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ю2=ц3Д) година

.Врз основа на член 1 10, 174 и 175 од Законот за високото образование
(Сл.весник на Р.Македонија 6p.82/18 и Сл.весник на Р.С.Максдонија бр.178/21) и член
41 и 42 од Правилникот за посебнитс услови и постапката за избор во наставно —
научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр.411 од
5.11.2018 година), а на предлог на рецензентската комисија, Наставно — научниот совет
на Економскиот факултет — Скопје на седницата одржана на ден 25.3.2022 година, ja
донесе следната

ОДЛУКА

кандидатот д-р Љупчо Ефтимов, се избира за наставник, во наставно — научно
звање редовен професор, во, научната област: бизнис менаџмент, по предметите:
Менаџмент на човечки ресурси и Менаџмент на перформанси.

Образ ложе ние

На објавениот конкурсот за избор на наставник во сите наставно,— научни звања во
научната област: б“знис менаџмент, по предметите: Менаџмент на човечки ресурси и
Менаџмент на перформанси, објавен во Слободен печат и Коха на ден 9.2.2022 година, се
пријави само кандидатот д-р Љупчо Ефтимов.

Рефератот на Рецензентската -комисија е објавенгво Билтенот на Универзитетот
бр.1256 од 1.3-.2022 година.

Против изготвениот реферат на Рецензентската комисЙја во предвидениот рок, не е
поднесен приговор.

Наставно научниот совет -на седницата одржана на ден 25.3.2022 година, го
прифати предлогот на Рецензентската комисија во состав:

Проф. д-р Димитар Бојаџиоски
Проф. д-#Благоја fopf\Ij0Bckt;;
Проф. д-р Кирил Постолов

и го избра д-р Љупчо Ефтимов во наставно-научно;звање. редовен професор, во научната
област: бизнис менаџмент, по предметите: Менаџмент на човечки ресурси и
Менаџмент на перформанси.

Согласно член 173, став 2 рд Законот за високото (Сл.весник на Р.Македонија
6p.82/18 и Сл.весник на Р.С.Македонија 6p.178/21): „Изборот на редовен професор
извршен од страна на наставно-научниот совет на факултетот, го потврдува сенатот на
Универзитетот”.

Оваа одлука да се достави до: Универзитетот, кандидатот, персонално досие, досие
на седницата и архива.
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Снопђс

Врз основа на член 94, став 1, алинсја 43, член 173, став ) и член 173, став 2 од Законот за

високото образованис (СЛУК6СН вссник на Гспфлнка Македонипз бр. 82/2018 и Службен веснин

на Република Ссвсрна Максдонща бр. 178/2021), Универмгтстскиот сенат на 20. седница одржана

на 28.4.2022 година, ja донссс слсднава

О Д ЛУКА
потврдуање на избор во звањето редовен професор

Член 1

Се потврдуа изборот во звањето редовен професор на д-р Љупчо Ефтимов, вонреден

професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј и - Скопје, Економски факултет во Скопђе, во

наставно - научната област:

бизнис ленаџяент.

Редовниот професор го задржува звањето доживотно и заснова работен однос на

неопределено време.

Член 2

Одлуката стащва во сила со денот на донесувањето, а Ке се објави во Универзитетскист

тласник.

Претседател

нееаракоска

дн:

Економски факултет - Скопје

проф. д-р Љупчо Ефтимов
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