постапка за селекција на кандидат за вработување на еден извршител на работна позиција
Соработник за магистерски и доктроски студии на Економски факултет-Скопје

Член на факултетска
комисија

Комисија за спроведување на постапка за селекција на кандидати за вработување на два извршители на следните работни позиции
Советник за деловно работење и Советник за човечки ресурси на Економски факултет-Скопје

Член на факултетска
комисија Комисијата за организација на настаните по повод 70 годишнина од основањето на Економски факултет-Скопје

Координатор на студиска
програма MBA in Strategic Human Resource Management

Член на факултетска
комисија Комисија за изработка на нови наставни планови на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје за периодот 2022-2027

Член на факултетска
комисија Етичка комисија за студентите на Економски факултет-Скопје за периодот 2021-2025

Член на комисија за избор
во звање Рецензентска комисија за избор на асистент во научна област бизнис-менаџмент на Економски факултет-Скопје
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Улога Опис на позицијата

Член на факултетска
комисија Комисија за избор на 10 најдобри студенти за доделување на стипендии од УКИМ

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение поврзано со
струката Член на Управниот одбор на Македонската Асоцијација на Човечки Ресурси, Скопје, Р. С. Македонија

Член на управен одбор на здружение поврзано со
струката

Член на Советодавниот одбор на Бизнис центарот за тренинг и обука-Охрид при Стопанска комора на
Р.С. Македонија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор MBA in Strategic Human Resource Management 2020

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Учество во промотивни активности за 1 циклус студии „Отворени денови на Економски факултет-Скопје“ во Скопје 2020

Учество во промотивни активности за 2 циклус студии „Отворени денови на Економски факултет-Скопје“ во Скопје 2020

Член на жири-комисија 

Тип на жири-
комисијата Конкретен назив на жири-комисијата Годи

на

Национална Претседател на национална жири комисија за Избор на најдобар HR менаџер за 2019 година во Р.С. Македонија во организација на
Македонската асоцијација за човечки ресурси

202
0

Превод

Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година
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Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година

-1

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Александра Јанеска-Илиев

Службен емаил (задолжително прашање)
aleksandra.janeska-iliev@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Организациско однесување 4 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на мал бизнис 6 часа

од втор циклус настава зимски Менаџмент на мал бизнис 6 часа

од втор циклус настава летен Финансирање претприемачки бизнис 6 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Организациско однесување 2 часа
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Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана
наставата

Summer School “Organization, management, and society” Faculty of Organizational Sciences,
University of Maribor

Krajn , Slovenia (
Онлајн) Септември 2021

Јапонската менаџмент програма за Професионална обука „Quality Management and
Competitiveness” Скопје , Македонија Јануари 2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 14

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на
проект

У
л
ог
а

Назив на проектот Извор на финансирање

Национал
ен научен
проект

У
ч
ес
н
и
к

„Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ
перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет-Скопје“

УКИМ
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Тип на
проект

У
л
ог
а

Назив на проектот Извор на финансирање

меѓунаро
ден
научен
проект

У
ч
ес
н
и
к

Јапонската менаџмент програма за Професионална
обука„Quality Management and Competitiveness”

понска Агенција за меѓународна соработка (JICA), Универзитет од Нагасаки, Јапонија
Универзитет за национално и светско стопанство (UNWE), Бугарија, Економски
Факултет – Скопје, УКИМ, Северна Македонија

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Debarliev, Stojan, Janeska-Iliev,
Aleksandra and Ilieva, Viktorija

The Status Quo Bias of Students and Reframing as an Educational
Intervention towards Entrepreneurial Thinking and Change Adoption.

Economic and
Business Review

22(3)
p.3. 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Building up the base for entrepreneurship: the
meaning of university in the entrepreneurial
ecosystem.

Janeska Iliev
Aleksandra,Debarliev Stojan,
Drakulevski Ljubomir,

Proceedings of the 1st international
conference Economic and Business Trends
Shaping the Future |

Македонија 2020

What is next? Did digital transformation just
become even faster?: Internet usage vs.
productivity

Ognen Firfov, Aleksandra
Janeska Iliev and Ljubomir
Drakulevski.

ICT INNOVATIONS 2021::. Македонија 2021
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Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годин
а

ФАМИЛИЈАРНИОТ БИЗНИС ВО ВРЕМЕ НА КОВИД
КРИЗА

Александра Јанеска Илиев,Јасмина
Николовска

Годишник на Економски Факултет-
Скопје 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир AOM 2021 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир тудентска Конференција на Економски и Правен факултет - НИСКЕП. Скопје 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Кирил Јовановски

Службен емаил (задолжително прашање)
kirilj@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Финансии

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Лични финансии 6 часа

од прв циклус настава летен Финансиски пазари и институции 6 часа

од втор циклус настава зимски Монетарен систем и политика 6 часа

од втор циклус настава летен Финансиски пазари 6 часа

од прв циклус настава зимски Квантитативни методи во финансии 2 часа

од тер циклус настава зимски Меѓународни финансии

од тер циклус настава летен Финансиски пазари
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Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

ПМФ од прв циклус настава летен Финансии 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Инвестирање на пазарот на капитал КХВ РСМ Ноември 2020

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 40

Дипломска работа Член 59

Магистерски труд Ментор 14

Магистерски труд Член 8

Докторски труд Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори
на трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот
Година на
собирот

Overview of integrated
�nancial regulator dillemas

Јовановс
ки, К.

Economic Meditations, Proceedings dedicated to academician Taki Fiti on the
occasion of the 70 th anniversary of hic birth, MANU Македонија 1

Интегирана супервизија на
финансискиот систем

Јовановс
ки, К.

Значењето на регулаторните институции за изградба на функционална пазарна
економија во Република Северна Македонија Македонија 1

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
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Координатор на Советот за развој на пазарот на капитал во Северна Макеоднија при Министерството за финансии, Влада на РСМ.

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Crowdfunding-от како алтернативен начин на финансирање Петрвоска, И., Јовановски, К. Економски факултет Скопје 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Национален координатор за одредена стручна област Координатор

Член на управен одбор на здружение поврзано со струката Член- КХВ

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Димитар Јовевски

Службен емаил (задолжително прашање)
djovevski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Интернет маркетинг 4 часа

од прв циклус настава летен Дизајн и развој на веб 4 часа

од прв циклус настава летен Маркетинг преку социјални медиуми 4 часа

од втор циклус настава зимски Интернет маркетинг алатки и апликации 6 часа

од втор циклус настава зимски Интернет маркетинг 6 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Интернет маркетинг 2 часа

од прв циклус настава летен Дизајн и развој на веб 2 часа

од прв циклус настава летен Маркетинг преку социјални медиуми 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Влијанието и предизвиците на COVID-19 падемијата врз образовните процеси и практики Економски факултет-Скопје Септември

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 39

Дипломска работа Ментор 6

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка а Европската Униха и/или ОЕЦД

Автори на книгата (цело име и презиме) Назив на книгата Улог
а Издавач Година на

издавање

Dimitar Jovevski , Tanja Kamenjarska and Ljupka
Naumovska

COVID-19 – RESHAPING MARKETING AND
COMMUNICATIONS

Авто
р

ProudPe
n 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годи
на

A comparative analysis of the emerging FinTech innovations and modern technologies in the
�nancial services in selected countries

Димитар Јовевски, Тања
Камењарска

Економски
факултет-Скопје

202
0
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго ДирекУправител на компанија основана од Економски факултет-скопје

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Упис за нови студенти 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Годи
на

Стручно
мислење

Образование за вработување во Северна Македонија – изработка на стандард на квалификација и наставен план за Техничар за е-
трговија и дигитален маркетинг. 2021

Име и презиме + Потпис
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24 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Никола Левков

Службен емаил (задолжително прашање)
nikolal@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Менаџмент информациони системи 6 часа

од прв циклус настава летен Деловно комуницирање 4 часа

од прв циклус настава летен Теорија на одлучување 4 часа

од втор циклус настава зимски Развој на професионални вештини 2 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент информациони системи 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Деловно комуницирање 2 часа

од прв циклус настава летен Теорија на одлучување 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 14

Дипломска работа Член 25

Магистерски труд Член

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Интерна скрипта од предавање Автор Менаџмент информациони системи

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка а Европската Униха и/или ОЕЦД

Автори на книгата (цело име и презиме) Назив на книгата Улог
а Издавач Година на

издавање

Nikola Levkov, Mijalche Santa, Tim Jacks and
Aykut Hamit Turan

Information Technology Issues in
Republic of Macedonia

Коав
тор

World Scienti�c-Now Publishers
Series in Business 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

THE MODERATING ROLE OF HELP-SEEKING BEHAVIOR
OF IT PROFESSIONALS – A GUEST FOR LOOKING AT
INDEPENDENT VARIABLES

Nikola Levkov, Mijalche
Santa, Aykut Hamit Turan

19th Global Information Technology
Management Association (GITMA)
World Conference 2020

Франција 2020

Service quality, customer satisfaction and loyalty: An
empirical analysis of the Macedonian retail banking
sector

Nikolina Palamidovska-
Sterjadovska Nikola
Levkov Anita Ciunova

33rd EBES CONFERENCE 2020 Шпанија 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Име и презиме + Потпис
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19 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Елена Макревска Дисоска

Службен емаил (задолжително прашање)
elenam@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Надворешна трговија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Европски економски интеграции 6 часа

од прв циклус настава зимски Единствен пазар на ЕУ 6 часа

од прв циклус настава летен Меѓународни организации и интеграции 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 12

Дипломска работа Член 13
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Автор Внатрешен пазар на ЕУ

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е  
објавено во земја членка на Европска Унија и/или ОЕЦД

