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ИЗВЕШТАЈ НА ДЕКАНОТ ЗА РАБОТАТА НА  

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Извештајот за работата на Деканот на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет – Скопје, се однесува за учебната 2021/2022 година, односно за периодот од 

1.10.2021 до 30.09.2022 година. За наведениот период, од страна на Деканатската управа, како и 

од страна на Наставно – научниот совет, а согласно донесениот Стратешки план, 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 иако обемна, беше предизвик како за раководството така и за сите од наставниот и 

ненаставниот кадар 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, но сепак Факултетот презеде низа мерки за непречено 

реализирање на наставата како и мерки кои значеа постепено нормализирање на наставниот 

процес како подготовка за негово целосно нормализирање започнувајќи од учебната 2022/2023 

година. И покрај специфичните и несекојдневни околности за работа, Економскиот факултет – 

Скопје, во континуитет преземаше активности со кои, уште еднаш ги потврди своите силни 

определби кои значат напорна работа и посветеност за понатамошен развој и зачувување на 

статусот, најпрестижна високообразовна институција во високото образование, лидер во 

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

овој Извештај дадени се информации за најважните области од работењето на Факултетот, како и 

резултатите кои се остварени во рамките на секоја област која ја дефинира неговата дејност.   

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

И учебната 2021/2022 година, како и претходната, помина во знакот на борбата со 

пандемијата и соочување со предизвиците кои таа ги наметна за наставните и 

административните процеси на факултетот.  

Заштитата на здравјето и животите на студентите и вработените останаа врвен приоритет, 

и факултетот продолжи да функционира во истите нестандардни услови на работење со 

почитување и успешно спроведување на веќе потврдените одлуки, мерки и протоколи во 

процесот на организирање на наставата, испитите и административните процедури на далечина 

во услови на пандемија. Дополнително, со цел поуспешна борба со пандемијата, во рамките на 

факултетот се овозоможи функционирање на посебен вакцинален пункт намененет за 

студентите и вработените на Економски факултет-Скопје и на УКИМ. 

Наставата во оваа учебна година целосно се спроведе на далечина, односно со користење 

на електронските средства за двонасочна комуникација, доминантно преку Microsoft Teams 
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платформата. Како дополнителна поддршка на наставата, на вработените им беше обезбедена 

обука и можност за користење на новата learning management платформа i-Learn развиена од 

страна на УКИМ.  

Колоквиумите во зимскиот семестар и јануарската испитна сесија целосно се реализираа 

со помош на специјализираната електронска платформа за спроведување на испити и 

колоквиуми на далечина-Exam net. Во летниот семестар со намалување на бројот на заболени од 

Ковид-19 во државата и намалувањето на рестриктивните мерки се создадоа услови за 

организирање на колоквиумите, односно на испитите во јунската и септемвриската сесија со 

физичко присуство во просториите на самиот факултет. Дополнително, по направената анализа 

за оправданоста и ефикасноста на спроведување на дводекадните сесии во изминатата учебна 

година, воведени на барање на ФСС како олеснителна мерка во текот на пандемијата, членовите 

на наставно-науниот совет едногласно донесоа одлука започнувајќи од септемвриската сесија да 

се врати практиката на организирање еднодекадни сесии. 

Наставниот и соработничкиот кадар, и во оваа пандемиска учебна година вложија голем 

труд и посветеност, и демонстрираа голема професионалност и вистинска ангажираност на 

студентите да им овозможат квалитетно образование, а административниот кадар овозможи 

секојдневна достапност на сите административни услуги и непречено остварување на сите 

студентски права со ревносно почитување на протоколите за престој и работење на вработените 

во просториите на факултетот или на далечина.  

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 близу 20% поголем број на вкупно запишни студенти, односно, во рамките на трите 

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

вкупно 538 студенти, споредбено со претходната година кога бројот на запишани студенти  

изнесуваше 455. 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 текот на 

месец септември успешно се спроведе и Конкурсот за упис на нови студенти на прв циклус 

студии во рамки на трите уписни рока за учебната 2022/2023 година. 

Во извештајниот период, односно во учебната 2021/2022 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 двата уписни рока во 

анализираната учебна 2021/2022 година може да се констатира намалување на бројот на 

студенти, Иако интересот за упис на студенти на втор циклус студии е прилично намален 

споредено со периодот од пред десетина години, сепак, иновираните и новите студиски програми 
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на втор циклус студии, влеваат оптимизам за промена на негативниот тренд, односно 

побудување на поголем интерес за запишувањето на новоакредитираните студиски програми.  

Во текот на учебната 2021/2022 година, Факултетот врз основа на претходно преземените 

чекори и утврдени насоки за заедничко усогласено постапување помеѓу катедрите, во еден 

транспарентен, синхронизиран и колегијален повеќемесечен процес успешно ги подготви, 

усогласи и поднесе до одборот за акредитација на високото образование 7-те целосно иновирани 

елаборати за акредитација на студиските програми од прв циклус студии: 

-економија, 

-е-бизнис, 

-маркетинг, 

-менаџмент и претприемништво, 

-меѓународна трговија, 

-финансии, и 

-сметководство и ревизија. 

Посветеноста на вработените во рамките на овие процеси овозможија Економскиот 

факултет- Скопје, со завршувањето на учебната 2021/2022 година, успешно да го заокружи 

процесот на акредитација и навремено да обезбеди решение за почеток со работа за сите седум 

студиски програми на прв циклус. 

Во истиот колегијален дух со несебичен ангажман на колегиумите и советот на 2 циклус 

студии и во една позитивна атмосфера се подготвија и поднесоа елаборатите за акредитацијата и 

за студиските програми од 2 циклус студии: 

-Е-бизнис менаџмент, 

-Е-бизнис менаџмент (двегодишни), 

-Европски економски студии, 

-Корпоративен финансиски менаџмент, 

-Маркетинг, 

-МБА менаџмент, 

-Менаџмент во осигурување, 

-Монетарна економија, финансии и банкарство, 

-Статистички методи за бизнис и економија, и 

-Управување со јавен сектор. 
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Сите студиски програми на 2 циклус студии успешно го завршија процесот на 

акредитација, а во исчекување сме и на последните две решенија за почеток со работа за 

студиумите Маркетинг и Европски економски студии. 

Во учебната 2021/2022 година ги отворија вратите за студентите и започнаа со работа 3-те 

претходно акредититирани студиски програми од 2 циклус студии:  

-Сметководство и ревизија,  

-Економски развој и меѓународни финансии, и  

-MBA in Strategic Human Resource Management.   

Вреди да се одбележи фактот дека студиска програма MBA in Strategic Human Resource 

Management на втор циклус студии, е целосно нова студиска програма акредитирана на англиски 

јазик која се спроведува на далечина, развиена во соработка помеѓу Економскиот факултет – 

Скопје и Indiana University’s (IU) Kelley School of Business од САД и овозможена од страна на 

Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија. 

Во текот на учебната 2021/2022 година, започнаа со работа и 3-те реакредитирани 

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

управување (менаџмент) и Статистички методи за бизнис и економија.  

Во насока на претставување и промоција на ново акредитираните студиски програми од 

прв циклус студии изработени во согласност и целосно компатибилни со студиските програми на 

првите 50 најдобри универзитети од светот, самостојно или во соработка со УКИМ се 

организираа неколку Отворени денови пред учениците од средните училишта од Скопје. 

Дополнително по електронски пат беа организирани и два Отворени денови за промоција на 

студиумите на втор циклус студии пред потенцијалните кандидати за упис (еден пред првиот и 

еден пред вториот уписен рок). 

Економски факултет-Скопје ја продолжи својата стратегиска заложба согласно годишниот 

план на активности и Стратегискиот план за 2021-2026 година, да организира и реализира 

континуирани обуки и тренинзи на вработените во насока на унапредување на постојните и 

воведување на нови методи за настава. За таа цел во учебните 2020/2021 и 2021/2022 година во 

соработка со професори и предавачи од Indiana University’s (IU) Kelley School of Business од САД 

се организираа следните обуки за вработените: 

- Asynchoronous Content, 

- Online Course Content/Student Engagement, 

- Online Student Assessment, 

- Student Assessment Rubrics ,    

- Case Study Development, 

- Microsoft Teams as a Course Delivery Tool, 
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- Microsoft Teams Applications, 

- Sourcing Business Cases, 

- Local Business Case Development and Collaboration, 

- Creating an Engaging Student Classroom Experience,  

- Bringing Business Connections into the Classroom. 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

 Во периодот опфатен од изминатата учебна 2021/2022 година, односно анализирано од 

1.10.2021 до 30.09.2022 година остварени се вкупни приходи во износ од 140.824.193 денари, со 

структура на приходи како што следи: приходи од Министерство за образование и наука 42,16%, 

сопствени приходи 57,63%, и приходи од закупнини 0,21%. 

 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 81.151.791 

денари.  

 Во текот на учебната 2021/2022 година Факултетот оствари 674.183 денари помалку 

приливи од самофинансирачки активности во споредба со претходната 2020/2021 учебна година. 

Намалувањето на приходите од самофинансирачки  активности за учебната 2021/2022 година се 

должи пред се на намалување  на приходите од уписнини и други услуги на студенти на прв и 

втор циклус на студии, поради намалување на вкупниот број на запишани студенти во сите 

студиски години и поради различниот период на завршување на уписот на студенти на прв 

циклус на студии, кој за учебната 2021/2022 година во редовен термин продолжи до 7.10.2022 

година. Во учебната 2021/2022 година Факултетот оствари останати приходи во вкупен износ од 

20.022.119 денари, значително над износот остварен во учебната 2020/2021 година од 10.621.327 

денари. Зголемувањето се должи на повеќе остварени приходи од донации, проектни активности, 

вклучително и стручни услуги за вештачења.    

 Вкупните приходи од сметката 631 отворена за закупнини за периодот изнесуваат 305.868 

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 (47,99%), 

приходи од услуги на студенти по разни основи (17,34%), приходи од уписнини, од испити и од 

одбрани на студенти на втор циклус на студии (5,75%), приходи од уплати за трет циклус на 

студии (4,25%) и останати приходи (24,67%). 

 Во структурата на вкупните расходи кои се покриваат од сите извори на приходи 

учествуваат бруто платите со 56,71%, договорните услуги со 29,71%, комуналните услуги со 
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5,30%, поправките и тековното одржување со 2,05% и останатите тековни трошоци потребни за 

нормално функционирање на наставниот процес со 6,23%. Во продолжение се презентирани 

прегледите на остварени приходи и расходи за учебната 2021/2022 година и споредбената учебна 

2020/21 година. Во текот на учебната 2021/2022 година Факултетот имаше поголеми расходи по 

основ на договорни услуги споредено со претходната учебна година поради реализираниот 

поголем обем на проектни активности вклучително и активности за обезбедување на стручни 

услуги за вештачење по налог на други институции и организации. Исто така, во текот на 

учебната 2021/2022 година Факултетот од сопствени средства и донации реализираше повеќе 

инвестиции за подобрување на условите за студирање, подетално: 

- Купување на информатичка опрема, односно лаптоп и десктоп компјутери за наставниот 

персонал и за опремување на лабораториите на Факултетот во вкупен износ од 3.398.850 

денари, опрема за оптичка интернет мрежа и останата помала опрема во вкупен износ од 

1.081.165 денари,  

- Молерско-гипсарски услуги за кречење на амфитеатри и предавални и други простории на 

Факултетот во вкупен износ 713.613 денари.    

 

Овие расходи за инвестиции во прегледот на приходи и расходи за периодот подолу се 

прикажани во категориите поправки и тековно одржување и други расходи согласно 

стандардната категоризација и опис на расходите од сметковниот план.  

 

Преглед на остварените приходи и расходи за периодот 1.10.2021-30.09.2022 

  

Сметка 

631 

Сметка  

788 Сметка 603 Вкупно 

Вкупни приходи 305.868 81.151.791 59.366.534 140.824.193 

          

Структура на приходи:         

Приход од уписнина - 1 циклус   38.941.810   38.941.810 

Приходи од различни услуги на студенти на 1 

циклус   14.072.695   14.072.695 

Приходи од уписнини, испити и одбрани 2 

циклус   4.663.975   4.663.975 

Приходи од 3 циклус на студии   3.451.192   3.451.192 

Бруто плати – од буџет     51.726.251 51.726.251 

Комунални услуги – од буџет     7.455.553 7.455.553 

Инвестиционо одржување     

  Приходи од закупнини  305.868     305.868 

Останати приходи   20.022.119 184.730 20.206.849 

          

Структура на трошоци         

Бруто плати   30.233.847 51.726.251 81.960.098 
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Комунални услуги 208.920 1.564 7.455.553 7.666.037 

Договорни услуги 

 

42.787.637 154.750 42.942.387 

Поправки и тековно одржување 179.455 2.792.419   2.971.874 

Материјали и ситен инвентар 42.311 1.154.495   1.196.806 

Реконструкција на објекти     

  Патни и дневни трошоци -службено патување   891.952 

 

891.952 

Други расходи 162.560 6.695.904 29.980 6.888.444 

Вкупно трошоци 593.246 84.557.818 59.366.534 144.517.598 

 

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 

Приход иод уписнини, испити и одбрани 2 

циклус   6.287.790   6.287.790 

Приходиод 3 циклус на студии   3.024.892   3.024.892 

Брутоплати – 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 

Останати приходи   10.621.327 921.834 11.543.161 

          

Структура на трошоци         

Брутоплати   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 
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ПРАВНА РАМКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ  

 

Во текот на учебната 2021/2022 година, Факултетот ја продолжи својата динамична 

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

креирање на подобри услови за поедноставено и поефикасно извршување на работните 

активности, како во делот на наставниот процес, така и во делот на административното работење, 

но и обебедување на посоодветни услови за реализација пред се на дејноста на Факултетот. 