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година на
издавање

Ирена Кикеркова, Катерина Тошевска-Трпчевска,
Елена Макревска Дисоска и Јасна Тоновска

Determinants of the bilateral trade �ows of
North Macedonia-a gravity model approach

Dubrovnik International
Economic Meeting

vol. 6, No. 1,
pp. 98-107 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Елена Макревска Дисоска, Драган Тевдовски,
Катерина Тошевска-Трпчевска, Виктор
Стојковски

Evidence of innovation performance in
the period of economic recovery in
Europe

Innovation: The European
Journal of Social Science
Research

33(3),
280-295 2020 1.867

Elena Makrevska Disoska, Irena Kikerkova,
Katerina Toshevska-Trpchevska, Viktor
Stojkovski

A Comparative Perspective of the
National Innovation Systems in Europe

International Review of
Entrepreneurship .

vol. 18:2,
pp. 255-
278

2020 0
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

The impact of Human
Freedom on Economic
Growth

Elena Makrevska Disoska, Katerina
Shapkova-Kocevska

Economic and Business Trends Shaping the Future
International Scienti�c Conference, Faculty of
Economics- Skopje

Macedonia 2020

COVID-19 Challenges for
EU extra and intra-
regional trade

Elena Makrevska Disoska, Irena Kikerkova,
Jasna Tonovska, Katerina Toshevska-
Trpechevska

Economic and Business Trends Shaping the Future
International Scienti�c Conference, Faculty of
Economics- Skopje

Macedonia 2020

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

Determinants of the bilateral trade �ows of North
Macedonia-a gravity model approach

Elena Makrevska Disoska, Irena
Kikerkova, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Jasna Tonovska

5 th Dubrovnik International Economic
Meeting (DIEM 2021), „Global Challenges,
Crisis Management and Sustainable
Development

Croatia 2021

Identifying complementary relationships between
different types of innovation in certain European
countries after the crisis: Evidence from CIS 2012

Elena Makrevska Disoska,
Katerina Toshevska-Trpchevska,
Viktor Stojkoski and Dragan
Tevdovski

Current Economic Trends in Emerging and
Developing Countries” (TIMTED-2021).

Romani
a 2021

The in�uence of BREXIT on export performances
of Britain

Elena Makrevska Disoska, Irena
Kikerkova, Jasna Tonovska and
Katerina T. Trpchevska

The European Union after BREXIT Bulgaria 2021

Учество на научен/стручен собир со реферат
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Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

A longitudial overview of the European national innovation
systems thrugh the lenses of the Community Innovation
Survey

Elena Makrevska Disoska, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Viktor Stojkoski and Dragan
Tevdovski

7th EU
Microdata User
Conference

Germany/on
-line 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Годин
а

Научен/стручен труд во
списание Economic Review 2020

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future International Scienti�c Conference, Faculty of Economics-
Skopje 2020

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future International Scienti�c Conference, Faculty of Economics-
Skopje 2020

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество Free Market Road Show Виена, Австрија 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Интерна евалуација
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Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Европски економски студии 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Стучен консултант на Документарен по повод 70-години постоење на Економски факултет-Скопје 2020

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација ЕРАЗМУС +, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на организациски одбор на Economic and Business Trends Shaping the 
Future. International Scienti�c Conference, Faculty of Economics – Skopje; 
 
Член на организациски одбор на Free Market Road Show, Виена, Австрија. 
Организација на локален настан преку он-лајн платформа, 10.5.2021, 
https://freemarket-rs.com/event/fmrs-skopje/

Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
5

https://freemarket-rs.com/event/fmrs-skopje/
https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


19 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Сузана Макрешанска Младеновска

Службен емаил (задолжително прашање)
suzana@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Финансии

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Јавни финансии 6 часа

од прв циклус настава летен Локални финансии 6 часа

од втор циклус настава зимски Јавни финансии 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 10

Дипломска работа Член 42
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Импакт
фактор

Suzana М. Mladenovska and
Goran Petrevski

Decentralisation and Fiscal Performance in
Central and Eastern Europe

Taylor & Francis / Post-
Communist Economies

vol. 33
No. 5 2021 1.481

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Is There a Dominance of Social
Protection Expenditure in the European
Union?

Biljana Tashevska, Marija T.
Nestorovska and Suzana M.
Mladenovska

1st International Scienti�c Conference
"Economic and Business Trends Shaping the
Future"

R.
Macedonia 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

Фискалната одржливост во услови на
пандемија

Билјана Ташевска, Сузана
Макрешанска Младеновска,
Предраг Трпески, Борче
Треновски

ПРЕДИЗВИЦИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО
ПЕРИОДОТ НА ПАНДЕМИЈАТА ОД КОВИД-19 И
ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПОСТКРИЗНИОТ ПЕРИОД

Р.
Македон
ија

2021

Ефектите од пандемијата на Ковид-19 врз
фискалниот капацитет на општините – Како до
посилни и фискално поотпорни општини?

Борче Треновски, Сузана
Макрешанска-Младеновска,
Предраг Трпески, Билјана
Ташевска

ПРЕДИЗВИЦИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО
ПЕРИОДОТ НА ПАНДЕМИЈАТА ОД КОВИД-19 И
ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПОСТКРИЗНИОТ ПЕРИОД

Р.
Македон
ија

2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир

Economics and Business Trends - Shaping the
Future R. Macedonia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Комисија за дисциплински мерки, Економски факултет - Скопје

Член на факултетска комисија Библиотечен одбор, Економски факултет – Скопје

Член на комисија за избор во звање Комисија за избор на демонстратори на Катедрата за Финансии, Економски факултет – Скопје

Член на комисија за избор во звање Комисија за избор на асистент на Катедрата за финансиски менаџмент, Економски факултет – Скопје
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Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворени денови на Економски факултет - Скопје 2021

Име и презиме + Потпис
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20 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Марина Мијоска

Службен емаил (задолжително прашање)
marina@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Аналитика на бизнис податоци 4 часа

од прв циклус настава зимски Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 4 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на бизнис процеси 4 часа

од прв циклус настава летен Основи на бизнис аналитика 4 часа

од втор циклус настава зимски Дизајнирање на бизнис процеси 6 часа

од втор циклус настава летен Е-влада 6 часа

Оддржување на вежби
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Аналитика на бизнис податоци 2 часа

од прв циклус настава зимски Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 2 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на бизнис процеси 2 часа

од прв циклус настава летен Основи на бизнис аналитика 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Дипломска работа Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година на
издавање

Marina Mijoska, Marija Trpkova-
Nestorovska and Kalina Trenevska
Blagoeva

Predicting consumer intention to use mobile
banking services in North Macedonia

International journal of
multidisciplinarity in business and
science

Vol. 6
No. 10 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

Mobile banking adoption analysis in
North Macedonia using TAM

Trenevska Blagoeva K., Mijoska, M.,
and Trpkova-Nestorovska, M.,

Economic and Business Trends
Shaping the Future - EBTSF - 20

Republic of
North
Macedonia

2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Учество во подготовка на Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма од прв циклус студии по Е-бизнис на Економски факултет - Скопје, 
УКИМ

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник Economic and Business Trends Shaping the Future - EBTSF - 20 2020

Научен/стручен труд од зборник Economic and Business Trends Shaping the Future - EBTSF - 20 2020

Научен/стручен труд во списание Southeast European Review of Business and Economics (SERBE) 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

У
л
о
г
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на научен/
струен собир

11тата Меѓународна летна школа организирана од Економскиот факултет - Скопје, Универзитет Св. Кирил и
Методиј во Скопје, “Make a difference: Learn how to evaluate the economic impact of the COVID-19
pandemic”

Републик
а
Македони
ја
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Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Член на библиотечен одбор на Економски факултет – Скопје, од 29.11.2019

Член на факултетска комисија Член на комисија за јавни набавки на Економски факултет - Скопје, од 13.11.2019

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Уло
га Опис на позицијата

Др
уго

Член на заедницата на инструктори за дисциплината “Fundamentals of Business Process Management”, која ја сочинуваат 230 образовни институции
(универзитети и институти) од повеќе од 60 земји во светот

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден на УКИМ, прв циклус студии 2021

Отворен ден, втор циклус студии 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на катедрата за е-бизнис на Економски факултет – Скопје, од 
28.11.2019

Име и презиме + Потпис
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30 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Елена Наумовска

Службен емаил (задолжително прашање)
elenan@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Финансии

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Банкарски менаџмент 6 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на финансиски институции 6 часа

од втор циклус настава летен Банки и банкарски системи 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 29

Дипломска работа Член 47
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 10

Магистерски труд Член 7

Докторски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Интерна скрипта од предавање Автор Менаџмент на финансиски институции

Интерна скрипта од предавање Автор Банки и банкарски системи

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка а Европската Униха и/или ОЕЦД

Автори на книгата (цело име и презиме) Назив на книгата Улога Издавач Година на издавање

Group of authors Western Balkans Financial Systems Guidelines: 1st edition Коавтор Amazon 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

Анализа на влијанието на банкарската густина врз економската
активност

Симеоновски Кирил, Наумовска
Елена

Годишник на Економскиот факултет -
Скопје 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број членови 

Назив на трудот Автори на трудот Списание

Година
на

издавањ
е
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Назив на трудот Автори на трудот Списание

Година
на

издавањ
е

Does Bank Density Still Matter for
Financial Development and Economic
Performance?

Kiril
Simeonovski,
Elena
Naumovska

Finance, Innovation and Technology: New Models and Structures,Institute
of Economics - Ss. Cyril & Methodius University in Skopje, North
Macedonia

2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

The Effect of Bank Density on
Financial Development and
Economic Performance

Simeonovski, K.,
Naumovska, E., and
Petkovski, M.

1st international scienti�c conference "Economic and Business
Trends Shaping the Future", Faculty of Economics - Skopje, Ss Cyril
and Methodius University

Macedonia 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Годи
на

Научен/стручен труд во
списание Годишник на Економски факултет 202

0

Научен/стручен труд од
собир

1st international scienti�c conference "Economic and Business Trends Shaping the Future", Faculty of Economics -
Skopje, Ss Cyril and Methodius University

202
0

Научен/стручен труд од
собир EBTSF-21 Conference 202

1

Научен/стручен труд во
списание Годишник на Економски факултет
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор Зборник на трудови на високообразовна и наушна институција Годишник на Економски факултет - Скопје

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Претседател на Одборот за изадвачка дејност

Член на факултетска комисија Заменик претседател на Комисијата за јавни набавки

Член на факултетска комисија Член на Комисија за проценка на вредноста на движни ствари

Член на факултетска комисија Член на Комисија за избор на најдобро изработен есеј

Член на комисија за избор во звање Член на Комисија за избор на асистент

Член на Надзорен одбор на Јунус центарот за социјални бизниси на Економскиот факултет - Скопје

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на Надозрен одбор на Прокредит Банка АД Скопје

Друго Член на Одборот за ревизија на Прокредит Банка АД Скопје

Друго Едукатор за обука на инвестициони советници во организација на КХВ

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година
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Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Надворешен експерт за оценка на проекти од програмата Еразмус + 2021

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Александар Наумоски

Службен емаил (задолжително прашање)
aleksandar.naumoski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Финансиски менаџмент 6 часа

од прв циклус настава зимски Економија на инвестиции 6 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на ризик 6 часа

од втор циклус настава зимски Менаџмент на корпоративни ризици 4 часа

од втор циклус настава летен Корпоративна финансиска стратегија 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 20

Дипломска работа Член 10

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 5

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

Тhe impact of bank concentration and comepetiveness on �nancial
sector development in the post-transition economies of Еastern
Еurope

Saso Arosv,
Aleksandar
Naumoski

Current Economic Trends in Emerging
and Developing Countries” (TIMTED-
2021)

Romania 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Обука на тема „Финансирање на климатските промени“, во рамките на еднодневниот семинар  „Климатски финансии - Можности за финансирање на 
климатски акции“. Обуката е во рамки на CBIT проектот “Зајакнување на институционалните и технички капацитети за подобрување на транспарентноста за 
климатски промени во рамките на Договорот од Париз (CBIT проект)” на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), кој се 
спроведува во соработката со Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и Глобалниот фонд за животна средина (GEF), 21.06.2021, 
https://klimatskipromeni.mk/article/695#/index/main

2. Обука на тема “Климатски финансии во буџетите на државата и на општините“, во рамките на еднодневниот семинар  „Климатски финансии - Можности за 
финансирање на климатски акции“. Обуката е во рамки на CBIT проектот “Зајакнување на институционалните и технички капацитети за подобрување на 
транспарентноста за климатски промени во рамките на Договорот од Париз (CBIT проект)” на Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП), кој се спроведува во соработката со Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и Глобалниот фонд за животна средина (GEF), 21.06.2021, 
https://klimatskipromeni.mk/article/695#/index/main

3. Национален консултант за поддршка на развојот на климатското буџетирање во Република Северна Македонија, во Министерство за животна средина и 
просторно планирање во соработка со УНДП Скопје.
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4. Тутор ко-лидер на модулот Финансиско сметководство во проектот на Центарот за развој на финансии од Љубљана, Словенија по овластување и во 
соработка со Овластениот институт за Јавни финансии и Сметководство (CIPFA) и Министерството за финансии на Република Македонија. Назив на проектот: 
Обука и сертифицирање на сметководители во јавниот сектор програма PACT во Република Северна Македонија.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

У
л
о
г
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

9th ASECU Youth International Conference and Summer school 2020, Enhancing and managing
competitive economics and business environment: Challenges for the South and Eastern European
countries and the Black Sea region

Република
Северна
Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски
студии Раководител на постдипломски студиум по Корпоративен финансиски менаџмент

Член на универзитетска комисија Член на универзитетската комисија за издавачка дејност на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во
Скопје

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на комисијата за котација при Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје
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Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Корпоративен финансиски менаџмент 2021

Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улог
а Конкретен назив на државниот натпревар Годин

а

Член Конкурсот за доделување на Годишна награда за млади истражувачи на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за
2020 година 2021

Превод

Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година

Книга/учебник Financial Accounting / Финансиско сметководство 2020

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Николина Паламидовска-Стерјадовска

Службен емаил (задолжително прашање)
nikolina@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Маркетинг

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Маректинг истражување 4 часа

од прв циклус настава летен Односи со јавноста 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Маркетинг истражување 2 часа

од прв циклус настава летен Односи со јавноста 2 часа

Настава во школи и работилници
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Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Недела на наука на УКИМ, Универзитетско студентско собрание-УКИМ онлајн декември 2020

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 6

Дипломска работа Член 31

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 1

Друго кое не е покриено во прашалникот
Маркетинг истражување - втор циклус студии-Маркетинг, Економски факултет-Скопје (менторска настава)

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален научен проект Учесник Analyzing readability, topics and tone of the NBRNM`s monetary policy statements

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

Service quality, customer satisfaction and
loyalty: An empirical analysis of the
Macedonian retail banking sector

Palamidovska-
Sterjadovska, N., Levkov,
N., Ciunova-Shuleska, A.

33rd EBES Conference Proceedings Spain 2020
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

Incentives for social media users’ engagement
to different brand-related content types

Palamidovska-
Sterjadovska, N. and
Ciunova-Shuleska, A.

1st international scienti�c conference "Economic
and Business Trends Shaping the Future", Faculty
of Economics-Skopje

North
Macedoni
a

2020

The experience economy approach - an
empirical examination in wine industry

Brzovska, E.,
Palamidovska-
Sterjadovska, N. and
Ozretić Došen, Đ.

1st international scienti�c conference "Economic
and Business Trends Shaping the Future", Faculty
of Economics-Skopje

North
Macedoni
a

2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Учесник во подготовка на елаборат за нова студиска програма, прв циклус студии-Маркетинг, 2021 
Учесник во подготовка на елаборат за нова студиска програма, втор циклус студии-Маркетинг (едногодишни), 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Годин
а

Научен/стручен труд во
списание SN Business and Economics 2020

Научен/стручен труд во
списание Market, Trziste 2020

Научен/стручен труд во
списание SN Business and Economics 2021

Научен/стручен труд во
списание SN Business and Economics 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International scienti�c conference "Economic and Business Trends Shaping the Future", Faculty of
Economics-Skopje 2021
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Годин
а

Научен/стручен труд од
зборник Годинишник на Екоономски факултет-Скопје 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание Economy, Business and Development: An International Journal

Улога на собири

Ул
ога Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

International scienti�c conference "Economic and Business Trends Shaping the
Future", Faculty of Economics-Skopje

Р.С.
Македонија

Награди

Улога Тип на награда Назив на наградата

Самостоен Најдобар нучник во научното подрачје на општествени науки на УКИМ за 2019 година

Изготвување и пријавување на проект

Уло
га

Тип
на
прое
кт

Назив на проектот Извор на финансирање
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Уло
га

Тип
на
прое
кт

Назив на проектот Извор на финансирање

Сор
абот
ник

Меѓу
наро
ден

Readability, topic and tone analysis of public health communication
during COVID-19 pandemic: comparison between France and North
Macedonia

Solidarity Funds for Innovative Projects, civil societies,
Francophonie and human development, The Ministry for Europe and
Foreign Affairs, France

Нос
ите
л

Меѓу
наро
ден

EIT xKIC Circular Economy Consumer Engagement Labs in Western
Balkans EIT Food under the Horizon 2020

Сор
абот
ник

Наци
онал
ен

Примена на моделот на економија на искуство - емпириско
истражување во рамки на културните институции Универзитет Св. Кирили и Методиј во Скопје

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Член на Kонкурсната комисија за упис на студенти на прв циклус на студии во академската 2021/2022 година

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на Катедрата за маркетинг 
Секретар на Колегиумот на студиска програма Маркетинг на втор циклус 
студии (од сепмтември 2021)

Име и презиме + Потпис
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17 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Мијалче Санта

Службен емаил (задолжително прашање)
mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Е-бизнис

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Системска анализа и дизајн на информациски системи 4 часа

од прв циклус настава летен Е-бизнис иновации 4 часа

од втор циклус настава летен Глобални информациски инфраструктури 4 часа

од втор циклус настава летен Е-бизнис иновации 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Системска анализа и дизајн на информациски системи 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Е-бизнис иновации 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 2

Докторски труд Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Раководи
тел Structural Capacities for Tackling Wicked Problems Erasmus+ Cooperation partnerships in higher

education - KA220-HED

меѓународен научен
проект Учесник Blended learning and evaluation practices for inclusive digital

higher education
Erasmus+ Cooperation partnerships in higher
education - KA220-HED

меѓународен научен
проект Учесник European Citizen through Interactive Digital Narrative Erasmus+ Cooperation partnerships in higher

education - KA220-HED

меѓународен научен
проект

Раководи
тел

EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular
Economy program EIT

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

M Kiselicki, S Josimovski,
LP Ivanovska, M Santa

Impact of Social Media on Sales Funnels in b2c and b2b
Segments in the Republic of North Macedonia

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ
ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

10
(22) 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Electronic markets 2020

Научен/стручен труд во списание Information Systems Journal 2021

Научен/стручен труд во списание Electronic markets 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Уредник Научно/стручно списание Economy, Business & Development

Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Претседател Организационен или програмски одбор на научен/струен собир Economic and Business Trends Shaping the Future Северна Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-директор Продекан за наука и меѓународна соработка