Имјаќи ја предвид хиерархиската поставеност на актите, тогаш со сигурност може да се 

каже дека во изминатата учебна година, се донесоа следните акти кои имаат посуштинско 

значење за работата на Факултетот, и тоа:  

- Одлука 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, како и пречистен текст на оваа одлука. 

Донесувањето на оваа одлука, беше мотивирана од одредбите предвидени во Колективниот 

договор за високото образование и наука, како и од потребата од посоодветано финансиско 

функционирање на Факултетот, наметното од актуелните услови и случувања;   

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје. 

Донесувањето на овој Правилник беше мотивирано од потребата за обезбедување на поголема 

ширина во процесот на вработување, како и потребата од редефинирање и предвидување на 

работни позции кои се во насока на подобра административна поставеност на Факултетот, и  

- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организирање на издавачката 

дејност на Економскиот факултет – Скопје. Донесувањето на оваа одлука беше мотивирана со 

цел обезбедување на соодветни услови кои ќе овозможат непречно понатамошно планирање и 

развивање на издавачката дејност на Факултетот;  

Од особена важност е што се продолжи воспоставената практика, на донесување на 

Годишен план на активности за учебната година. Донесувањето на овој план, ги предвидува и 

утврдува најзначајните цели, како и активности кои е потребно да бидат преземени и 

реализирани за унапредување и развој на Факултетот како од наставниот така и од ненанставниот 

кадар.  

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

кои се креираа од страна на Министерството за образование и наука, како и од страна на 

Ректоратот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, а со кои се уредуваат одредени 

начини на работата на Факултетот.  

Во текот на 2021/2022 година, од страна на Државниот просветен инспекторат беа 

направени повеќе редовни надзори, при што во истите се констатира дека реализираните 

активности се во согласност со законското работење на Факултетот. 

Како заклучок кој може да произлезе во врска со правната рамка и работење на 

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

актуелните законски и подзаконски норми, на кој истиот подлежи. 
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

 

Во областа на меѓународната соработка Економскиот факултет-Скопје се стреми да ја 

прошири својата мрежа и начини на кои се вклучува во меѓународната соработка со цел да им 

овозможи поголеми можности на своите студенти и вработени. За таа цел во текот на 

академската година 2021/2022 Економскиот факултет-Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје успеа да ја прошири меѓу-институционалната соработка со високообразовни 

институции и притоа се потпишани осум нови Еразмус + договори: 

- University of the North, University Center Koprivnica, Хрватска;  

- Титу Маиореску Универзитет - Факултет за банкарство, финансии и бизнис 

администрација, Букурешт/Романија; 

- Универзитет Каен, Франција; 

- Универзитет Валенсија, Шпанија; 

- Универзитет „Св. Климет Охридски“ во Софија, Факултет за бизнис и администрација, 

Софија, Бугарија; 

- Универзитетот во Јанина, Економски факултет, Грција; 

- Универзитет Бабес-Болјаи (UBB), Факултет за економија и бизнис администрација, 

Романија; 

- Универзитетот во Ниш, Србија. 

Исто така се обновија 18 Еразмус+ договори. Како резултат на ова бројот на склучени 

Еразмус + договори се зголеми на вкупно 44 договора. Исто така беа склучени пет договори и 

меморандуми за соработка. Дополнително се зачленивме во новата CEEPUS мрежа „ Central 

European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE network - PL-1605-01-2122)“  

и се вклучивме во Erasmus Intensive Program низ која дадовме свој придонес во реализација на 

летната школа „Organization, Management and Society“.   

Оваа година во рамки на Еразмус + програмата за размена/мобилност на студенти и 

наставен кадар за периодот од 2021/2022 од Економскиот факултет – Скопје аплицираа 12 

студенти од прв циклус на студии. Од нив 12 беа номинирани од УКИМ, и сите добија 

стипендија. Сите 12 студенти успешно ја реализираа студентска мобилност во летниот семестар 

во академската 2021/2022 година. Ова година два члена од наставниот кадар реализираа излезна 

мобилност: еден на Економскиот факултет во Сплит при Универзитетот во Сплит, Хрватска, и 

еден во рамки на Erasmus Intensive Program реализираше излезна мобилност на меѓународната 

летна школа со Факултетот за организациски науки при Универзитетот во Марибор, Словенија. 

Воедно, оваа академска година за првпат имавме и дојдовна мобилност на 1 претставник на 

административен кадар од Факултетот за економија и бизнис при Универзитетот во Загреб, 

Хрватска, и дојдовна мобилност на 3 претставници на наставен кадар (2ца во рамки на Еразмус+ 

и 1 во рамки на CEEPUS).  

За да ја поддржиме мобилноста на студентите и наставниот кадар активно учествуваме во 

следниве настани: 

- Еразмус + како Искуство +; 
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- SEB LU Slovenia Instagram Takeover; 

- FEB Zagreb International Mobility Fair; 

- Erasmus+ Insights Q&A Webinar; 

- FOI International Days 2022; 

- Информативна трибина за Еразмус + студентска мобилност. 

Во извештајниот период го продолживме и проширивме договорот за соработката со 

Indiana University Kelly School of Business од САД се со цел и зајакнување на капацитетите на 

Економскиот факултет-Скопје и поддршка во меѓународна акредитација.  

Во однос на меѓународни настани во извештајниот период се организираа 2та 

меѓународна научна конференција Economic and Business Trends Shaping the Future”, 12-тата 

меѓународна летна школа на тема “Mаке a Difference by Getting Insight into Finance in Modern 

Dynamic Environment “, и се реализираа дополнителни 10 настани.  

 

  

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

Со цел унапредување на истражувачките капацитети на наставно-научниот кадар во овој 

извештајниот период се организираа значително повеќе работилници кои се фокусираат на 

истражувачки вештини и методологии и тоа:  

- "Qualitative Research Workshop - Why and How" од проф. Розита Димова од Гент 

Универзитетот; 

- “Research and Publication Practices” од проф. Greg Fisher од Kelley School of Business од 

Indiana University; 

- “Meta-Analysis” од проф. Ernest Hugh O'Boyle од Kelley School of Business од Indiana 

University; 

- “How to generate a good research question” од проф. Erik Gonzalez-Mule од Kelley School of 

Business од Indiana University; 

И во изминатиот период успешно се реализира 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”.  Исто така активно се изработуваа и 

поднесоа поголем број на научно-истражувачки проекти и тоа  

- “Blended learning and evaluation practices for inclusive digital higher education”  во рамки на 

Еразмус+ програмата; 

- “European Citizen through Interactive Digital Narrative” во рамки на Еразмус+ програмата; 

- “Co-creation experimental research for greening the economy“ во рамки на Еразмус+ 

програмата; 

- "Network for Environmental Observations and Governance in One Health (NEOGOH)“ во 

рамки на Хоризонт Европа програмата; 
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- “Collaborative learning platforms for scalable social start-ups (SSI)” во рамки на Хоризонт 

Европа програмата; 

- " Transforming Older Workers’ Life with Inter-generational Expertise and Experience 

Exchanges (TOWLINE)” во рамки на Хоризонт Европа програмата; 

- „Детерминанти и ефекти на неформалната економија“ во рамки на интегративните 

средства на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021/2022.  

Во извештајниот период беа одобрени следниве проекти за  финансирање: 

-  “Structural Capacities for Tackling Wicked Problems” / „Структурни капацитети за 

справување со комплексни проблеми“ во рамки на Еразмус; 

- „Детерминанти и ефекти на неформалната економија“ во рамки на интегративните 

средства на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021/2022.  

За поддршка на вратените во меѓународните активности се изработи и интерен портал 

www.sic.eccf.ukim.edu.mk.  

Во 2021 година Економскиот факултет – Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” 

во Скопје на 11 и 12 ноември успешно ја реализираше онлајн втората 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/20.500.12188/15938. Исто така Економскот факултет-Скопје 

беше и ко-организатор на „Jahorina Business Forum 2022“. Во издание на Економскиот факултет-

Скопје излезе од печат Vol 2 No 2 (2021) и Vol 3 No 1 (2022) на меѓународното списание 

“Economy, Business & Development (EB&D): international journal”. Во 2021 година за најдобар 

научник во областа на општествените науки за 2020 година е промовиран проф. д-р Борче 

Треновски од Економскиот факултет-Скопје.  

 

 

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

 

Претходно започнатите активности, кои значеа залагање за подобрување на кадровската 

екипираност и поставеност на наставниот и на ненаставниот кадар на Економскиот факултет - 

Скопје пред надлежното Министерство за образование и наука, како и пред Министерството за 

финансии продолжија да се реализираат и во учебната 2021/2022 година. Иако кадровската 

политика, претставува поле во кое тешко се обезбедуваат макар и најосновните согласности за 

вработување на нови вработени, сепак, и во текот на 2021/2022 година, Економскиот факултет – 

Скопје успеа да реализира вработувања на вкупно 3 лица избрани во соработничко звање: 

асистенти. Во текот на учебнатa 2021/2022 година, работниот однос по барање на работникот му 

престанал на по еден вработен од редот на наставниот и на ненаставниот кадар. Во вакви случаи, 

Факултетот веднаш иницира постапки за добивање на нова согласност, при што досега е 

обезбедена една нова согласност, а за останатата, постапката се уште е во тек.   

Како и секоја година, Економскиот факултет – Скопје, носи Годишен план на активности 

за календарската година, кој е одобрен од страна на Министерството за образование и наука како 

http://www.sic.eccf.ukim.edu.mk/
https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/15938
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и Министерството за информатичко општество и администрација. Согласно донесениот годишен 

план за вработување, во текот на 2021/2022 година, до Министерството за образование и наука 

доставени се 2 барања со кои се побарува одобрување на 5 нови согласности за вработување на 

ненаставен и наставен кадар. 

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

последно реализираните вработувања, како и вработувањата кои може да се очекува да се 

реализираат до крајот на учебната 2022 година, треба да овоможат понатамошен развој на 

катедрите и стручно-административните служби, со што дополнително ќе се овозможи  олеснето 

реализирање на дејноста на Факултетот.   

 

 

ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА ЗА РАБОТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ 

ПЕРИОД 2021/2022 ГОДИНА 

 

Работењето на Економскиот факултет – Скопје и во текот на учебната 2021/2022 година, 

односно трета година во континуитет се реализираше во нестандардни, отежнати и специфични 

околности предизвикани од Covid 19 пандемијата. И повторно, Факултетот потпирајќи се на 

своето долгогодишно искуство, знаење и единство на колективот, ги презеде сите потребни 

мерки за да обезбеди навремено и непречено извршување на наставно – образованата дејност на 

Факултетот, но и на сите останати активности кои беа во насока на остварување на годишниот 

план на активности. Годишниот план на активности за учебната 2021/2022 година, е реализиран 

во целост, со што се потврдува посветеноста на деканатот како и на сите останати вработени, 

постојано да се унапредуваат процесите кои ќе обезбедат 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 2021/2022 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 кадар да ги спроведува истите, придонесе да се создадат услови за непречена 

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

летниот семестар во учебната 2021/2022 година, се донесе одлука со која се предвиде, 

колоквиумите но и спроведувањето на испитите да се реализира со  физичко присуство на 

Факултетот, што претставуваше чекор кон враќање на студентите на Факултетот, но и своевидна 

подготовка за учебната 2022/2023 година, која ќе се реализира со физичко присуство.  

2. Во текот на оваа учебна година преку взаемна комуникација и соработка се 

реализираше значајна и суштинска активност за фукционирањето на Факултетот, која се 
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однесува на процесот на постојано обновување на студиските програми, што резултираше со 

акредитација на вкупно 17 студиски програми на прв и на втор циклус на студии, и тоа: 7 

студиски програми на прв циклус студии по кои треба да се изведува настава, и тоа: 1.Е-бизнис, 

2.Економија, 3.Маркетинг, 4.Меѓународна економија, 5.Менаџмент и претприемништво, 

6.Сметководство и ревизија и 7.Финансии; и 10 студиски програми на втор циклус студии по кои 

треба да се изведува настава, и тоа: 1.Е-бизнис менаџмент, 2.Европски економски студии, 

3.Корпоративен финансисики менаџмент, 4.Маркетинг, 5.МБА менаџмнет, 6.Менаџмент во 

осигурување, 7.Монетарана економија финансии и банкарство, 8.Статистички методи за бизнис и 

економија; 9.Управување со јавниот сектор 10.Е-бизнис менаџмент – двегодишни. Од наведените 

17 студиски програми единствено за студиските програми по: Маркетинг и Европски економски 

студии, не се издадени решенија за почеток со работа заклучно со 30.9.2022 година, иако 

елаборатите и за овие студиски програми беа подготвени и поднесени истовремено со останатите 

елаборати.   