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма
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Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор MBA in Strategic Human Resources Management 2021
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Билјана Ташевска

Службен емаил (задолжително прашање)
biljana@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Национални сметки (Општествено богатство и национални сметки) 4 часа

од прв циклус настава летен Економија на социјалната држава 6 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Национални сметки (Општествено богатство и национални сметки) 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции
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Назив на институцијата Циклус на
студии

Семес
тар Назив на предметот Број на часови

неделно

УКИМ, Филозофски факултет, Институт за социјална работа
и социјална политика

од прв циклус
настава

зимск
и

Економија и социјален
систем (3+2)

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 10

Дипломска работа Член 17

Магистерски труд Член 2

Докторски труд Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Уло
га Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен
научен
проект

Уч
есн
ик

Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries University of Illinois at
Chicago

Национален
научен
проект

Уч
есн
ик

Одговор на социоекономските ефекти од Ковид-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени
работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници

Фондација Отворено
Општество -
Македонија

Национален
научен
проект

Уч
есн
ик

Образование за вработување во Северна Македонија Швајцарската агенција
за развој и соработка

Монографии
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Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографиј
а

Анализа на ефектот од Ковид-19 врз работниците кои се дел од неформалната економија и привремено
вработените работници, преку предлог мерки за нивна поддршка

Здружение за истражување на
политики АНАЛИТИКА СКОПЈЕ

Дел од
монографиј
а

Нобеловци по економија 1969-2020 Економски факултет – Скопје

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година на
издавање

Trenovski, B., Kozheski, K.,
Tashevska, B. and Peovski, F.

The Minimum Wage Impact on Labour Productivity: The
Case of Selected SEE Countries

Management Research
and Practice

Vol. 13,
Issue 3 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Is There a Dominance of Social
Protection Expenditure in the
European Union?

Tashevska, B., Trpkova-
Nestorovska, M.
Markeshanska-Mladenovska,
S.

1st international scienti�c conference "Economic and
Business Trends Shaping the Future", organized by the
Faculty of Economics – Skopje

North
Macedonia 2020

Друго кое не е покриено во прашалникот
Tashevska, B. (2020) “Social Expenditures and Fiscal Sustainability in the European Union”, во Економски медитации, Зборник на трудови посветен на 
академик Таки Фити по повод 70 години од неговото раѓање, стр. 185-203
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Фискалната одржливост на Република Северна
Македонија во услови на пандемија

Ташевска, Б., Макрешанска-
Младеновска, С., Треновски,
Б. и Трпески, П.

Предизвиците на фискалната политика во
периодот на пандемијата на Ковид-19 и
перспективи во посткризниот период

Република
Северна
Македониј
а

2021

Ефектите од пандемијата на Ковид-19 врз
финансирањето на општините во Северна Македонија –
отпорни локални приходи, отпорни општини

Треновски, Б.,
Макрешанска-Младеновска,
С., Трпески, П. и Ташевска,
Б.

Предизвиците на фискалната политика во
периодот на пандемијата на Ковид-19 и
перспективи во посткризниот период

Република
Северна
Македониј
а

2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Заменик член на Работна група за креирање политики и законска регулатива за социјално,  претприемништво, во рамки на Министерството за труд и социјална 
политика , 2021

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

The Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in a
Small Open Economy - The Case of Macedonia

Petrevski, G., Trenovski,
B. and Tashevska, B.

Challenges for Central Banks in
Low Interest Rate Environment

Sarajevo, BiH
(online) 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир Меѓународна конференција Economic and Business Trends Shaping the Future 2021 2021

Научен/стручен труд од собир Меѓународна конференција Economic and Business Trends Shaping the Future 2020 2020

Научен/стручен труд во списание Applied Economics 2020
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание International Journal of Public Administration 2020

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годи
на

Секциско предавање на научен/
стручен собир

Free Market Road Show – Panel: Markets and Governments in the
Post-Pandemic Era

Република Северна Македонија
(online) 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Уло
га Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир

Economic and Business Trends Shaping the
Future 2020

Република Северна Македонија
(online)

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир TIMTED 2021 Романија (online)
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Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или
докторски студии

Раководител на Колегиумот на студиската програма од втор циклус студии по Статистички методи за бизнис и
економија

Член на комисија за избор во звање лен на рецензентска комисија за избор на двајца соработници во звање асистент во научната област
Применета економија

Член на факултетска комисија Член на комисија за спроведување на избори за претседател и членови на студентско собрание на Економски
факултет – Скопје

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Статистички методи за бизнис и економија 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден за прв циклус 2021

Отворен ден за втор циклус 2021

Учество во изработка на закони

Улога Тип на комисија Назив на законот Година

Член

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на редакција на публикацијата Нобеловци по економија 1969-2020, 
Економски факултет - Скопје, 2020
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Име и презиме + Потпис
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15 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Катерина Тошевска-Трпчевска

Службен емаил (задолжително прашање)
katerina@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Надворешна трговија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Меѓународни трговски трансакции 6 часа

од прв циклус настава летен Мултилатерален трговски систем 6 часа

од прв циклус настава летен Мултилатерална трговска регулатива 6 часа

од втор циклус настава зимски Регионални трговски договори и СТО 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Третата работилница на академската мрежа на Лондонската економска школа (LSEE) и ЦЕФТА On-line септември
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 12

Дипломска работа Член 5

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден предмет Уредник Мултилатерална трговска регулатива

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година на
издавање

Katerina Toshevska-Trpchevska, Elena Makrevska Disoska,
Viktor Stojkoski and Dragan Tevdovski

A Comparative Perspective of National
Innovation Systems in Europe

International Review of
Entrepreneurship

Vol.18
(2) 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Elena Makrevska Disoska, Dragan Tevdovski,
Katerina Toshevska-Trpchevska and Viktor
Stojkoski

Evidence of Innovation Performance in
the period of economic recovery in
Europe

Innovation: The European
Journal of Social Science
Research

Vol. 33
(Issue
3)

2020 1.867

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

COVID-19 challenges for the EU extra and
intra-regional trade

Elena Makrevska Disoska, Irena Kikerkova
and Katerina Toshevska-Trpchevska

First International Conference
“Economic and Business Trends
Shaping the Future”

Macedonia 2020

Determinants of the Bilateral Trade Flows
of North Macedonia – A Gravity Model
Approach

Irena Kikekrova, Elena Makrevska Disoska,
Katerina Toshevska-Trpchevska and Jasna
Tonovska

DIEM: Dubrovnik International
Economics Meeting Croatia 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
26.10-21.12.2020: учество на Online Intensive Programme во организација на Riga Graduate School of Law. Полагани курсеви: Economic Development 
and International Trade, European Integration, Challenges and Opportunities Associated with European Accession, International Law I & II, and 
International Sales Law.

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
3

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

Increasing trade integration through trade
facilitation in CEFTA-2006 countries Katerina Toshevska-Trpchevska

online scienti�c conference “Thirty years after
breakup of the SFRY: modern problems of
relations between the republics of the former
Yugoslavia”

Russia 202
1

A longitudinal overview of the European national
innovation systems through the lenses of the
Community Innovation Survey

Viktor Stojkoski, Katerina
Toshevska-Trpchevska, Elena
Makrevska Disoska and Petar
Jolakoski

7th-EU Microdata User Conference German
y

202
1

Identifying complementary relationship between
different types of innovation in certain European
countries after the crisis: Evidence from CIS
2012

Viktor Stojkoski, Elena
Makrevska Disoska, Dragan
Tevdosvki and Katerina
Toshevska-Trpchevska

International conference “Current Economic
Trends in Emerging and Developing Countries”
(Virtual TIMTED 2021)

Romani
a

202
1

Estimating the impact of EU membership on
United Kingdom’s export by using gravity model

Elena Makrevska Disoska, Irena
Kikerkova, Katerina Toshevska-
Trpchevska and Jasna
Tonovska

International Conference “The European Union
after Brexit” Bulgaria 202

1

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир Second International Conference “Economic and Business Trends Shaping the Future” 2021

Научен/стручен труд од зборник Годишник на Економски факултет 2021

Научен/стручен труд во списание Optimum. Economic Studies 2020

Научен/стручен труд во списание Innovation: The European Journal of Social Science Research 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Economy, Business & Development: An International Journal

Улога на собири

Уло
га Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/струен собир

First International Conference "Economic and Business Trends
Shaping the Future" Македонија

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на

финансирање

Носите
л

Меѓународе
н

44 Регионален курс на УНКТАД за главните аспекти на меѓународната економска агенда за земјите во
транзиција УНКТАД

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Катедра за надворешна трговија

Раководител на постдипломски или докторски студии Европски студии

Член на факултетска комисија Претседател на Комисија за јавни набавки

Член на комисија за избор во звање Член на комисија за избор во звање

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година
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Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Меѓународна трговија 2021

Да Втор Европски економски студии 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Евалуатор на Еразмус проекти на Националната агенција 2021

Евалуација Национален експерт за евалуација на ЦЕЕПУС програмата 2021

Име и презиме + Потпис
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27 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Борче Треновски

Службен емаил (задолжително прашање)
borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Развој на економската мисла 6 часа

од прв циклус настава летен Вовед во економија на животна средина 6 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број

Година
на

издава
ње

Борче Треновски, Кристијан
Кожески, Билјана Ташевска,
Филип Пеовски

The Minimum Wage Impact on Labour Productivity: The Case
of Selected SEE Coun-tries

Management Research and
Practice

Volume
1 3,
Issue 3

2021

Драган Глигорич, Борче
Треновски, Кристијан Кожески

External Adjustment and Flexibility of the Exchange Rate
Regime: The Case Of Transition Countries Acta Economica