3. 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 близу 20% поголем број на вкупно запишни студенти, односно, во рамките на трите 

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

вкупно 538 студенти. Состојбата со упис на студентите на втор циклус студии во рамки на 

првиот уписен рок, и покрај новоусвоените и акредитирани студиски програми на колегиумите е 

во понатамошно намалување. Се понагласениот избор за стекнување на алтернативно 

нефакултетско образование, негативните демографски трендови, но и намалениот интерес за 

студирање на општествените науки, се состојби кои Факултетот мора да ги апсолвира и да се 

обиде да се прилагоди на новите интереси на идните студенти.  

4. Благодарение на мерките кои се преземаа во измината учебна година од страна на 

Деканатската управа и на Наставно – научниот совет, Економскиот факултет- Скопје успева без 

потешкотии да ја одржи финансиска стабилност. Финансиските обврски се регулираат навремено 

и без застој како спрема вработените така и спрема доверителите. Во учебната 2021/2022 година, 

Факултетот, по основ на остварени останати приходи, реализрал вкупен износ во висина од 

речиси 10.000.000 денари повеќе, споредбено со изминатата година, што се должи на поголем 

број остварени приходи од донации, проектни активности, вклучително и стручни услуги за 

вештачења.    

5. Согласно Колективнот договор за високото образование и наука, а пред се на поволната 

и стабилна финансиска состојба во која се наоѓа на Факултетот, се донесе Одлука за изменување 

и дополнување на Одлуката за плати со што се обезбеди соодветно зголемување на платите кај 

сите вработени на Факултетот.  

6. Во рамките на овој временски период вредно е да се забележи дека на Факултетот му 

беа одобрени финансиски средства во форма на спонзорства од страна на Комерцијална банка 

АД Скопје, УНИ банка АД Скопје, ХАЛК банка АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје. 

Особено вредно за споменување е и обезбедувањето на вкупно 200 преносни компјутери од 

Државниот завод за статистика. Покрај добиената донација, Факултетот дополнително во текот 
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на 2021/2022 година набави вкупно 45 преносни компјутери како и вкупно 70 десктоп 

компјутери. Оваа бројка на обезбедени компјутери овозможи сите вработени и од наставен и од 

ненаставен кадар да бидат озбезбедени со соодветен компјутер, а дополнително да се опремат и 

лабораториите, интернет центарот како и други простории кои ќе бидат наменети за реализација 

на наставно – образовниот процес на Факултетот. Во насока на подготовка на Факултетот за 

реализација на Наставно – образовниот процес, во овој период се постави инсталација и опрема 

за непречено користење на оптички интернет, како и набавка на 5 (пет) нови ЛЦД прожектори. 

Поволната финансиската кондиција на Факултетот, овозможи  да се преземат низа активности 

кои значат континуирано реновирање и тековно одржување на објектот, преку варосување на 

речиси целиот јавен простор, замена на дел од осветлувањето со ново лед осветлување, како и 

овозможување на поголем простор за складирање на архивски материјал.   

7. Во учебната 2021/2022 година, благодарение на постојаната комуникација и соработка 

на Факултетот со надлежните министерства, се вработија 3 нови лица избрани во соработничко 

звање асистент. 

8. Во соработка со професори и предавачи од Indiana University’s (IU) Kelley School of 

Business од САД се организираа следните обуки за вработените: 1. Asynchoronous Content, 2. 

Online Course Content/Student Engagement, 3. Online Student Assessment, 4. Student Assessment 

Rubircs, 5. Case Study Development, 6. Microsoft Teams as a Course Delivery Tool, 7. Microsoft 

Teams Applications, 8. Sourcing Business Cases, 9. Local Business Case Development and 

Collaboration, 10. Creating an Engaging Student Classroom Experience, 11. Bringing Busines 

Connections into the Classroom. 

9. Се прошири меѓу-институционалната соработка со високообразовни институции и 

притоа се потпишани осум нови Еразмус + договори,  а се обновија 18 Еразмус+ договори. Како 

резултат на ова бројот на склучени Еразмус + договори се зголеми на вкупно 44 договора. Во 

рамки на меѓународната соработка остварено е членство во нова CEEPUS мрежа, како и 

вклучување во Erasmus Intensive Program.  Во рамки на Еразмус + програмата за 

размена/мобилност на студенти и наставен кадар за периодот од 2021/2022 учествувале 12 

студенти и 2 претставника од наставен кадар.  

10. Се продолжи континуитетот на организирање на меѓународни настани преку: 2-та 

меѓународна научна конференција Economic and Business Trends Shaping the Future”,  12-тата 

меѓународна летна школа на тема “Mаке a Difference by Getting Insight into Finance in Modern 

Dynamic Environment “, како и излегувањето од печат Vol 2 No 2 (2021) и Vol 3 No 1 (2022) на 

меѓународното списание “Economy, Business & Development (EB&D): international journal”. 

11. За поддршка на вработените при изработка на научно-истражувачки проекти 

изработен е интерен портал www.sic.eccf.ukim.edu.mk. Дополнително во насока на унапредување 

на истражувачките капацитети на наставно-научниот кадар во овој извештаен период се 

организираа значително повеќе работилници кои се фокусираат на истражувачки вештини и 

методологии и тоа: –" Qualitative Research Workshop - Why and How", “Research and Publication 

Practices”, “Meta-Analysis”, “How to generate a good research question”. 

http://www.sic.eccf.ukim.edu.mk/
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12. Во овој период беше одобрен за финансирање проект со наслов “Structural Capacities 

for Tackling Wicked Problems” / „Структурни капацитети за справување со комплексни проблеми“ 

во рамки на Еразмус +, Клучна акција 2: Партнерства за соработка. Од вкупно 6 доделени 

Еразмус + проекти на ниво на држава, Економскиот факултет – Скопје беше одбран да реализира 

2 проекта. Ваквата активност ја потврдува сериозната ориентација на Факултетот во 

унапредување на научно-истражувачкиот сегмент.   

13. Во рамките на проектот кој го предводи Министерството за образование и наука, а со 

кој треба да се овозможи поголема инклузивност на лицата со физички хендикеп, на Факултетот 

се поставени еден вертикален лифт и две косодвижечки платформи, со цел полесен пристап и 

достапност до просториите на зградата.   

 

 

 

                  Д Е К А Н  

 

                 ----------------------------- 

            Проф. д-р Предраг Трпески 
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ОРГАНИ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ 

 

 

Економскиот факултет – Скопје, има три органи, и тоа: 

А) Наставно – научен совет, 

Б) Деканатска управа, и 

В) Декан.   

 

 

A) НАСТАВНО – НАУЧЕН СОВЕТ 

 

Наставно – научниот совет претставува највисок и истовремено стручен орган и орган на 

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

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

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

студентите. 

Во периодот од 01.10.2021 до 30.9.2022 година, Наставно – научниот совет одржа вкупно 

11 редовни и 2 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 избраа декан и продекани за мандатниот период од 1.8.2022 до 31.7.2025 година; 

- Се донесе Одлука 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, како и пречистен текст на оваа одлука; 

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

работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје; 

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

издавачката дејност на Економскиот факултет – Скопје;  

- Се донесе одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на 

научните области во рамки на катедрите како и определување на припадноста на наставно-

научниот и соработничкиот кадар на Економскиот факултет - Скопје; 

- Се донесе одлука за вклучување на библиотеката на Економскиот факултет – Скопје, во 

рамки на библиотечно-информатичкиот систем на Македонија COBISS; 

- Се донесе годишен план на активности за учебната 2022/2023 година на Економскиот 

факултет - Скопје; 

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

Економски факултет-Скопје во периодот од 1.10.2020 до 30.9.2021 година;  
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- 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 1.10.2020 до 30.9.2021 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 2021 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 2022 година; 

- Се усвоија Кварталните извештаи за финансиската состојба на Факултетот во учебната 

2021/2022 година; 

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

периодот од 01.03.2021 година до 28.02.2022 година; 

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

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

2021/2022 година; 

- Се донесоа одлуки за ангажирање на вкупно 4 демонстратори;  

- Се донесе одлука со која се предвидува можност за вклучување на студенти од 

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

читалната и интернет центарот на Факултетот во учебната 2022/2023 година. 

 

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

студии: 

- Се донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со кои се утврдуваат 

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 2022/2023 година; 

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

изведува настава на прв и втор циклус студии во учебнaта 2022/2023 година; 

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

20212/2023 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 2022/2023 

година на Економскиот факултет – Скопје;      

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

учебната 2022/2023 година; 

 - Се усвоија елаборатите за акредитација на седум студиски програми на прв циклус 

студии по кои треба да се изведува настава започнувајќи од учебната 2022/2023 година, и тоа: 
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1.Е-бизнис, 2.Економија, 3.Маркетинг, 4.Меѓународна економија, 5.Менаџмент и 

претприемништво, 6.Сметководство и ревизија и 7.Финансии; 

 - Се усвоија елаборатите за акредитација на десет студиски програми на втор циклус 

студии по кои треба да се изведува настава започнувајќи од учебната 2022/2023 година, и тоа: 

1.Е-бизнис менаџмент, 2.Европски економски студии, 3.Корпоративен финансисики менаџмент, 

4.Маркетинг, 5.МБА менаџмент, 6.Менаџмент во осигурување, 7.Монетарна економија, 

финансии и банкарство, 8.Статистички методи за бизнис и економија; 9.Управување со јавниот 

сектор и 10. Е-бизнис менаџмент – двегодишни; 

- Се донесе Одлуката за еквиваленција на предметите на втор циклус на студии, 

предвидени со наставниот план од 2022/2023 година со предметите предвидени со претходните 

наставни планови; 

      - Во периодот од 1.10.2021 до 30.9.2022 година донесени се вкупно 24 Одлуки со кои се 

одобрува изведување настава на нематичните факултети, од кои 9 за изведување настaва на втор 

циклус студии и 15 за изведување на настава на прв циклус студии; 

- Донесување на одлука со која се одобрува склучување на договор со Факултетот за 

физичко образование, спорт и здравје, заради реализација на факултативна активност на 

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

предметот спорт и здравје, во учебната 2022/2023 година; 

- Разгледување на иницијативата за соработка со Францускиот институт – Скопје, за 

организирање на бесплатна настава по француски јазик за студентите на Универзитет ,,Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје во учебната 2022/2023 година. 

 

3) Формирани комисии 

- Се формираше Комисија за самоевалуација на Економскиот факултет – Скопје, како и 

поткомисии за саомевалуација на ниво на студиски програми од прв циклус;       

- Се формираше 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 2022/2023 година;  

- Се определи лице кое ќе ги подготви предметните 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 2022/2023 година; 

- Се формираше Kомисијата за определување на дисциплински мерки на студентите на 

Економскиот факултет – Скопје; 

- Се формираше комисија која ќе предложи изменување и дополнување на Правилникот за 

систематзација на работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет – Скопје;  

- Се формираше комисија за избор на најдобар дипломски труд.  