Volume
34,
No.34

2021

Борче Треновски The Fiscal Sustainability Of The Republic Of North Macedonia
In Terms of a Pandemic

Proceedings of Macedonian
Academy оf Sciences And Arts/
Ministry of Finance

2021

Борче Треновски
The Effects of The Pandemic Of Kovid-19 on Financing of
Municipalities in North Macedonia - resilient local revenues,
resilient municipalities

Proceedings of Macedonian
Academy оf Sciences And Arts/
Ministry of Finance

2021

Борче Треновски The Impact of The Private Sector Credits On The Economic
Growth In The Republic Of North Macedonia

KNOWLEDGE – International
Journal

Volume
44,
No.1

2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на

списание
Издание и

број
Година на
издавање

Импакт
фактор

Ивана Велковска, Борче
Треновски, Кристијан Кожески

Is there a link between income inequality and economic growth in
the Balkans? - Test-ing the Kuznets hypothesis

Revija za
Socijalnu
politiku

Volume
28, No.2/3 2021 0.265

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа
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Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годин

а

The contribution of Michael Kremer – “Nobel Laureates in Economics. Monograph at the Faculty of
Economics

Борче
Треновски

Економски факултет -
Скопје 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение поврзано со струката Член на совет на Народна банка на Република Северна Македонија

Стручни публикации

Тип на
публикациј

а

Уло
га Назив на публикацијата

Го
ди
на

Стручна
монографи
ја

Ко-
авт
ор

Analysis of the effect of COVID-19 on workers who are part of the informal economy and temporarily employed workers 20
21

Стручна
монографи
ја

Ко-
авт
ор

Tax evasion and avoidance in manufactured cigarettes and hand-rolled tobacco in North Macedonia: Results from a nationwide
survey of smokers

20
19

Стручна
монографи
ја

Ко-
авт
ор

Tobacco consumption in North Macedonia 20
20

Стручна
монографи
ја

Авт
ор Sectoral analysis for Regional Development” 20

20
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Тип на
публикациј

а

Уло
га Назив на публикацијата

Го
ди
на

Стручна
монографи
ја

Авт
ор

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”,

20
20

Стручна
монографи
ја

Авт
ор

Municipal Crisis Management Response to Covid-19 Pandemics, Municipal Financing And Affected Services In North
Macedonia

20
20

Стручна
монографи
ја

Ко-
авт
ор

Costs and Bene�ts resulting from practical training of students in Secondary Vocational Education in the Republic of North
Macedonia

20
20

Стручна
монографи
ја

Авт
ор Strategy for development of the Northeast Planning Region 20

21

Име и презиме + Потпис
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2 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Марина Трпеска

Службен емаил (задолжително прашање)
marinas@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Сметководство и ревизија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на сметководство 6 часа

од прв циклус настава летен Управувачко сметководство 1 6 часа

од прв циклус настава летен Управувачко сметководство 2 6 часа

од втор циклус настава зимски Стратегиско сметководство на менаџментот 2 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Континуирана професионална едукација на Институтот за овластени ревизори Онлине Декември 2020
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 30

Магистерски труд Член 4

Магистерски труд Ментор 5

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Основи на сметководство

Позитивно рецензирана зборка задачи или практикум Коавтор Збирка задачи по Основи на сметководство

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и број Година на

издавање

3. Atanasovski, A., Trpeska, M.,
and Lazarevska, Z.B

The Block Chain Technology and Its Limitations for True
Disruptiveness of Accounting and Assurance

Journal of Applied
Economic Sciences

Volume XV,
Winter 4(70) 2020

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

Conceptual Framework for Understanding Emerging
Technologies that Shape the Accounting and Assurance
Profession of the Future

Atanasovski, Atanasko ; Lazarevska,
B. Zorica ; Trpeska, Marina

Economic and
Business Trends
Shaping the Future

North
Macedonia 2020

Audit profession in the shadow of the Covid-19 - A perception
of auditors in the Republic of North Macedonia

Lazarevska, B. Zorica; Trpeska,
Marina; Atanasovski Atanasko;
Dionisijev, Ivan

Economic and
Business Trends
Shaping the Future

North
Macedonia 2020

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

THE SMALL AUDIT PROFESSION IN THE GREAT SHADOW OF
COVID 19 - THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA

Lazarevska, B. Zorica; Trpeska, Marina;
Atanasovski Atanasko; Dionisijev, Ivan

2. 43th EAA
Virtual Annual
Congress

Belgium 2020

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир КПУ за овластени ревизори Северна Македонија

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание
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Улога на собири

Ул
ога Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

3. International Scienti�c Conference "Sustainable Finance, Insurance and
Reporting: Principles, Practices and Challenge" Србија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Катедра

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Сметководство и ревизија 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промоција на прв циклус на студии 2021

Промоција на втор циклус студии 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење Вештачење по предмет од ОЈОГОКК 2021

Вешт наод и мислење Вештачење по предмет на ОЈО Велес 2021
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24 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Марија Трпкова-Несторовска

Службен емаил (задолжително прашање)
marija.trpkova-nestorovska@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Математика и статистика

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Демографија 4 часа

од прв циклус настава летен Анализа на временски серии 4 часа

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

од втор циклус настава зимски Мултиваријациона анализа 4 часа

од втор циклус настава зимски Анализа на временски серии 4 часа

од втор циклус настава летен Демографски методи 4 часа

од тер циклус настава зимски Статистичка анализа 4 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од тер циклус настава зимски Мултиваријациона анализа 4 часа

од тер циклус настава зимски Анализа на временски серии 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Демографија 2 часа

од прв циклус настава летен Анализа на временски серии 2 часа

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 1

Дипломска работа Член 9

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден предмет Автор Материјали за предметот Демографија

Пакет материјали за одреден предмет Автор Материјали за предметот Анализа на временски серии

Пакет материјали за одреден предмет Автор Материјали за предметот Статистика за бизнис и економија

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Научни проекти

Тип на проект Уло
га Назив на проектот Извор на

финансирање

Национален
научен проект

Уче
сни
к

,,Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република
Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија”

Економски факултет
- Скопје, УКИМ

меѓународен
научен проект

Уче
сни
к

“Tobacco consumption in North Macedonia” University of Illinois
at Chicago

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година на
издавање

Марина Мијоска Белшоска, Марија Трпкова-
Несторовска, Калина Треневска Благоева

“Predicting consumer intention to use mobile
banking services in North Macedonia”

International journal of
multidisciplinarity in business and
science

6(10) 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и
број

Година на
издавање

Борче Треновски, Марија Трпкова-Несторовска,
Ѓунтер Мерџан, Кристијан Кожески

“Labour markets in terms of the
fourth industrial revolution”

Southeast European Review of
Business and Economics

Volume 1,
issue 2 2020
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на
списание

Издани
е и број

Година на
издавање

Импакт
фактор

Biljana Tashevska, Marija Trpkova-
Nestorovska, Borce Trenovski

“The government revenue-expenditure nexus in Southeast
Europe: a bootstrap panel Granger-Causality Approach

Eastern
European
Economics

58(4) 2020 0.268

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

“Mobile banking adoption analysis in
North Macedonia using TAM”

Калина Треневска Благоева, Марина
Мијоска Белшоска, Марија Трпкова-
Несторовска

International Scienti�c Conference
Economic and business trends shaping
the future

Северна
Македонија 2020

“Is there a dominance of social protection
expenditure in the European Union?”

Билјана Ташевска, Марија Трпкова-
Несторовска, Сузана Макрешанска
Младеновска

International Scienti�c Conference
Economic and business trends shaping
the future

Северна
Македонија 2020

“Events’ study on the impact of the covid-
19 pandemic on the Macedonian stock
market”

Марија Трпкова-Несторовска, Предраг
Трпески, Филип Пеовски ''Jahorina Business Forum'' Босна и

Херцеговина 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир 1st International Scienti�c Conference Economic and business trends shaping the future 2020

Научен/стручен труд од собир 1st International Scienti�c Conference Economic and business trends shaping the future 2020

Научен/стручен труд од собир 1st International Scienti�c Conference Economic and business trends shaping the future 2020
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир 1st International Scienti�c Conference Economic and business trends shaping the future 2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Ко-раководител на трет циклус студии за програмата Статистички методи за бизнис и економија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Трет Статистички методи за бизнис и економија 2021

Име и презиме + Потпис
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21 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Виолета Цветкоска

Службен емаил (задолжително прашање)
vcvetkoska@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Менаџмент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Математика за економисти 6 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација
Месец кога е
реализирана
наставата

„Трансформирање на податоците во моќни сознанија со користење на
алатката Power BI“

онлајн (Центар за економски истражувања, Економски
факултет - Скопје) декември

"A Comparison of European and North American Approaches to Big
Data Analytics and Arti�cial Intelligence“ онлајн (САД) март
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Назив на школата/работилницата Локација
Месец кога е
реализирана
наставата

„Моделирање, анализирање и визуелизирање на податоци со Power BI“ онлајн (организирана од Стопанска Комора на Р.С.
Македонија) јуни

„Подобро и побрзо одлучување со Power BI“ онлајн (организирана од Стопанска Комора на Р.С.
Македонија) јули

“11th International Summer School “ онлајн (организирана од Катедрата за Математика и
статистика на Економски факултет - Скопје) септември

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Магистерски труд Ментор 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект

Раководи
тел

„Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет - Скопје“ УКИМ

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Violeta Cvetkoska and
Katerina Fotova Cikovic

“Assessing the relative e�ciency of commercial banks in the Republic
of North Macedonia: DEA window analysis”

Croatian Operational
Research Review 11(2) 2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е  
објавено во земја членка на Европска Унија и/или ОЕЦД