 

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

соработка и други меѓународни активности) 
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- Се усвои Извештајот за реализирање на 11-та меѓународна Летна школа на Економски 

факултет – Скопје, УКИМ, насловена како „2021 International Summer School – Make a difference: 

Learn how to evaluate the economic impact of the COVID-19 pandemic“, одржана во периодот од 20 

до 22 септември 2021 година; 

- Се усвои Извештајот во врска со одржаниот 44 Регионален курс за главните прашања на 

меѓународната економска агенда во соработка со УНКТАД (Конференцијата за трговија и развој 

при Обединетите Нации), реализиран од 18 до 29 октомври, во просториите на Економскиот 

факултет – Скопје; 

- Се одобри учество на меѓународниот натпревар CFA Institute Research Challenge, кој го 

организира професионалната организација на специјалисти од областа на финансиите - CFA 

Society of Slovenia; 

- Се усвои извештајот за реализација на втората меѓународна конференција “Economic and 

Business Trends Shaping the Future”, во организација на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје, Економски факултет – Скопје одржана на 11 и 12 ноември 2021 година; 

- Се одобри пристапување на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски 

факултет-Скопје, како партнер – членка во две програми на CEEPUS III мрежата за мобилност на 

студенти и наставен кадар за академската 2021/2022 година;  

- Се организираше 12-та меѓународна летна школа, на Економскиот факултет – Скопје, 

која ќе се одржи во учебната 2021/2022 година, под наслов: Направи разлика стекнувајќи знаење 

за финансиите во современо динамично окружување" ( MAKE A DIFFERENCE BY GETTING 

INSIGHT INTO FINANCE IN MODERN DYNAMIC ENVIRONMENT); 

- Се организираше Втора меѓународна олимпијада по сметководство – Повеќе од знаење 

(2nd International Accounting Olympiad – Beyond Knowledge), во организација на Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, одржана во Охрид од 12 до 15 

септември 2022 година;  

- Се потпиша анекс кон договорот склучен помеѓу Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје, Економски факултет – Скопје и Fontys School of Business and Communication (FSBC); 

- Се одобри организирање на третата 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; 

- Се одобри учество на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски 

факултет-Скопје, како коорганизатор на меѓународната летна школа со Факултетот за 

организациски науки при Универзитетот во Марибор, Словенија во рамки на Erasmus Intensive 

Program, која треба да се одржи во септември 2022 година; 

- Се одобри учество на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски 

факултет-Скопје, како коорганизатор со ЕВРОТИНК на меѓународна конференција на тема со 

наслов: ,,Справување со нелиберални и евроскептични неправди, оддолу“;  

- се донесоа одлуки со кои се даде согласност за  остварување на престој во рамки на 

Еразмус + програмата за размена на наставен и ненанставен кадар за следните лица: 
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1. Доц.д-р Мехмед Седат Угур од Чанкири Каратекин Универзитетот во Чанкири, 

Турција;   

2. Проф. д-р Lukáš Danko од Tomas Bata University in Zlin, Република Чешка;  

3  Проф. д-р Jiří Zicha од Tomas Bata University in Zlin, Република Чешка; 

4. Проф.д-р Владимир Шимиќ од Факултетот за економија, бизнис и туризам при 

Универзитетот во Сплит, Република Хрватска; 

5. г-а Рија Марциус, раководител на одделот за архивирање и поддршка на бизнис процеси 

од Факултетот за економија и бизнис при Универзитетот во Загреб, Република Хрватска;  

6. Проф.д-р Савина Иванова Михајлова од Факултетот за економија и бизнис при 

Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ од Софија, Бугарија; 

7. Проф.д-р Владиа Борисова од Факултетот за економија и бизнис при Универзитетот 

,,Св. Климент Охридски“ од Софија, Бугарија.  

 

 

5) Учество на проекти 

- Се донесе одлука со која се дава согласност, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира 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 Економскиот факултет – Скопје да аплицира 

на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher 

education - KA220-HED”, со наслов  “European Citizen through Interactive Digital Narrative”. 

(Прилог: Барање од раководителот на ЦЕИ и одлука од Деканатска управа); 

- Се донесе одлука со која се дава согласност, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Cooperation partnerships in 

higher education - KA220-HED” со наслов  “Co-creation experimental research for greening the 

economy”;  

- Се донесе одлука со која се дава согласност, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира на проект во рамки на Хоризонт Европа повикот HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-

01-09 со наслов  “Network for Environmental Observations and Governance in One Health 

(NEOGOH)”; 

- Се донесе одлука со која се одобрува аплицирање на Економскиот факултет – Скопје, на 

проект во рамки на програмата Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) за повикот: 

“HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01 - Elevating the scalability potential of European business (2022.1) 

” со наслов  “Collaborative learning platforms for scalable social start-ups”; 

- Се донесе одлука за вклучување на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје во меѓународен проект под наслов: orGAniZing accELaration for 

high-potentiaL innovativE SMEs – Gazelle, а по покана на Стопанската Комора на Атина (Athens 

Chamber of Commerce and Industry); 

- Се донесе одлука со која се дава согласност за аплицирање на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методиј во Скопје, Економски факултет – Скопје на повик со наслов: Call for proposals to develop 
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regional business acceleration programme во рамки на програмта EU for Economic Growth (EU4EG) 

Project; 

- Се усвои Извештајот за реализација на проектот под наслов: „Моделирање на сегментите 

на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на Економски факултет – 

Скопје“, одобрен и финансиран од страна на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје. 

 

6) Oдлуки донесени во врска со работењето на Трговско друштво    

- Се усвои Извештајот за работењето и оставaрените резултати на Друштвото за 

економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ – Скопје, за 2021 

година, подготвен од страна на Надзорниот одбор на друштвото; 

- Се усвои завршната сметка и на годишниот извештај на Друштвото за економско-

деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје за 2021 година; 

- Се усвои извештајот на Надзорниот одбор за работењето и остварени резултати на 

Друштвото за економско-деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје 

за првото полугодие од 2022 година.  

 

7) Одлуки поврзани со Издавачката дејност на Факултетот: 

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

издавачката дејност на Економскиот факултет – Скопје;  

- Се одобри повторно печатење и издавање на учебникот под наслов: Финансиско 

сметководство од авторот проф. д-р Атанаско Атанасовски, во тираж од 100 примероци; 

- Се одобри издавање на учебникот под наслов: Организациско однесување, прво издание 

од авторите проф. д-р Бобек Шуклев, проф. д-р Љубомир Дракулевски и проф. д-р Александра 

Јанеска Илиев, во тираж од 500 примероци; 

- Се одобри печатење на Монографија по повод 60 години постоење на постдипломските 

студии; 

- Се одобри издавање на учебник под наслов: Mултилатерален трговски систем, прво 

издание, од авторот проф. д-р Кaтерина Тошевска Трпчевска во тираж од 200 примероци; 

- Се одобри издавање на учебник под наслов: Основи на сметководство, трето издание, од 

авторите проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска, во тираж од 500 

примероци, и определување на рецензенти; 

- Се одобри издавање на учебно помагало под наслов: Основи на сметководство, збирка 

задачи, трето издание, од авторите проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина 

Трпеска, во тираж од 500 примероци; 

- Се одобри издавање на учебник под наслов: Управување со иновации и производ, прво 

издание, од авторот проф. д-р Ежени Брзовска, во тираж од 200 примероци; 

- Се одобри издавање на учебник под наслов: Економија: основи на економијата, шесто 

издание, од авторите проф. д-р Таки Фити, проф. д-р Владимир Филиповски, проф. д-р Предраг 

Трпески и проф. д-р Билјана Ташевска во тираж од 500 примероци; 
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- Се одобри издавање на учебник под наслов: Државно сметководство и сметководство на 

непрофитни организации, второ издание, од авторот проф. д-р Зоран Миновски, во тираж од 100 

примероци 

- Се одобри повторно печатење на учебник под наслов Основи на сметководство, второ 

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

тираж од 500 примероци; 

- Се одобри повторно печатење 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 во тираж од 500 примероци. 

 

8) Донесени одлуки поврзани со кадровската политика и избор на демонстартори 

- Донесени одлуки за избор на редовни професори: 2;   

- Донесени одлуки за избор на вонредни професори: 0; 

- Донесени одлуки за избор на доценти: 2;  

- Донесени одлуки за избор на асистенти: 1;  

- Број на ангажирани демонстратори:4. 

 

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

магистерските (втор циклус) студии 

Во периодот од 1.10.2021 до 30.9.2022 година донесени се вкупно: 

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

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

- 16 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 1.10.2021 до 30.9.2022 година донесени се вкупно: 

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

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

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

ментор за изработка на магистерски труд; 

- 2 одлуки за продолжување на рок за изработка на магистерски труд. 

 

 

 

Б) ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

 

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

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

претседателот на студентскиот парламент. 
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Во периодот од 1.10.2021 до 30.9.2022 година, Деканатската управа одржа вкупно 13 

редовни седници. На седниците се разгледуваа прашања и донесуваа одлуки кои се во 

надлежност на Деканатската управа, определени согласно Законот за високото образование, 

подзаконските акти, Статутот на Универзитетот, како и Статутот и актите на Факултетот. 

 

 

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

- Се донесе предлог 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 пречистен текст на оваа 

одлука; 

- Се донесе предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за систематизација 

на работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-

Скопје; 

- Се донесе предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организирање на 

издавачката дејност на Економскиот факултет – Скопје;  

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

Скопје, Економски факултет – Скопје, за учебната 2022/2023 година; 

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

надоместоци за користење на административни, наставни и воннаставни активности на 

Економскиот факултет – Скопје; 

- Се донесе Одлука со која се утврдува постапката за вршење на вештачења кои ќе се 

побаруваат од страна на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - 

Скопје.  

- Се донесе одлука со која ќе се определи начинот на кој вработените на Економскиот 

факултет – Скопје ќе користат доделен компјутер, заради извршување на работните активности; 

- 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 2022/2023 година, на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје, 

Економскиот факултет - Скопје;  

- Се одобри барањето поднесено од страна на раководителот на Јунус центарот за 

социјални бизниси, со кој се побарува одобрување на просторија за потребите на Центарот.  

- Се усвои годишниот извештај на Јунус центарот за социјални бизниси на Економскиот 

факултет – Скопје за 2021 година; 

- Се даде предлог до Наставно – научниот совет за вклучување на библиотеката на 

Економскиот факултет – Скопје, во рамки на библиотечно-информатичкиот систем на 

Македонија COBISS;  

- Донесување на одлука за ангажирање на студенти кои ќе реализираат активности во 

рамките на интернет центарот и читалната на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет - Скопје.  
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2) Одлуки кои се поврзани со основањето и работата на друштвото ЕКОНС ДООЕЛ. 

- Се донесе одлука со која се одобри склучување на договор со Друштвото за економско-

деловен консалтинг, истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје, за продажба на 

литература чиј што издавач е Економскиот факултет – Скопје; 

- Се разгледа предлог завршната сметка на Друштвото за економско-деловен консалтинг, 

истражувања и едукација ЕКОНС ДООЕЛ - Скопје за 2021 година . 

 

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 2021/2022 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 1.10.2020 година до 30.9.2021 година; 

- 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 1.10.2021 година до 30.9.2022 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 усвои Извештајот на комисијата за извршена проценка на основни срeдества кои се во 

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

- 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 2021 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 2022 година; 

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

Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје за 2022 година;  

- Се усвои Извештајот со кои се предлага расходовање на нефункционални основни 

средства на Економкиот факултет – Скопје;    

- 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 со која се одобрија предлог пресметката за исплата за спроведени 

активности на студиските програми на трет цикус студии; 
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- Се донесе одлука за определување и исплата на регрес за годишен одмор зa 2021 година, 

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

Скопје, согласно Колективниот договор за високото образование и наука;  

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

Комисијата за јавни набавки, за извршени активности во 2021 година;  

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

Комисијата за дисциплински мерки, за извршени активности во 2021 година;  

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

Комисијата одговорна за користење на онлајн линкови за одржување на електронска настава и 

испити за потребите на Економскиот факултет – Скопје, за извршени активности во дел од 2021 и 

дел од 2022 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 одобрија парични средства заради уплата на годишната членарина на Економскиот 

факултет – Скопје, во рамки на асоцијацијата на ASECU;  

- Се одобри спроведување на постапка за доброволно колективно осигурување на 

вработените на Економскиот факултет – Скопје за 2022 година; 

- Се усвои извештајот за реализирани активности за потребите на Centar of Excellence in 

Finance, Ljubljana и донесување на одлука во врска со поднесените барања за исплата на 

надоместок; 

- Се усвоија барањата за исплата на надоместок заради подготвен Извештај за вештачење 

во рамки на предметот KО.бр.525/20 за потребите на Јавното обвинителство – Велес, а согласно 

Одлуката за формирање, употреба и распределба на средствата на Центарот за економски 

истражувања бр.0201-30/10 од 22.1.2013 година;  

- Се донесе одлука со која се определи надоместокот за лицата вработени како чувари на 

Факултетот, при вршење на зголемен обем на работни активности; 

- Се одобри договорот за вештачење кој се склучува на барање на  Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција; 

- Се одобри барањето за исплата на надоместок заради подготвен Извештај за вештачење 

за потребите на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 

– Скопје, во рамки на предметот KО.бр.119/19, а согласно Одлуката за формирање, употреба и 

распределба на средствата на Центарот за економски истражувања бр.0201-30/10 од 22.1.2013 

година; 

- Се донесе одлука за утврдување на еквивалент на бодови за работните позиции на кои ќе 

им се исплатува минимален износ на основна месечна плата од 18.000 денари во нето износ; 

- Се усвои барањето за исплата на надоместок заради подготвен Извештај за 

супервештачење за потребите на Основниот суд во Охрид, во рамки на предметот ТС.бр.12/20, а 

согласно Одлуката за формирање, употреба и распределба на средствата на Центарот за 

економски истражувања бр.0201-30/10 од 22.1.2013 година; 
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- Се усвои барањето за исплата на надоместок заради подготвен Извештај за вештачење за 

потребите на Јавното обвинителство во Куманово, во рамки на предметот КО.бр.253/21, а 

согласно Одлуката за формирање, употреба и распределба на средствата на Центарот за 

економски истражувања бр.0201-30/10 од 22.1.2013 година; 

- Се одобри исплата на месечен надоместок за одржување, определен со договорот со кој 

се предвидува вклучување на библиотеката на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економскиот факултет – Скопје, во рамки на библиотечно-информатичкиот систем на 

Македонија COBISS; 

- Се одобри барањето со кое се побарува одобрување за трансфер на парични средства 

спрема партнерите на Економскиот факултет – Скопје во рамки на заедничката реализација на 

проектот „ Structural Capacities for Tackling Wicked Problems; 

- Се одобри договорот помеѓу Indiana University’s (IU) Kelley School of Business и 

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

на активности во рамки на апликацијата со наслов: „Continued Academic Partnership in Master of 

Business Administration (M.B.A.) in Strategic Human Resource Management Studies with the Faculty 

of Economics at Saints Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia: 2022-2024“ 

согласно одлуката на Наставно – научниот совет од 3.9.2021 година; 

- Се одобри барањето за исплата на надоместок за извршено вештачење за потребите на 

Народна банка на Република Северна Македонија, согласно Правилникот за распределба на 

средства на Центарот за економски истражувања. 

 

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 2022/2023 година;  

- Се донесе одлука за определување на квоти за бројот на студенти кои ќе можат да се 

префрлат на некоја од активните студиски програми на прв циклус на студии, а на кои ќе се 

изведува настава на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2022/2023 година; 

- Се донесе одлука за определување на квоти за бројот на студенти кои ќе можат да се 

префрлат на некоја од активните студиски програми на втор циклус на студии, а на кои ќе се 

изведува настава на Економскиот факултет – Скопје во учебната 2022/2023 година; 

- Се донесе одлука за реализирање на промотивни активности, кои подразбираат 

промоција на студиските програми на прв циклус студии на Економскиот факултет – Скопје, во 

дел од средните училишта во Град Скопје и во внатрешност на Република Северна Македонија;  

- се одобри барањето поднесено од страна на АИЕСЕК Македонија со кое се побарува 

заедничко реализирање на настан под наслов: Peatch please, кој треба да се одржи на 

Економскиот факултет – Скопје на 21.5.2022 година. 

 

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

на соработка. 
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5а) Донесени одлуки за склучување на Меморандуми за соработка, со следните економски 

оператори:   

1. Секретаријатот за европски прашања во Владата на Република Северна Македонија 

(Прилог: Меморандум за соработка); 

2. Македонска берза АД Скопје; 

3. Пивара АД Скопје; 

4. Бирото за јавни набавки Скопје; 

5. Здружението на внатрешни ревизори; 

6. Занаетчиска комора на Град Скопје; 

7. Меморандум за соработка со МААА (Macedonian American Alumni Association - 

Македонско-американска алумни асоцијација); 

8. Унија смарт акаунтинг ДОО Скопје; 

9. НЕЛТ ДООЕЛ - Скопје; 

10. Флеш консалтинг Скопје (Прилог: Предлог Меморандумот за соработка); 

11. Трансформифај; 

12. Фор Лејди ДООЕЛ од Скопје; 

13. СМАРТ СОЛУЦИИ ДОО од Скопје. 

 

5б) Донесени одлуки за склучување на Договори за спонзорство со следните 

економски оператори:   

1. Стопанска банка АД Скопје; 

2. Халк банка АД Скопје; 

3. Комерцијална банка АД Скопје; 

4. УНИ Банка АД Скопје.  

 

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

Во текот на учебната 2021/2022 година се донесоа одлуки за склучување на Еразмус + 

договори со следните Универзитети: 

1. Универзитетот Бабес-Болјаи (UBB), Факултет за економија и бизнис 

администрација, Романија (на англиски: Babeș-Bolyai University (UBB),  Faculty of Economics and 

Business Administration, Romania; 

2. Универзитетoт во Ниш, Србија; 

3. University of the North, University Center Koprivnica, Хрватска; 

4. Титу Маиореску Универзитет, Факултет за банкарство, финансии и бизнис 

администрација Букурешт, Романија ( Titu Maiorescu University,Faculty of Banking-Finance, 

Accounting and Business Administration); 

5. Универзитет во Каен, Франција ( Université de Caen Normandie, France); 

6. Универзитет во Валенсија, Шпанија (на англиски: University of Valencia, Spain); 

7. Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Софија, Факултет за економија и бизнис 

администрација, Софија, Бугарија; 
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8. Универзитет во Јанина, Економски факултет, Јанина, Грција (Предлог од Деканат); 

- Се донесе одлука со која ќе се одобри продолжување на важноста на 17 веќе потпишани 

Еразмус + договори; 

 

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

- Се донесе одлука со која се дава согласност, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира 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, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира 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, Економскиот факултет – Скопје, да 

аплицира на проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Cooperation partnerships in 

higher education - KA220-HED” со наслов  “Co-creation experimental research for greening the 

economy”(Прилог:Барање од раководите на ЦЕИ); 

- Се донес одлука со која се дава согласност, Економскиот факултет – Скопје, да аплицира 

на проект во рамки на Хоризонт Европа повикот HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-09 со 

наслов  “Network for Environmental Observations and Governance in One Health (NEOGOH); 

- Се донесе одлука со која се одобрува аплицирање на Економскиот факултет – Скпоје, на 

проект во рамки на програмата Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) за повикот: 

“HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01 - Elevating the scalability potential of European business (2022.1) 

” со наслов  “Collaborative learning platforms for scalable social start-ups”; 

- Се одобри набавка на информатича опрема  во рамките на проектот: Моделирање на 

сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на Економскиот 

факултет – Скопје, кој е финансиран од страна на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

 

8) Одлуки со кои се формираат комисии. 

- Се формираше пописна комисија, која го спроведе пописот на основни средства на 

Економскиот факултет – Скопје заклучно со датум 31.12.2021 година; 

- Се донесе одлука за продолжување на мандатот на постојната комисија за јавни набавки 

на Економскиот факултет – Скопје, за период од уште две години; 

- Се формираше комисија која ќе утврди листа на нефункционални основни средства на 

Економскиот факултет – Скопје.; 

- Се формираше комисија која ќе изврши 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 2022/2023 година 

преку користење на социјалната мрежа Facebоok; 

- Се формираше комисија која ќе ја спроведе постапката за избор на студенти на прв 

циклус студии чие родителско право го врши само еден родител за учебната 2022/2023 година.    
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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; 

- 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. 

- Во текот на 2022 година се реализираа вкупно: 37 јавни набавки. 

 

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 предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организирање на 

издавачката дејност на Економскиот факултет – Скопје; 

- Се донесоа одлуки со кои се одобрија финансиски средства за печатење на следните 

наслови: 

1. учебник под наслов: Финансиско сметководство од авторот проф. д-р Атанаско 

Атанасовски, во тираж од 100 примероци; 

2. учебник под наслов: Организациско однесување, прво издание од авторите проф.д-р 

Бобек Шуклев, проф. д-р Љубомир Дракулевски и проф. д-р Александра Јанеска Илиев, во тираж 

од 500 примероци; 

3. печатење на Монографија по повод 60 години постоење на постдипломскиот студии; 

4. учебник под наслов: Mултилатерален трговски систем, прво издание, од авторот проф. 

д-р Кaтерина Тошевска Трпчевска во тираж од 200 примероци; 

5. учебник под наслов: Управување со иновации и производ, прво издание, од авторот 

проф. д-р Ежени Брзовска, во тираж од 200 примероци; 

6. учебник под наслов: Економија: основи на економијата, шесто издание, од авторите 

проф. д-р Таки Фити, проф. д-р Владимир Филиповски, проф. д-р Предраг Трпески и проф. д-р 

Билјана Ташевска во тираж од 500 примероци; 

7. учебник под наслов: Државно сметководство и сметководство на непрофитни 

организации, второ издание, од авторот проф. д-р Зоран Миновски, во тираж од 100 примероци; 

8. учебник под наслов Основи на сметководство, второ издание од авторите проф. д-р 

Зорица Божиновска Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска во тираж од 500 примероци; 

9. 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 во тираж од 

500 примероци. 

 

11) Одлуки поврзани со издавање на недвижен имот на Факултетот под закуп. 
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- Се одобри отпочнување на постапка за поставување на апарат за топли пијалоци во 

зградата на Економскиот факултет - Скопје, oпределување на временски период на закуп, како и 

минимална цена за месечна закупнина;  

- Се одобри отпочнување на постапка за издавање на недвижен имот под закуп заради 

отварање на книжара во зградата на Економскиот фаултет – Скопје и определување на 

времетраењето за кое ќе се склучи договорот;  

- Се одобри барањето поднесено од страна на Министерството за финансии со кое се бара 

бесплатно користење на просторија заради реализација на Обука за сертифицирање на 

сметководители во јавниот сектор; 

Се одобри барањето поднесено од страна на Американско катче со кое за ден 26 април 

2022 година, се побарува бесплатно користење на предавална заради организирање на настан, 

дипломатска симулација  за справување со еколошките предизвици; 

- Се утври минимална цена за издавање на надвижен имот под закуп заради отварање на 

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

- Се утврди минимална цена за издавање на надвижен имот под закуп заради отварање на 

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

- Се утврди огласот за издавање на надвижен имот под закуп заради отварање на бифе на 

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

- Се утврди огласот за издавање на надвижен имот под закуп заради отварање на киоск на 

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

- Се одобри барањето, поднесено од страна на Американско катче со кое се бара дозвола 

за надворешно уредување на просторот пред катчето; 

- Се одобри барањето поднесено од страна на Организација за дијалог и афирмација на 

средношколците (ОДАС) со кое се побарува организирање на првиот Национален 

средношколски самит на Економскиот факултет – Скопје, а подржана од страна на Ректоратот на 

Универзитетот; 

- Се одобри барањето поднесено од страна на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија, со кое се бара продолжување на важност на договорот за користење на 

простории на Економскиот факултет – Скопје, бр.03-1689/1 од 29.9.2020 година, најдоцна до 

30.6.2022 година, односно со исполнување на предвидениот број на настани утврден со 

договорот. 

            Подготвил 

 

       Душко Костадинов - Секретар 
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КАТЕДРИ 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Катедрата по менаџмент 

во периодот од 01.10.2021 до 30.09.2022 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, проф. д-р 

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

д-р Виолета Цветкоска, вонр. проф. д-р Никола Левков, вонр. проф. д-р Александра Јанеска – 

Илиев и асист. м-р Тихона Божиновска. 

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

наставни и научни активности. Во текот на извештајниот период беше усвоен проектот за 

повторна акредитација на студиската програма на прв циклус студии. Со оваа акредитација е 

извршена модернизација на студиската програма користејќи ги искуствата и практиката на 

реномираните универзитети, а смата студиска програма е преименувана во Менаџмент и 

претприемништво. И во текот на оваа студиска година наставата се изведуваше по електронски 

пат, поради мерките за сузбивање на Ковид-19 пандемијата. 

Катедрата по менаџмент во текот на извештајниот период одржа 11 седници на кои беа 

разгледувани следниве прашања:  

 

1. Наставни прашања 

 

а) Подготовка на елаборат за повторна акредитација на студиската програма 

На почетокот на академската година, поточно во септември 2021 година, Катедрата по 

менаџмент го финализираше проектот за повторна акредитација на студиската програма, а на 

првата седница од извештајниот период, беше усвоен проектот за повторна акредитација. По 

неколкумесечниот период на разгледување на проектот во Агенцијата за квалитет во високото 

образование (Одбор за акредитација во високото образование), проектот беше усвоен и беше 

добиено решение за работа. Со тоа, студиската програма и конечно беше преименувана во 

студиска програма по Менаџмент и претприемништво.  

 

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

дипломски работи  

Согласно востановената практика, на својата седница во мај 2022 година, Катедрата го 

разгледа и усвои Предлог составот на работните тимови кои ќе изведуваат настава по предметите 
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од прв циклус студии (предавања, спроведување на континуирано оценување и спроведување на 

испитите) во учебната 2022/2023 година. 

в) Усвојување на предметни програми и распоред на предмети 

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

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

учебната 2022/2023 година.  

г) 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 2022/23 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 2022/23 година. За оваа предметна програма е предложен проф. д-

р Љубомир Дракулевски. 

 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 

2022/23 година, на предметната програма по Одбрани поглавја од стратегиски 

менаџмент. 

 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 

2022/2023 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 

2022/2023 година; 

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

циклус студии на Машински факултет-Скопје, УКИМ, во учебната 2022/23 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 
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Филозофскиот факултет, УКИМ – Скопје, по изборниот предмет Вовед во наука за 

одлучување, за учебната 2022/23 година 

 Катедрата го поддржа барањето за ангажирање на проф. д-р Стојан Дебарлиев за 

изведување на настава во зимскиот семестар од учебната 2021/22 година, на студиска 

програма од прв циклус студии по Менаџмент на заштита на културно наследство, на 

Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет, 

Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на предметот Основи на менаџмент. 

 Катедрата го поддржа барањето за ангажирање на проф. д-р Виолета Цветкоска во 

процесот на повторна акредитација на студиска програма од прв циклус студии на 

Филозофскиот факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, за предметот 

Вовед во наука за одлучување. 

 Катедрата го поддржа барањето за ангажирање на проф. д-р Леонид Наков во постапката 

за повторна акредитација на студиска програма од прв циклус студии на Институт за 

безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и 

Методиј“ во Скопје, за предметите Основи на менаџмент и Бизнис менаџмент. 