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и

број
Година на
издавање

Violeta Cvetkoska and Gordana
Savic

“DEA in Banking: Analysis and Visualization of
Bibliometric Data”

Data Envelopment Analysis
Journal 5(2) 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број членови 

Автори на трудот (Цело име
и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Violeta Cvetkoska and
Ljupco Eftimov

“Bibliometric Analysis for Performance Measurement in the
Business, Management and Accounting Subject Area”

Journal of Engineering
Management and
Competitiveness

11(1) 2021

Violeta Cvetkoska and
Katerina Fotova Cikovic

"E�ciency analysis of Macedonian and Croatian banking sectors
with DEA"

Economy, Business &
Development (EB&D) journal 2(2) 2021

Violeta Cvetkoska and
Milanka Dimovska

"What Will be the Productivity of Employees with Shorter work
Hours?”, with Milanka Dimovska"

International Journal of Business
Research and Management 12(4) 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Импакт
фактор
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Импакт
фактор

Filip Fidanovski, Kiril Simeonovski
and Violeta Cvetkoska

“Energy E�ciency in OECD
Countries: A DEA Approach” Energies 14(4) 2020 3.004

Violeta Cvetkoska, Katerina
Fotova-Cikovic and Marija Tasheva

“E�ciency of Commercial
Banking in Developing
Countries”

Mathematics (Special Issue Recent Process on
Strategic Planning and Decision Making) 9(14) 2021 2.258

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

Зошто нашава држава треба да се подготви за развој и примена на вештачка интелигенција? Виолета Цветкоска Економија и бизнис 2021

Клучни вештини на 21-от век: Аналитика на големи податоци и вештачка интелигенција Виолета Цветкоска Економија и бизнис 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
собирот

Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

“Investigating the Voluntary Employee Turnover in IT Companies in the
Republic of North Macedonia: A Delphi Approach”

Violeta Cvetkoska and
Nika Ivanovska

EBTFC2020
Conference

North
Macedonia
(online)

2020

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Determinants of Organizational Ability in North
Macedonian Banking: Role of Nationality and Gender
Diversity in Leadership

Rajiv D. Banker, Violeta
Cvetkoska and Muktak
Tripathi

37th International Conference of the French
Finance Association (AFFI)

France
(online) 2021
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

MEASURING CORPORATION’S PERFORMANCE IN THE
BALKAN’S BY USING DEA Violeta Cvetkoska

XI International Symposium ENGINEERING
MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS
(EMC 2021

Serbia
(online) 2021

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

“How Young Population Makes Personal Finance
Decisions: Evidence from North Macedonia”

Violeta Cvetkoska and
Tamara Kaftandzieva ISAHP2020 U.S.

(online) 2020

Determinants of Organizational Ability in North
Macedonian Banking: Role of Nationality and Gender
Diversity in Leadership

Rajiv D. Banker, Violeta
Cvetkoska and Muktak
Tripathi

7th International Conference of the French
Finance Association (AFFI)

France
(online) 2021

MEASURING CORPORATION’S PERFORMANCE IN THE
BALKAN’S BY USING DEA Violeta Cvetkoska

XI International Symposium ENGINEERING
MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS
(EMC 2021

Serbia
(online) 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годин
а

Бизнис аналитика - двигател на перформансите на компаниите во
дигиталната ера

Виолета Цветкоска и Марија
Ташева

Економски факултет - Скопје,
УКИМ 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Annals of Operations Research 2021
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Data Envelopment Analysis Journal 2021

Научен/стручен труд во списание International Journal of the Analytic Hierachy Process 2021

Научен/стручен труд во списание Journal of Economics, Finance and Administrative Science 2021

Научен/стручен труд во списание Croatian Operational Research Review 2020

Научен/стручен труд во списание Tourism: An International Interdisciplinary Journal 2021

Научен/стручен труд во списание International Journal of Business, Research and Management 2020

Научен/стручен труд од собир Conferencije za razvoj ruralnog turizma 2020

Научен/стручен труд од собир CECIIS 2021

Научен/стручен труд во списание Economic research-Ekonomska istrazivanja 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годи
на

Пленарно предавање на научен/стручен собир 11 International Summer School North
Macedonia

Одржано предавање по покана на референтен
странски универзитет

A comparison of European and North American Approaches to Big Data
analytics and Arti�cial Intelligence USA

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание International Journal of Business Research and Management
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Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на
уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание International Journal of Analytic Hierarchy Process

Член на
уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание SPOUDAI Journal of Economics and Business

Член на
уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание International Journal of Society Systems Science

Член на
уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Management

Член на
уредувачки одбор

Зборник на трудови на меѓународна високообразовна и
научна институција

Proceedings of the 11th International Symposium Engineering Management
and Competitiveness 2021

Член на
уредувачки одбор

Зборник на трудови на меѓународна високообразовна и
научна институција Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на ЕУи

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Ирена Богоевска-Гаврилова

Службен емаил (задолжително прашање)
irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Маркетинг

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Интернет маркетинг 4 часа

Друго кое не е покриено во прашалникот
Одржување консултации со студенти.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Попис на основните средства на Економскиот факултет - Скопје за 2020 година

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

-9

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промотивни активности за упис на прв циклус на студии 2021

Промотивни активности за новиот студиум на втор циклус на студии во соработка со Indiana University: Strategic HRM 2021

Превод

Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година

6

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Член на Уредувачки одбор кој ги изработи Водичот низ студиите за прв и 
втор циклус студии, како и Наставни програми за студентите од прв циклус 
студии за учебната 2021/2022 година.
2. Спроведување на дел од активностите утврдени со Конкурсот за упис на 
студенти на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година.
3. Учество на отворен информативен ден за промоција на студиумите на 2 
циклус студии 2021 година на ден 15.02.2021 година (за сите заинтересирани

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
2

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


 студенти на вториот циклус на студии по Маркетинг).
4. Учество во организација и спроведување на вебинар од Kатедрата за 
маркетинг на тема: „CHANGING THE MARKETING LANDSCAPE IN 2021: 
CHALLENGES AND PERSPECTIVES“ одржан на 11.03.2021 година.
5. Учество во организација на панел дискусија на тема: „Влијанието и 
предизвиците на КОВИД-19 пандемијата врз образовните процеси и практики“, 
одржана на 17.09.2021 година.
6. Учество на Cross KIC Western Balkan HEInnovate Training Workshop 
(22-24.09.2021).
7. Учество во изведувањето на ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА, ЈУНСКАТА и 
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКАТА испитна сесија во учебната 2020/2021 година.

Име и презиме + Потпис
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22 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Иван Дионисијев

Службен емаил (задолжително прашање)
ivan.d@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Сметководство и ревизија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на сметководство 6 часа

од прв циклус настава летен Ревизија 2 часа

од прв циклус настава летен Интерна ревизија 2 часа

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
1

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=212642243503344&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer
Mijalche Santa



НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име
и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани

е и број
Година на
издавање

Ivan Dionisijev, Zorica
Bozhinovska Lazarevska

The Audit Opinion in the role of Stock Prices Fluctuations on the
Macedonian Stock Exchange Financial Studies 3/(93) 2021

Ivan Dionisijev, Todor
Tocev

Audit Committees in banks and their responsibility to internal audit
function - The case of the Republic of North Macedonia

Journal of Public
Administration, Finance and
Law

19/202
1 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Audit profession in the shadow of the Covid-19 - A perception
of auditors in the Republic of North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Marina Trpeska, Atanasko
Atanasovski, Ivan Dionisijev

1st International Conference
"Economic and Business
Trends Shaping the Future

Republic
of North
Macedoni
a

2020

A pragmatic approach of the state audit engagements through
an analysis of the audited municipalities' revenues and
expenditures in the Republic of North Macedonia

Ivan Dionisijev, Bojan Malchev,
Todor Tocev, Tanja Kamenjarska

16th International Conference
of ASECU

Russia
(online) 2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Консултант за CEF, улога: Предавач- експерт на онлајн курс на тема "Managing Public Sector Assets: current status, ongoing reforms and further 
challenges", 09.10 - 03.11.2020, CEF Словенија
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2. Консултант за CEF, улога: Консултант - стручно читање на материјали за меѓународни модули (Управувачко сметководство - CIPFA), 2021 година

3. Консултант за CEF, улога: Консултант - превод на испити и материјали, 2021 година

4. Индивидуален консултант за CIPFA за период од 23.04 - 30.06.2021, улога: Експерт за управување со јавни средства

5. Консултант во постапка за акредитација на програмата за испитот за стекнување на звање ревизор при ИОРРМ од страна на АCCA, 2021 година

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

A pragmatic approach of the state audit engagements through
an analysis of the audited municipalities' revenues and
expenditures in the Republic of North Macedonia

Ivan Dionisijev, Bojan Malchev,
Todor Tocev, Tanja Kamenjarska

16th International Conference
of ASECU

Russia
(online) 2020

Audit profession in the shadow of the Covid-19 - A perception
of auditors in the Republic of North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Marina Trpeska, Atanasko
Atanasovski, Ivan Dionisijev

1st International Conference
"Economic and Business
Trends Shaping the Future

Republic
of North
Macedoni
a

2020

The Supreme Audit Institution in the Republic of North
Macedonia - Two decades in the way of building public trust

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Ivan Dionisijev, Marina Trpeska,
Atanasko Atanasovski

CIGAR 18th Biennial
Conference

Netherlan
ds
(online)

2021

Implications of COVID-19 on the state audit in the Republic of
North Macedonia. What have the state auditors have learned
from the crisis?