 Катедрата го поддржа барањето за ангажирање на проф. д-р Кирил Постолов во 

постапката за повторна акредитација на студиска програма од прв циклус студии на 

Институт за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет, Универзитет 

,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, за предметите Теории на организации и Економика на 

организациите. 

 Катедрата го поддржа барањето за ангажирање на проф. д-р Љубомир Дракулевски во 

процесот на повторна акредитација на студиската програма од прв циклус студии по 

Индустриско инженерство и менаџмент, на Машинскиот факултет, Универзитет 

,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, за предметот Стратегиски менаџмент. 

 Катедрата го разгледа и поддржа барањето доставено од Birla Institute of Management 

Technology (BIMTECH), Greater Noida, India, за давање согласност за ангажирање на проф. 

д-р Виолета Цветкоска како визитинг професор.  

 

д) Меѓународни ангажмани на членовите на Катедрата  

 Членовите на Катедрата по менаџмент реализираа учества и на странски универзитети и 

сродни институции и тоа: 

 Проф. д-р Виолета Цветкоска реализираше отсуство од работа во периодот 31.1.2022-

6.2.2022 година, за учество во програмата EUVP (European Union Visitor Program), во 

Брисел, Белгија, како раководител на ЕУ инфо центарот. 

 Проф. д-р Александар Наумоски реализираше индивидуална мобилност во рамките на 

програмата Еразмус+, на University of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism, 
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Сплит, Република Хрватска од 16 до 20 мај 2022 година, во улога на гостин предавач на 

предмети од областа на финансиите.  

 Проф. Д-р Стојан Дебарлиев оствари учество со свое предавање на Меѓународната летна 

школа со наслов: ,,Организација, менаџмент и општество” во Крањ, Словенија во 

организација на Универзитетот во Марибор, Факултет за организациски науки, одржана во 

периодот 12-16 септември 2022 година. 

 

2. Кадровски прашања  

 

а) Избор на асистенти и демонстратори 

Во текот на извештајниот период, поточно во месец декември 2021 година се заврши 

постапката за избор на асистент на катедрата по менаџмент, со што оваа позиција конечно беше 

пополнета. 

На почетокот на октомври 2021 година, Катедрата избра еден демонстратор за учебната 

2021/22 година.  

На својата последна седница во оваа учебна година, одржана во септември 2022 година, 

Катедрата избра и еден демонстратор за учебната 2022/23 година. 

 

б) Избор во наставно-научни звања 

Катедрата даде предлог за отпочнување на постапката за избор на наставник во сите 

наставно-научни звања во научната област бизнис-менаџмент, по предметите: Менаџмент на 

човечки ресурси и Менаџмент на перформанси. По објавувањето на конкурсот, Катедрата предложи 

рецензентска комисија, а подоцна го разгледа и поддржа рефератот за избор на наставник 

поднесен од комисијата. 

 

3. Организациски и други прашања 

 

 На секоја од седниците, Раководителот на катедрата ги информира членовите за одлуките 

донесени од страна на Деканатската управа. 

 Во организација на Катедрата по менаџмент беше реализиран вебинар на тема 

Алтернативни форми на капитално финансирање за вашиот бизнис. Вебинарот се одржа 

на 25.5.2022 година. На вебинарот беа претставени можностите за финансирање на 

стартапи и мали бизниси од страна на три еминентни институции на нашиот пазар. 

Вебинарот беше исклучително успешен и побуди широк интерес со околу 150 посетители. 
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 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. 

 Катедрата ги разгледа и измените содржани во Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет 

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

 Членовите на катедрата го разгледаа и поддржаа планот на активности на Економскиот 

факултет за учебната 2022/23 година. 

 

 

Скопје, 20.10.2022    Раководител на Катедрата по менаџмент 

Проф. д-р Сашо Арсов 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  

на Катедрата за економија во периодот 1.10.2021 – 30.9.2022 година 

 

подготвен 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 1.10.2021 – 30.9.2022 година, Катедрата за Економија одржа 13 седници, на кои беа 

разгледувани поголем број прашања кои се во надлежност на Катедрата, а за кои Катедрата 

изгради свои ставови и во форма на записници редовно и навремено ги информираше Деканатот 

и Наставно научниот совет на Факултетот.  

Во овој Извештај се презентирани главните прашања по кои Катедрата за економија  

расправаше и утврдуваше соодветни предлози. Во оваа прилика, би издвоил неколку 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 по економија. 

Второ, со ангажирање на членовите на Катедрата за економија, а во соработка со Деканот 

на Економски факултет Скопје, проф. д-р Предраг Трпески, на 01.06.2022 година беше 

организиран настан - вебинар со наслов: НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА - Причини, предизвици 

и потенцијални решенија. На Вебинарот главни говорници беа: Г-ѓа Сања Бојаниќ, Заменик 

постојан претставник од УНДП; Министерот за финансии во Владата на РСМ, проф. д-р Фатмир 

Бесими; Г-ѓа Славица Грковска, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за 

добро владеење; Г-ѓа Сања Лукареска, Директор на Управата за јавни приходи и Г-дин Максим 

Ацевски, Главен државен ревизор.  

Трето, на Конкурсот за доделување средства за финансирање на научноистражувачки 

проекти за 2021/2022 година, објавен од страна на Ректорската управа при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Економскиот факултет – Скопје пријави научноистражувачки 

проект со наслов „Детерминанти и ефекти на неформалната економија“, во кој се вклучени 

наставници и соработници од Катедрата за економија и Катедрата за е-бизнис. Проектот беше 

избран од страна на Ректорската управа и вклучен во групата проекти за кои се одобрени 

финансиски средства.  

Четврто, членови на Катедрата активно учествуваа на Третата меѓународна 

интеркатедарска конференција “Shaping Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and 

Policy” со свои трудови. Конференцијата се одржа на Економскиот факултет при Универзитетот 

во Белград, а членови на Катедрата за економија учествуваа и на состаноците кои беа оржани во 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

72 години Економски факултет- Скопје 

 
 

42 

 

рамки на активностите поврзани со одбележувањето на 85 годишнината од основањето на 

Економскиот факултет во Белград. Сите овие активности можат да бидат добра основа за 

интензивирање на соработката на Катедрата за економија и соодветните катедри на другите 

економски факултети од регионот на земјите на поранешна Југославија и пошироко.  

Петто, согласно Статутот на Економски факултет – Скопје, Катедрата спроведе постапка 

за избор на раководител на Катедрата за економија за наредниот мандатен период. На 04.07.2022 

година, Катедрата одржа седница за избор на раководител, на која  членовите, по пат на тајно 

гласање, ја избраа проф. д-р Даниела Бојаџиева за раководител на Катедрата за економија за 

мандатниот период 11.11.2022 – 10.11.2025 година. 

 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 1.10.2021 – 

30.9.2022 година:  

 Разгледување на Извештајот за работа на Катедрата за економија во периодот 1.10.2020 – 

30.9.2021 година, поднесен од раководителот на Катедрата за економија; 

 Определување на предавачи кои ги претставија добитниците на Нобеловата награда за 

економија за 2021 година во рамките на одбележување на 71-та годишнина од основањето на 

Економски факултет – Скопје; 

 Разгледувања на барања за согласност за ангажирање наставници од Катедрата за 

економија за учество во реакредитацијата на студиски програми на прв циклус студи 

кои ги организираат други единици во рамките на УКИМ; 

 Разгледување на предлози за пријавување на научноистражувачки проект во рамките 

на Конкурсот за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти 

за 2021/2022 година, објавен од страна на Ректорската управа при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје; 

 Разгледување на предлог квотите за упис на студенти на прв циклус студии на Економскиот 

факултет – Скопје во учебната 2022/2023 година; 

 Разгледување на можноста за соработка со форумот MIKET-22 за соработка помеѓу 

катедрите за економска теорија и општа економија од регионот, како и за учество на 

конференцијата: The 3rd International Interdepartmental Scientific Conference - “Shaping Post-

COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy”; 

 Разгледување и усвојување на техничките дополнувања на Елаборатот за повторна 

акредитација на студиската програма по Економија, кои што претставуваа постапување по 

забелешките од Одборот за акредитација на високото образование во врска со претходно 

поднесениот Елаборат; 

 Разгледување на барањето за издавање на учебник под наслов: Економија: основи на 

економијата, шесто издание, од авторите акад. Таки Фити, проф. д-р Владимир Филиповски, 

проф. д-р Предраг Трпески и проф. д-р Билјана Ташевска; 

 Покренување иницијатива за отпочнување на постапка за избор на наставник во сите 

наставно-научни звања; 

 Утврдување предлог за формирање на комисија за избор на вонреден професор; 
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 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 2022/2023 година; 

 Утврдување на Предлог - состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава по 

предметите на прв циклус студии кои припаѓаат на Катедрата за Економија во учебната 

2022/2023 година;  

 Утврдување на предлог - состав на работни тимови за предметите од прв циклус на студии, 

кај кои во учебната 2022/2023 година ќе се реализираат само испити активности, без 

одржување на настава; 

 Спроведување на постапка за избор на раководител на Катедрата за економија; 

 Утврдување на предлог-распоред на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава 

на студиската програма Економија, прв циклус студии на Економскиот факултет – 

Скопје, во учебната 2022/2023 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;  

 Определување предлог членови на поткомисија за спроведување на самоевалуација на ниво 

на студиската програма по Економија на прв циклус студии на Економски факултет – Скопје 

за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година;  

 Разгледување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и 

исплата на плати, надоместоци од плати и други надоместоци нa вработените на 

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

подготвена согласно Колективниот договор за високото образование и наука; 

 Разгледување на барања за отсуство на наставниците и соработниците. 

 

 

 

Скопје, 25.10.2022 год.                                      Раководител на Катедрата за економија:  

 

                                                                               Проф. д-р Владимир Филиповски 

  

                                            

   

 

 

     

   

 

 

 

 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

72 години Економски факултет- Скопје 

 
 

44 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Катедрата по Маркетинг за периодот 

1.10.2021 – 30.9.2022 

 

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, проф. д-р Димитар Јовевски и асист. м-р Ирена 

Богоевска-Гаврилова. 

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 1.10.2021 – 30.9.2022 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: 

  

12.10.2021 

Усвојување на Записникот бр. 16/2020-2021 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

27.9.2021 година. Разгледување и усвојување на предлог-Елаборатите за повторна акредитација 

на студиската програма Маркетинг на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје. 

 

22.10.2021 

Усвојување на Записникот бр. 1/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

12.10.2021 година. Разгледување и усвојување на Извештајот за работата на Катедрата по 

Маркетинг за периодот 1.10.2020 – 30.9.2021. 

 

22.11.2021 

Усвојување на Записникот бр. 2/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

22.10.2021 година. Разгледување на Барањето од Машински факултет-Скопје, УКИМ за 

ангажирање на проф. д-р Снежана Ристевска-Јовановска за наставник на предметот Маркетинг (5 

ЕКТС, фонд на часови 2+2) заради потребата од реакредитација на студиската програма 

Индустриско инженерство и менаџмент на прв циклус студии (Барање бр. 2142/1 од 15.11.2021). 

 

24.1.2022 

Усвојување на Записникот бр. 3/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

22.11.2021 година. Разгледување на Одлуката 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 2022/2023 година.  

  



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

72 години Економски факултет- Скопје 

 
 

45 

 

21.3.2022 

Усвојување на Записникот бр. 4/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

24.01.2022 година. Разгледување на Извештајот за реализација на вебинарот на тема: “Онлајн 

продажбата и однесувањето на купувачите: успешни примери од македонската практика”, во 

организација на Катедрата по маркетинг, одржан на ден 16.3.2022 год. 

 

15.4.2022 

Усвојување на Записникот бр. 5/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

21.03.2022 година. Разгледување на коригираната верзија на Предлог-Елаборатот за повторна 

акредитација на студиската програма Маркетинг на прв циклус студии на Економски факултет-

Скопје. 

 

23.5.2022 

Усвојување на Записникот бр. 6/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

15.04.2022 година (во прилог). Разгледување на предлозите за составот на работните тимови кои 

ќе изведуваат настава по предметите на прв циклус студии во учебната 2022/2023 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 2022/2023 година. Разгледување на потребата 

за ангажирање на наставници од други факултети, кои ќе изведуваат настава по предмети на прв 

циклус студии во учебнaта 2022/2023 година на Економскиот факултет – Скопје.  

 

23.6.2022 

Усвојување на Записникот бр. 7/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

23.5.2022 година. Разгледување на предлог-распоредот на предмети по семестри по кои ќе се 

изведува настава на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во Скопје 

Економски факултет – Скопје, во учебната 2022/2023 година. Отпочнување на постапка за избор 

на Раководител на катедрата по Маркетинг. Донесување на одлука за отпочнување на постапка за 

избор на еден соработник, во соработничко звање асистент, во научната област: маркетинг. 

Разгледување на барањето од проф. д-р Ежени Брзовска за издавање учебник со наслов 

“Управување со иновации и производ”. 