Ivan Dionisijev, Zorica
Bozhinovska Lazarevska

11TH INTERNATIONAL EIASM
PUBLIC SECTOR
CONFERENCE

Northern
Ireland
(online)

2021

BANKS' CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DISCLOSURE AND THEIR ROLE IN THE BETTERMENT OF
SOCIETY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Marina Trpeska, Todor Tocev,
Ivan Dionisijev, Bojan Malchev

Sustainable Finance,
Insurance and Reporting:
Principles, Practices and
Challenge

Serbia
(online) 2021
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Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

THE SMALL AUDIT PROFESSION IN THE GREAT SHADOW OF
COVID 19 - THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Marina Trpeska, Atanasko
Atanasovski, Ivan Dionisijev

43th EAA Virtual Annual
Congress

Belgium
(online) 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Год
ина

The Supreme Audit Institution in the role of improving the operation of
the Ministry of Defense

Ivan Dionisijev, Zoran Minovski, Bojan
Malchev, Todor Tocev Faculty of Security 202

0

The role of the state audit in the public procurement process - Case of
the Republic of North Macedonia Ivan Dionisijev UKIM, Faculty of

Economics - Skopje
202
0

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годи
на
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презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и

број

Година
на

издавање

Предраг Трпески, Кристијан
Кожески, Маријана Цветаноска,
Ѓунтер Мерџан

Public Debt and Economic Growth – The
Case of the Republic of North
Macedonia

Proceedings of the Faculty of Economics in
East Sarajevo: Journal of Economics and
Business

Vol. 9,
No. 21
(2020)

2021

Билал Суџубаши, Борче Треновски,
Беркан Имери, Ѓунтер Мерџан

The Effects of FDI on Domestic
Investments in Western Balkans SHS Web of Conferences

Vol. 92,
07059
(2021)

2021

Борче Треновски, Ѓунтер Мерџан
Lessons Learned from the Fourth
Industrial Revolution for the Global
Economy

Knowledge International Journal
Vol. 43,
No.1
(2020)

2020

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на
трудот Списание Година на

издавање

The Impact of Digitization on the European Economy and
Society Ѓунтер Мерџан Годишникот на Економски факултет - Скопје (Vol.

55) 2020

Друго кое не е покриено во прашалникот
Труд објавен во зборник на конференција: 
• “The Impact of the Macroeconomic Factors over the Performance of the Banking Sector in Republic of North Macedonia”, во Proceedings of 2020 
International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, Босна и Херцеговина, Горажде, 18-19 Декември 2020, Објавен: 
Декември 2020, стр. 703-711, (Автори: Беркан Имери, Билал Суџубаши, Ѓунтер Мерџан); 
• “The Link Between Productivity and Labour Share – The Case of North Macedonia and Slovenia”, во Proceedings of Economic and Business Trends 
Shaping the Future, Објавен: 13 Ноември 2020, DOI: 10.47063/EBTSF.2020.0020, (Автори: Борче Треновски, Кристијан Кожески и Ѓунтер Мерџан).

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Analysis of the Relationship between Labour Productivity
and Labour Income Share – A Comparative Analysis of the
Western Balkan Countries

Борче Треновски,
Кристијан Кожески,
Ѓунтер Мерџан

Економски медитации: Зборник на трудови
посветен на Академик Таки Фити по повод 70
години од неговото раѓање

Република
Северна
Македонија

2020

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Член на уредувачки одбор за подготовка на Водичот низ студиите за прв и втор циклус студии и Наставни програми за студентите од прв циклус
студии 2021

Член на организационен одбор на 11-та меѓународна летна школа во учебната 2020/2021 година 2021

Име и презиме + Потпис
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22 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Филип Пеовски

Службен емаил (задолжително прашање)
peovski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Математика и статистика

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти
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Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален
научен проект

Учес
ник

Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните
економисти на Економски факултет - Скопје

Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание
Издан
ие и
број

Година на
издавање

Filip Peovski Unconventional monetary measures - The case of
the Eurozone and the ECB

Economic Development, Journal of
the Institute of Economics - Skopje

Vol.
22,
No. 3

2020

Filip Peovski, Gjorgji Gockov
Assessing the European Central Bank’s
unconventional measures – a recursive VAR
approach

BH Economic Forum
Vol.
13,
No. 2

2021

Borce Trenovski, Kristijan Kozheski,
Biljana Tashevska, Filip Peovski

The minimum wage impact on labour productivity:
the case of selected SEE countries Management and Research Practice

Vol.
13,
No. 3

2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Events’ study on the impact of the COVID-19
pandemic on the Macedonian stock market

Marija Trpkova-Nestorovska,
Predrag Trpeski, Filip Peovski

X Scienti�c Conference with International
Participation “Jahorina Business Forum 2021

Bosnia and
Herzegovina 2021

Абстракт објавен во зборник на конференција
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Events’ study on the impact of the COVID-19
pandemic on the Macedonian stock market

Marija Trpkova-Nestorovska,
Predrag Trpeski, Filip Peovski

X Scienti�c Conference with International
Participation “Jahorina Business Forum 2021

Bosnia and
Herzegovina 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Ул
ог
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Ч
ле
н

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

2021 International Summer School: Make a difference - Learn how to evaluate the
economic impact of the COVID-19 pandemicpandemic

Република
Северна
Македонија

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработ
ник

Меѓунаро
ден

Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive
Digital Higher Education

Erasmus+ Programme - KA220-HED - Cooperation partnerships
in higher education

Соработ
ник

Меѓунаро
ден Structural Capacities for Tackling Wicked Problems Erasmus+ Programme - KA220-HED - Cooperation partnerships

in higher education

Соработ
ник

Меѓунаро
ден European Citizen through Interactive Digital Narrative Erasmus+ Programme - KA220-HED - Cooperation partnerships

in higher education
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22 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Виктор Стојкоски

Службен емаил (задолжително прашање)
vstojkoski@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Математика и статистика

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Квантитативни методи во финансии 2 часа

од прв циклус настава зимски Математика за економисти 2 часа

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економмија 2 часа

Настава во школи и работилници
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Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Центар за јавни политки Скопје Октомври-Јануари 2021

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Учесн
ик

Diffusion and random search in heterogeneous media: theory
and applications Германска фондација на науки

меѓународен научен
проект

Учесн
ик Modeling propagation of contamination particles Министерство за образование и наука на Република

Северна Македонија

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое НЕМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание

и број
Година на
издавање

Viktor Stojkoski, Petar
Jolakoski, Igor Ivanovski

The short‐run impact of COVID‐19 on the activity in the insurance
industry in the Republic of North Macedonia

Risk Management and
Insurance Review

24, no.
3 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 
кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база 
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование

Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание
Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

фактор
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание
Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

фактор

Viktor Stojkoski, Trifce Sandev, Lasko
Basnarkov, Ljupco Kocarev, and Ralf
Metzler.

Generalised geometric Brownian motion: Theory
and applications to option pricing Entropy

22
no.
12

2020 2.52

Dragan Tevdovski, Viktor Stojkoski
What is behind extreme negative returns co-
movement in the South Eastern European stock
markets?

Scienti�c Annals of
Economics and Business

68,
no. 1 2021 0.54

Viktor Stojkoski, Marko Karbevski, Zoran
Utkovski, Lasko Basnarkov, Ljupco
Kocarev

Evolution of cooperation in networked
heterogeneous �uctuating environments

Physica A: Statistical
Mechanics and its
Applications

572 2021 3.26

Viktor Stojkoski, Trifce Sandev, Ljupco
Kocarev, Arnab Pal

Geometric Brownian motion under stochastic
resetting: A stationary yet nonergodic process Physical Review E 104,

no. 1 2021 2.53

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Identifying complementary relationships between
different types of innovation: Evidence from Community
Innovation Survey 2012

Viktor Stojkoski, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Elena Makrevska Disoska,
Dragan Tevdovski

Current Economic Trends
in Emerging and
Developing Countries

Romania 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

The role of social connectedness in the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic
outcome

Viktor Stojkoski, Dragan Tevdovski
Economic and Business
Trends Shaping the Future
2020

North
Macedonia 2020

E-commerce impact on economic growth Aleksandar Parishev, Goran Hristovski,
Petar Jolakoski, Viktor Stojkoski

Economic and Business
Trends Shaping the Future
2020

North
Macedonia 2020

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Mobility, Mixing and Ergodicity: A Physically-Motivated
Measure for Economic Mobility

Alexander Adamou, Yonatan Berman,
Colm Connaughton, Ole Peters

Ergodicity Economics
2021

United
Kingdom 2021

A longitudinal overview of the European national
innovation systems through the lenses of the
Community Innovation Survey

Viktor Stojkoski, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Elena Makrevska-Disoska,
Petar Jolakoski

7th-EU Microdata User
Conference Belgium 2021

Geometric Brownian motion under stochastic resetting:
A stationary yet nonergodic process

Viktor Stojkoski, Trifce Sandev, Ljupco
Kocarev, Arnab Pal

34th Marian Smoluchowski
Symposium on Statistical
Physics

Poland 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Производственото знаење како детерминанта за доходовната нееднаквост Виктор Стојкоски Економски факултет - Скопје 2020

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание International Economics and Economic Policy 2021

Научен/стручен труд во списание Globalization and Health 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет Weekly Seminars at the Center for Collective learning France 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор Зборник на трудови на високообразовна и наушна институција Годишник на Економскиот факултет - Скопје за 2021 година

Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен
собир

11та Меѓународна Летна школа Економски факултет -
Скопје Македонија

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Национален Флуктуации во Комплексни Системи Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата
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Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Заменик член на дисциплинска комисија

Член на факултетска комисија Претседател на работен тим за спроведување на онлајн настава

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение поврзано со струката Претседател на управен одбор на Здружение за истражување и анализи - ЗМАИ

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Буџетска канцеларија на парламентот на Република Северна Македонија Нееднаквост во време на корона 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Годин
а