 

30.6.2022 

Усвојување на Записникот бр. 8/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

13.6.2022 година. Разгледување на предлозите за избор на нов раководител на Катедрата по 

маркетинг поради истекување на мандатот на постојниот раководител.  

 

29.8.2022 

Усвојување на Записникот бр. 9/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

30.6.2022 година. Формирање на рецензентска комисија за избор на еден соработник, во 
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соработничко звање асистент, во научната област: маркетинг. Разгледување на барањата од 

Машински факултет-Скопје, УКИМ за ангажирање наставници на втор циклус студии во 

учебната 2022/2023 година за следниве предмети. На студиска програма Индустриски дизајн и 

маркетинг: Еден наставник по предметот маркетинг менаџмент со 6 ЕКТС, задоложителен 

предмет во зимски семестар; Еден наставник по предметот маркетинг комуникации со 6 ЕКТС, 

изборен предмет во зимски семестар; Еден наставник по предметот однесување на 

потрошувачите и истражување на пазарот со 6 ЕКТС, задоложителен предмет во летен семестар. 

На студиска програма Индустриски инженерство и менаџмент: Еден наставник по предметот 

менаџмент во маркетингот со 6 ЕКТС, изборен предмет во зимски и летен семестар; На студиска 

програма Менаџмент на животен циклус на производ: Еден наставник по предметот маркетинг 

стратегии на животниот циклус со 6 ЕКТС, изборен предмет во зимски и летен семестар. 

Разгледување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и исплата на 

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

Методијˮ во Скопје, Економски факултет – Скопје, подготвена согласно Колективниот договор 

за високото образование и наука. Разгледување на Предлог-Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет ,,Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје согласно насоките на Министерството за 

информатичко општество и администрација. Разгледување на потребата од ангажирање на 

демонстратор на Катедрата по маркетинг за учебната 2022-2023.  

 

26.9.2022 

Усвојување на Записникот бр. 10/2021-2022 од седницата на катедрата по Маркетинг одржана на 

29.8.2022 година. Доделување на предмети за зимскиот семестар 2022/2023 год., на кои вежбите 

ќе ги изведува асис. м-р Ирена Богоевска-Гаврилова. Разгледување на предлогот за формирање 

на поткомисија за самоевалуација на ниво на студиска програма Маркетинг на прв циклус студии 

на Економскиот факултет – Скопје за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година. 

 

 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, 21.10.2022         

 

    

               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 01.10.2021 година – 30.9.2022 година 

 

 

 

РАКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА: вонр. проф. д-р Игор Ивановски 

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА:  асист. м-р Филип Пеовски 

 

 

I. ЧЛЕНОВИ НА КАТЕДРАТА 

Катедрата по математика и статистика брои осум членови: 

 Три редовни професори: д-р Калина Треневска-Благоева, д-р Весна Буцевска и д-р Драган 

Тевдовски (работно место во мирување во периодот август 2020 година - август 2022 

година); 

 Три вонредни професори: д-р Игор Ивановски , д-р Марија Трпкова-Несторовска и д-р 

Виолета Цветкоска; 

 Два асистенти: м-р Филип Пеовски и д-р Виктор Стојкоски. 

 

 

II. ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ И РАЗГЛЕДУВАНИ ПРАШАЊА 

Во периодот од 01.10.2021 година до 30.9.2022 година беа одржани вкупно осум состаноци 

(одржани на 26.10.2021, 23.11.2021, 26.04.2022, 18.05.2022, 14.06.2022, 01.07.2022, 29.08.2022 и 

26.09.2022 година) 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 2021/2022 година на Универзитетот ,,Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-Скопје (Седница на Катедрата одржана на 

18.05.2022 и 26.09.2022 година);  

2. Разгледување и усвојување на предметните програми од прв циклус студии и разгледување на 

предлогот за определување на распоредот на предмети по семестри по кои ќе се изведува 

настава на прв циклус студии во учебнaта 2021/2022 година; 

3. Избор на еден демонстратор по предметите кои припаѓаат на Катедрата за учебната 2021/2022 

година (Седница на Катедрата одржана на 23.11.2022 година); 

4. Избор на секретар на Катедрата (Седница на Катедрата одржана на 26.04.2022 година); 

5. Донесување Одлука за отпочнување на постапка за избор на раководител на Катедрата по 

математика и статистика (Седница на Катедрата одржана на 14.06.2022 година); 

6. Избор на раководител на Катедрата (Седница на Катедрата одржана на 01.07.2022 година); 

7. Прифаќање на барањата на членовите на катедрата за отсуство од работа заради студиски 

престои, учества на конференции, семинари, состаноци, работилници во странство и слично; 
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8. Прифаќање на барањето на Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) – Индија за 

именување на проф. д-р Виолета Цветкоска за меѓународен визитинг професор (Седница на 

Катедрата одржана на 26.09.2022 година). 

9. Формирање на рецензентски комисии за избор на демонстратори; 

10. Разгледување и усвојување на Извештајот за проектот „Моделирање на сегментите на пазарот 

на труд низ перспективите на дипломираните економисти на Економски факултет – Скопје“, 

одобрен и финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Седница на 

Катедрата одржана на 29.08.2022 година); 

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, 25.10.2022 година    Раководител на Катедра 

                                                                                                      Вонр. проф. д-р Игор Ивановски, с. р. 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Катедрата по е-бизнис 

во периодот 1.10.2021-30.09.2022 год. 

 

Катедрата по е-бизнис е матична катедра на 7 членови: проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р Калина 

Треневска Благоева, проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска, проф. д-р 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 10 седници на кои беа разгледувани бројни 

тековни прашања кои се во надлежност на катедрата, а за кои катедрата изгради свои ставови и 

во форма на записници редовно и навремено ги информираше Деканатот и Наставно-научниот 

совет на факултетот.  

На дневен ред на состаноците на Катедрата се дискутираа следниве прашања: 

 Разгледување на Предлог-елаборатот за акредитација на студиската програма по Е-бизнис 

 Разгледување на Извештајот за работaта на Катедрата по е-бизнис во учебната 2020/21 

год. 

 Разгледување на предлозите за аплицирање на Конкурсот за доделување средства за 

финансирање на научноистражувачки проекти за 2021/2022 година од страна на УКИМ. 

 Разгледување на квотите за упис на студенти на прв циклус студии на Економски 

факултет-Скопје за учебната 2022/23 година. 

 Разгледување на коригираниот Елаборат за повторна акредитација на студиската програма 

по Е-бизнис согласно забелешките на Одборот за акредитација на високото образование. 

 Организирање вебинар од страна на Катедрата по е-бизнис, согласно годишната програма 

на активности на Економскиот факултет-Скопје. 

 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 2022/23 година. 

 Разгледување на предлог составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите на департманот по Е-бизнис кај кои нема предавања во учебната 2022/23 

година. 

 Разгледување на потребата за ангажирање на надворешни наставници од други факултети 

за изведување настава на прв циклус студии во учебнaта 2022/23 година. 

 Разгледување на извештајот за одржан вебинар во организација на Катедрата по е-бизнис 

на темa "NFT Marketing" на 17.05.2022 год. 

 Отпочнување на постапка за избор на раководител на Катерата по е-бизнис. 

 Спроведување на постапка за избор на раководител на Катерата по е-бизнис. 
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 Разгледување на барањето на Економски институт-Скопје за давање согласност за 

ангажирање на проф. д-р Сашо Јосимовски на предметот Логистика базирана на 

информациони технологии на студиската програма на втор циклус студии по Логистика 

на бизнисот. 

 Разгледување на потребата од ангажирање демонстратори на Катедрата по е-бизнис во 

учебната 2022/23 година. 

 Разгледување на Oдлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и 

исплата на плати, надоместоци од плати и други надоместоци нa вработените на 

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

согласно Колективниот договор за високото образование и наука. 

 Разгледување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје согласно укажувањата дадени од Министерството за 

информатичко општество и администрација. 

 Разгледување на распоредот на предмети по семестри по кои ќе се изведува настава на прв 

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

Скопје, во учебната 2022/2023 година. 

 Предлог на двајца наставници кои ќе бидат дел од поткомисиите за спроведување на 

процесот на самоевалуација на ниво на студиска програма. 

 Разгледување на планот на активности на Економски факултет-Скопје за учебната 2022/23 

година. 

 Разгледување на барањето од проф. д-р Мијалче Санта за одобрување отсутво од работа 

од 5-26.10.2022 год. заради остварување на посета на Kelly School of Business, Indiana 

University, САД. 

 

 

17.10.2022 год.    Раководител на Катедрата по е-бизнис 

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска 
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ИЗВЕШТАЈ  

за работата на Катедрата по финансии  

за периодот 1.10.2021 - 30.9.2022 година 

 

 

Катедрата по финансии е матична катедра на 5 (пет) членови: проф. д-р Горан Петревски, 

проф. д-р Ѓорѓи Гоцков, проф. д-р Елена Наумовска, проф. д-р Сузана Макрешанска 

Младеновска, проф. д-р Кирил Јовановски. Член на катедрата е и проф. д-р Владимир 

Филиповски. Во периодот од 1.10.2021 година до 14.1.2022 година, раководител на катедрата 

беше проф. д-р Горан Петревски, а секретар на катедрата беше проф. д-р Сузана Макрешанска 

Младеновска, додека во периодот 15.1.2022 година до 30.9.2022 година, раководител на 

катедрата беше проф. д-р Ѓорѓи Гоцков, а секретар на катедрата беше проф. д-р Сузана 

Макрешанска Младеновска.  

Во извештајниот период (1 октомври 2021 – 30 септември 2022 година), катедрата по 

финансии одржа вкупно 12 (дванаесет) редовни седници, најголем дел по електронски пат, но во 

последниот период и со физичко присуство, на кои беа донесени неколку позначајни предлог-

одлуки и заклучоци: 

 Разгледување и усвојување на предлог Елаборатот за реакредитација на студиската 

програма од прв циклус по Финансии на Економскиот факултет – Скопје при ,,Св. Кирил 

и Методијˮ во Скопје; 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за работата на катедрата по финансии во 

периодот 1 октомври 2020 – 30 септември 2021 година; 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за избор на демонстратор на Катедрата за 

финансии за учебната 2021/2022 година; 

 Констатирање на оставката на проф. д-р Горан Петревски од позицијата Раководител на 

катедрата; 

 Избор на раководител на Катедрата по финансии;  

 Избор на секретар на Катедрата по финансии; 

 Определување на предлог број на студенти кои ќе можат да се запишат на студиската 

програма по Финансии на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во 

Скопје, Економски факултет-Скопје во учебната 2022/2023 година;   

 Разгледување и усвојување на Елаборатот за студиската програма по Финансии на прв 

циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје; 

 Определување на состав на работни тимови кои ќе изведуваат настава по предметите од 

катедрата за Финансии на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година на 

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет-Скопје; 

 Определување на распоред на предмети од катедрата за Финансии по семестри по кои ќе 

се изведува настава на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијˮ во 

Скопје Економски факултет – Скопје, во учебната 2022/2023 година; 
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 Разгледување на потребата од ангажирање на демонстратори на Катедрата по финансии во 

учебната 2022/2023 година и определување на предлог комисија за избор;  

 Разгледување на Извештајот за реализираната 12 меѓународна летна школа на 

Економскиот факултет – Скопје, која се одржа во периодот од 5ти до 8ми јули 2022 

година во организација на катедрата за Финансии; 

 Разгледување на одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и 

исплата на плати, надоместоци од плати и други надоместоци нa вработените на 

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

согласно Колективниот договор за високото образование и наука; 

 Определување на предлог членови на поткомисија за самоевалуација на ниво на 

студиската програма Финансии на прв циклус студии на Економскиот факултет – Скопје 

за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година. 

Во овој извештаен период, Катедрата ја организираше 12-та меѓународна летна школа на 

Економскиот факултет – Скопје под наслов: “Направи разлика стекнувајќи знаење за финансиите 

во современо динамично окружување” со англиски наслов “Make a difference by getting inside into 

finance in modern dynamic environment”. Во таа насока, беа превземени подготвителни активности 

околу концепирање на програмата за летната школа и селектирање и обезбедување на 

предавачи/експерти со богато искуство во финансиите кои  работат на раководни позиции во 

најразлични финансиски институции (централна банка, банки). Летната школа беше реализирана 

во периодот од 5 до 8 јули 2022 година во просториите на Економскиот факултет – Скопје. 

Активностите секој ден се одвиваа во 2 сесии, при што во рамките на секоја сесија беше 

предвидено одредено време за работилница на која учесниците поделени во групи анализираа 

одредени аспекти/проблеми со кои се соочуваат банките во пракса. На летната школа се 

пријавија вкупно 29 учесници, а редовно присуствуваа 24 учесници, од кои најголем дел беа 

студенти од Економскиот факултет-Скопје, но имаше учесници-студенти на прв и втор циклус на 

студии и од други факултети во земјата. Школата понуди интересни и практични аспекти од 

банкарското работење во делот на управувањето со ризиците, изготвување на кредитна анализа и 

новите услуги и предизвици што ги наметнува дигитализацијата. 