Стручна ревизија Рецензент на трудови во рамки во рамки на проектот „Центар за јавни политики“ при Здружението за истражување и анализи -
ЗМАИ 2021

Технички
извештаии Научник за податоци при проектот "Оптимизација на училишните мрежи" при УНИЦЕФ 2021

Технички
извештаии Аналитичар при изработка на Project Appraisal Documents при Светска банка 2021

Технички
извештаии Аналитичар при изработка на физибилити студии за 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Позиции во рамки на факултетот кои не се опфатени во делoт: 
Секретар на внатрешна организациона единица - Секретар на Катедра за 
математика и статистика
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Стручни публикации

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Година

Книга од стручна област Ко-автор Нееднаквост во време на корона 2021

Книга од стручна област Ко-автор Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија 2021

Книга од стручна област Ко-автор Ефекти од пандемијата врз младите и препораки до институциите 2021

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Јасна Тоновска

Службен емаил (задолжително прашање)
jasna.tonovska@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Надворешна трговија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

DETERMINANTS OF THE BILATERAL TRADE FLOWS
OF NORTH MACEDONIA– A GRAVITY MODEL
APPROACH

Irena Kikerkova, Elena Makrevska Disoska,
Katerina Toshevska-Trpchevska, Jasna
Tonovska

DIEM: Dubrovnik
International Economic
Meeting

Croatia 2021

Друго кое не е покриено во прашалникот
• Коавторство на труд “Estimating the impact of EU membership on United Kingdom’s export by using gravity model”, презентиран на меѓународна 
конференција “Estimating the impact of EU membership on United Kingdom’s export by using gravity model” во организација на FACULTY OF 
INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS Bulgaria (автори: Ирена Кикеркова, Елена Макревска Дисоска, Катерина Тошевска-Трпчевска, Јасна Тоновска)

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија • Комисија за проценка на движни ствари 2021

Член на факултетска комисија

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
• Учество во уписни активности како дел од Конкурсот за упис на студенти 
на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година
• Учество на Отворен информативен ден за промоција на студиумите на 2 
циклус студии 15.2.2021
• Учество на Вебинар „Меѓународната трговија во услови на Пандемијата 
од КОВИД-19“ на 30. сеп. 2021
• Учество на онлајн обука KIC HEInnovate Training 22-24.9.2021
• Учество на 44. Регионален курс „Основни прашања на меѓународната 
економска агенда за земјите во транзиција“ на УНКТАД од 18-29 октомври 
2021
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25 октомври 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Маријана Цветаноска Митев

Службен емаил (задолжително прашање)
marijana.cvetanoska@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Економија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 6 часа

Друго кое не е покриено во прашалникот
Консултации со студенти по предметите Основи на економијата и Управување со системите

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е  
објавено во земја членка на Европска Унија и/или ОЕЦД

Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание

Издан
ие и
број

Година
на

издавање

Predrag Trpeski, Marijana
Cvetanoska, Kristijan
Kozheski

ТHE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND
TRADE: A PANEL APPROACH OF SELECTED WESTERN BALKAN COUNTRIES

Management
resarch and
Practice

13/3 2021

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

The impact of health on economic
growth: A panel approach of selected
Western Balkans countries

Marijana
Cvetanoska
, Predrag
Trpeski

X scienti�c conference with international participation Jahorina Business
Forum 2021: South East Europe in the vortex of the 2020 crisis, disruptive
innovations, policies and measures for sustainable economic growth

Bosnia
and
Herzego
vina

2021

Higher education and economic growth
in North Macedonia: evidence from
causality testing and Covid-19
challenges

Marijana
Cvetanoska
, Predrag
Trpeski

1st International Scienti�c Conference, Economic and Business Trends
Shaping the Future

North
Macedo
nia

2020

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 Универзитет во Граџ Австрија Грант од Стирија-Австрија

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член (секретар) на Организациски одбор за Втора меѓународна научна конференција "Економски и бизнис трендови кои ја обликуваат иднината" - Економски 
факултет - Скопје;
Член на комисија за определување дисциплински мерки на студентите на Економски факултет - Скопје;
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Член на комисија за спроведување на Анкетата за односот на наставниците и соработниците спрема наставата;
Спроведување на дел од уписните активности на Економски факултет - Скопје (Конкурс за упис на студенти на прв циклус студии во учебната 2021/2022 
година);
Ангажман при подготовка на Елаборатот за прв циклус студии по студиската програма Економија

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
установата

Год
ин
а

АНАЛИЗА НА КАУЗАЛНОСТА ПОМЕЃУ ЗДРАВЈЕТО КАКО ДЕТЕРМИНАНТА НА ЧОВЕЧКИОТ
КАПИТАЛ И ЕКОНОМСКИОТ РАСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Маријана Цветаноска,
Предраг Трпески

Економски
факултет -
Скопје

20
20

Елинот Остром Предраг Трпески, Таки Фити,
Маријана Цветаноска

Економски
факултет -
Скопје

20
20

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Име и презиме + Потпис
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24 ноември 2021

Индивидуален годишен извештај 2019-2020 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Ирена Кикеркова

Службен емаил (задолжително прашање)
irena@eccf.ukim.edu.mk

Матична катедра (задолжително прашање)

Надворешна трговија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Оддржување на настава (задолжително прашање)

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски надворешна трговија 6 часа

летен меѓународна економија 6 часа

летен теории на надворешна трговија 6 часа

од втор циклус настава зимски европски економски интеграции

зимски економиии во транзиција

зимски СДИ и економскиот развој

летен меѓународна економија
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Дипломска работа Член 17

Магистерски труд Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

COVID-19 challenges for the EU extra and
intra-regional trade

Elena Makrevska Disoska, Irena Kikerkova
and Katerina Toshevska-Trpchevska

First International Conference
“Economic and Business Trends
Shaping the Future

Macedonia 2020

Determinants of the Bilateral Trade Flows
of North Macedonia – A Gravity Model
Approach

Irena Kikekrova, Elena Makrevska Disoska,
Katerina Toshevska-Trpchevska and Jasna
Tonovska

DIEM: Dubrovnik International
Economics Meeting Croatia 2021

Друго кое не е покриено во прашалникот
Oн-лајн учество на меѓународни конференции и вебинари:
1. World Customs Organization, 2020 WCO TECH-CON, WCO, Brussels, http://wcoomd.org, online KUDO platform, 11-13.11.2020
2. 15. Annual WTO Conference on-line: Lessons learned regarding Customs’ response and role in supply chain continuity during the COVID-19 
pandemic, WCO, Brussels, 24-26.11.2020
3. IMF, European Economic Outlook for Europe for 2020-21, webinar on presentation of outlook in cooperation with the National Bank of the RN 
Macedonia,  online Zoom platform,  30.11.2020 
4. World Customs Organization, WCO Free Zone Conference, on invitation of the general Secretary of thе WCO, Brussels, Prof. Kunio Mikuria, (online 
KUDO platform),  14.12.2020 
5. CEFTA-2006, CEFTA Week: CEFTA in Pandemics – Achievements and Challenges, on invitation of the director of CEFTA-2006, Mr. Emir Gjinkikj, 
Jahorina, online Zoom platform, 17.12.2020
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6. World Customs Organization,  WCO conference on rules of origin, WCO, Brussels, online KUDO platform, 10-12.03.2021
7. ROCB/WCO Europe,  Analytics Webinar, ROCB/WCO Europe, Baku, on invitation on direсtor Enver Chengel, online Webex platform, 21.05.2021
8. Departman za makroekonomiju Instituta ekonomskih nauka (IEN), Okruglu sto na temu: Makroekonomska stabilnost i unapredjenje konkurentnosti 
zeamlja Zapadnog Balkana, Departman za makroekonomiju Instituta ekonomskih nauka (IEN), Beograd, on-lajn na platformu ZOOM, 22.09.2021, 
9. Тhe 3rd workshop of the LSEE-CEFTA Academic Network, CEFTA, the regional economic area and the common regional market: steppingstones or 
alternatives to deeper EU integration? LSEE Research on South Eastern Europe and CEFTA- 2006 Secretariat, on line ZOOM platform, 22.09.2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Determinants of the Bilateral Trade Flows of
North Macedonia – A Gravity Model Approach

Irena Kikekrova, Elena Makrevska Disoska,
Katerina Toshevska-Trpchevska and Jasna
Tonovska

DIEM: Dubrovnik
International Economics
Meeting

Croatia 2019

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Он-лајн дебата (Вебекс платформа) во организација на Стопанската комора на Македонија за енергетска ефикасност на економијата, 29.10.2021  
 
ROCB/WCO Europe, 11. Annual Global Meeting on Capacity Building of WCO Regional Structures , ROCB/WCO Europe, on invitation on direсtor Enver 
Chengel, online WebEx platform, power point presentation on: Annual Progress and Vision for 2021 RTC-WCO – Skopje, online Webex platform, 
19.02.2021 

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

Estimating the impact of EU membership on
United Kingdom’s export by using gravity
model

Elena Makrevska Disoska, Irena Kikerkova,
Katerina Toshevska- Trpchevska and Jasna
Tonovska

International Conference
“The European Union after
Brexit”

Bulgaria 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир Second International Conference “Economic and Business Trends Shaping the Future” 2021
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на управен одбор на здружение поврзано со струката Член на УО на Стопанската комора на Северна Македонија

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

УКИМ, Студентски парламент Актуелни состојби во меѓународната економија - мoжности за надминување на кризата? 2020

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Директор на РТЦ-СЦО во Скопје 
2. Член на Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија

Стручни публикации

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Година

Стручна монографија Ко-автор Македонската економија во тековниот и во пост- Ковид 19 периодот, 2020
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