Членовите на Катедрата по финансии и оваа академска година успешно се справија со 

променетиот начин на работа предизвикан од  пандемијата. Имено, и оваа година предавањата и 

најголем дел од испитите се одвиваа и организираа преку он-лајн платформите, при што сите 

членови на Катедрата редовно и успешно ги реализираа предвидените активности.  

 

 

 

Скопје, 17.10.2022       Раководител на катедрата, 

            проф.д-р Ѓорѓи Гоцков 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Катедрата за сметководство и ревизија  

во периодот од 01.10.2021 - 30.09.2022 година 

 

Во рамките на Катедрата за сметководство и ревизија работните активности ги вршат 7 (седум) 

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 тројца асистенти, асист. м-р Иван Дионисијев, асист. м-р Бојан Малчев и 

асист. м-р Тодор Тоцев. 

  

Во текот на учебната 2021/2022 година, катедрата за сметководство и ревизија одржа вкупно 11 

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 2022/2023 година; 

o Определување на составот на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите за кои ќе нема предавања во учебната 2022/2023 година; 

o Разгледување и дополна на Планот на активности на Економски факултет - Скопје во 

академската 2022/2023 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 и усвојување на новиот 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 2021/2022 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 септември 2022 година членови на катедрата за сметководство и ревизија одржаа 

состанок со претставници на CIPFA за отпочнување на постапка за акредитација на 

програмата на прв циклус студии по Сметководство и ревизија, како и составување на 

апликација за меѓународна акредитација за тренинг провајдери; 

o подготвување на апликација за учество во грант програма на Институтот за внатрешни 

ревизори (IIA), како дел од претходно добиената акредитација и признавање од 
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институтот на Економски факултет - Скопје како високообразовна институција која има 

развиено академска свест за изучување на дисциплината внатрешна ревизија. 

 

Понатаму, во текот на 2021/2022 година, катедрата успешно изреализира повеќе настани и тоа: 

o Втора меѓународна олимпијада по сметководство – Повеќе од знаење (Beyond Knowledge), 

која се одржа од 12 до 15 септември 2022 година во Охрид. 

o Вебинар на тема „Специјалист во ИТ ревизија“, кој беше реализиран на 25.05.2022 година 

o Вебинар на тема „Како да ја започнеш твојата ESG авантура? – Можности за развој на 

млади професионалци во KPMG„, кој беше реализиран на 28.03.2022 година. 

 

Членовите на катедрата во учебната 2021/2022 година активно учествуваа на повеќе меѓународни 

научни и стручни конференции од кои, покрај другите, вреди да се споменат: 

o 44-от годишен конгрес на Европската асоцијација на сметководители (EAA), која се одржа 

од 10 до 14 мај 2022 година во Берген, Норвешка; 

o 13-та меѓународна конференција за економија и бизнис Odyssey, која се одржа од 01 до 04 

јуни 2022 година во Дубровник, Хрватска, а членови на катедрата земаа активно учество 

на истата виртуелно; 

o 2-ра меѓународна конференција на Економскиот факултет во Крагујевац која се одржа на 

17 јуни 2022 година; 

o 2-ра меѓународна конференција „Economic and Business Trends Shaping the Future“, 11-12 

ноември 2021, одржана онлајн од Скопје, С. Македонија. 

o Годишна меѓународна конференција организирана од страна на Институтот на интерни 

ревизори (IIA) на тема “Expecting the New Normal” која се одржа виртуелно во период од 

25 до 26 ноември 2021 година. 

 

Во учебната 2021/2022 година Катедрата забележа плодна издавачка дејност со објавување на 

учебници во издание на Економскиот факултет и тоа: учебник и учебно помагало (збирка задачи) 

– второ издание по предметот Основи на сметководство од проф. д-р Зорица Божиновска 

Лазаревска и проф. д-р Марина Трпеска, како и репринт на учебникот Финансиско 

сметководство од проф. д-р Атанаско Атанасовски. 

 

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. 
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20.10.2022 година 

 

Секретар на катедрата за сметководство и ревизија: 

Асист. м-р. Иван Дионисијев 

 

Раководител на Катедрата за сметководство и ревизија  

 

Проф. д-р Марина Трпеска 
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ИЗВЕШТАЈ  

за работата на Раководителот и Катедрата по Надворешна трговија  

за периодот 1.10.2021 - 30.9.2022 година 

 

 Во периодот од 1.10.2021 година до 30.9.2022 година, раководител на катедрата беше 

проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска, а секретар на катедрата беше доц. д-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. Согласно планот 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:  

- Разгледување и усвојување на елаборатот за прв циклус на студии по Меѓународна 

трговија. 

- Активности поврзани околу организацијата и одржувањето на 44тиот Регионален курс за 

главните аспекти на меѓународната економска агенда за земјите со економии во 

транзиција во соработка со УНКТАД; 

- Aктивности поврзани околу организацијата и одржувањето на вебинар од катедрата по 

Надворешна трговија со наслов „Влијанието на енергетската криза врз синџирите на 

снабдување“; 

- Формирање работни тимови за изведување настава, испити и други наставни активности 

на првиот циклус студии на департманот Надворешна трговија во учебната 2022/2023 

година;  

- Разгледување и усвојување на распоредот на предметите по семестри; 

- 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 2022/2023 година како и на цената на чинење на 

студиите; 

- Покренување иницијатива за усогласување на Одлуката за определување на научните 

полиња и научните области во рамки на катедрите на Економскиот факултет - Скопје од 

24.01.2020 година. 

- Разгледување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување и 

исплата на плати, надоместоци од плати и други надоместоци нa вработените на 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје, подготвена 

согласно Колективниот договор за високото образование и наука; 

- Разгледување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет – Скопје согласно укажувањата дадени од Министерството за 

информатичко општество и администрација; 
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- 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; 

- Разгледување барања на членовите на катедрата за издавање учебници;  

- 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“; 

- Спроведување на постапка за избор на раководител на Катедрата по надворешна трговија. 

- Активно учество во разгледувањето на прашања поврзани со кадровската политика на 

Економскиот факултет во Скопје; 

- Утврдување на потребата за ангажирање демонстратори на катедрата по Надворешна 

трговија; 

- Доставување предлог на членови на комисија за самоевалуација и поткомисии за 

самоевалуација на ниво на студиска програма на Економскиот факултет – Скопје;  

- 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;  

- Разгледување на Предлог-Планот на активности на Економскиот факултет за учебната 

2022/23 година; 

- Други прашања што беа доставувани од надлежните органи на факултетот, а што се во 

надлежност на катедрите. 

Од особено значење во рамките на извештајниот период се активностите што се преземаа 

за организирање на 44тиот Регионален курс за главните аспекти на меѓународната економска 

агенда за земјите со економии во транзиција, во соработка со УНКТАД, како и организацијата и 

одржувањето на вебинарот со наслов „Влијанието на енергетската криза врз синџирите на 

снабдување“. 

Регионалниот курс за главните прашања на меѓународната економска агенда се одржа за 

прв пат на Економскиот факултет – Скопје во периодот од 18-29 октомври 2021 година и во 

наредниот петгодишен период ќе се одржува секои две години на Економскиот факултет – 

Скопје. Во рамките на курсот се разработуваа сите главни прашања поврзани со меѓународната 

економија: политиките на развој, улогата и влијанието на меѓународната трговија и финансиите 

врз земјите во транзиција, правилата на мултилатералниот трговски систем, улогата на 

трговската логистика и синџирите на снабдување, олеснувањето на трговијата, трговските 

договори, влијанието на дигиталната економија, движењата на странските директни инвестиции, 

како и политиките за привлекување СДИ, политиките за развој на претпријатијата, како и 

политиките за поддршка на науката, технологијата и иновациите. На курсот учествуваа дваесет и 

двајца (22) слушатели од седум (7) земји: Албанија, Азербејџан, Русија, Р.С. Македонија, Србија, 

Украина и Узбекистан. Слушателите беа главно претставници од Министерствата за надворешни 

работи, Министерствата за трговија, Министерствата за финансии, Царинските управи, како и 
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претставници од академската фела, професори и асистенти. Предавањата ги одржаа дванаесет 

(12) експерти од УНКТАД и УНЕЦЕ, а особено е важно да се истакне дека предавања одржаа 

осум (8) национални експерти кои ги презентираа состојбите и политиките на Р.С. Македонија во 

конкретните области. 

Вебинарот „Влијанието на енергетската криза врз синџирите на снабдување“ се одржа на 

30 септември 2022 година. Говорници на вебинарот беа: Виктор Мизо, генерален директор на 

Костал ДООЕЛ Охрид, Елена Тортеска Ристовска од одделот за увоз и извоз на Пекабеско АД 

Скопје и Зоран Арнаутов, заменик комерцијален директор на Фершпед АД Скопје. На вебинарот 

беа презентирани главните предизвици со кои се соочуваат економските оператори во време на 

енергетската криза по што се разви многу интересна дискусија со слушателите. 

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 и оваа академска година успешно се справија со променетиот начин на 

работа предизвикан од  ширењето на вирусот КОВИД-19.  И оваа година најголемиот дел од 

работењето се одвиваше преку он-лајн платформите. Сите членови на Катедрата успешно ги 

спроведоа предавањата во академската година, и успешно ги спроведоа испитите, во зимскиот 

семестар  преку платформите Micorosoft teams, Google Meet и Exam.net, додека во летниот 

семестар испитите беа спроведени со физичко присуство. Состаноците на катедрата, покрај он-

лајн, почнаа да се одржуваат и со физичко присуство на членовите. 

Меѓу сите доверени задачи и обврски, членовите на Катедрата зедоа и активно учество и 

во други факултетски тела и комисии. Со тоа сметаме дека Раководителот, со помош од 

секретарот на катедрата, успешно ја извршуваа својата функција.   

 

 

Скопје, 25.10.2022 год. 

 

  

     Секретар на Катедрата  Раководител на Катедрата 

      доц. д-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 (01.10.2021-01.10.2022) 

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: 

1. Проект 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. 
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2. Проект во рамки на Еразмус+ програмата за повикот “Cooperation partnerships in higher 

education - KA220-HED” со наслов  “Co-creation experimental research for greening the 

economy”.    

Целта на проектот е воведување на практики и развој на инфраструктура за експериментално 

истражување во соработка со локалните заедници за развој на зелена економија. 

3. 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. 

4. 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”.    

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 образование. 

5. Проект во рамки на Хоризонт Европа повикот HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-09 

со наслов  “Network for Environmental Observations and Governance in One Health 

(NEOGOH)”.    

Целта на проектот е развој на Пан-европско управување со едно здравство (Pan-European One 

Health Governance) и глобална податочна опсерваторија за едно здравство која вклучува и социо-

економски анализи (Global One Health Data Observatory, including socio-economical intelligence). 

6. Проект во рамки на Horizon Europe Work Programme 2021-2022 програмата за повикот 

“HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing 

societies” со наслов  “Transforming Older Workers' Life with Inter-generational Expertise and 

Experience Exchanges (TOWLINE)”.    

Целта на проектот е согледување на влијанието од стареењето на општеството и согледување на 

социјално – економските ефекти и импликации во однос на продуктивноста, растот и 

вработеноста на повозрасната популација. 

7. Проект: orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs – Gazelle. 
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Цели на проектот: Проектот е насочен кон креирање и имплементација на заеднички одржливи 

мерки, а со цел да создавање на динамичен екосистем за иновативни мали и средни 

претпријатија. Рамката на проектот е идеална да ја зајакне соработката помеѓу заинтересираните 

партнери, кои покажуваат соодветно искуство кон воспоставувањето и зајакнувањето на мрежите 

на бизнис ангели и трансферот на технологијата. Ова се наметнува како неопходно, поради 

фактот што овие активности се во рана фаза на развој и прилично фрагментирани на целата 

територија на Балканот. Општата цел на проектот е да ги зајакне организациите кои можат да го 

поддржат создавањето и валоризацијата на мрежите на бизнис ангели. Со цел да се развие 

интегрирано решение и да се препознае важноста на надворешното знаење и експертиза за 

вклучување во иновативни процеси, проектот исто така има за цел да ги зајакне стратегиите за 

трансфер на технологија преку директно олеснување на врската помеѓу универзитетите и 

иновативните мали и средни претпријатија. 

Скопје, 25.10.2021                Центар за економски истражувања,

                Раководител, 

проф. д-р Кирил Јовановски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

ЈУНУС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ БИЗНИСИ 

при Економскиот Факултет - Скопје,  

за Извештајниот период (01.10.2021-01.10.2022) 

 

 Почитуван Декан, 

Дозволете со овој извештај да ве информирам за активностите на Јунус центарот за 

социјални бизниси во периодот од 01.10.2021 до 30.09.2022 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.  

1. Инфо сесии за креирање и развој на социјални бизнис идеи 

 

Јунус центарот за социјални бизниси при 

Економски факултет-Скопје организираше 

четири инфо сесии во рамките на предметите 

Менаџмент на мал бизнис, Економија на 

социјалната држава, Дизајн и развој на веб и 

Управување со маркетинг каналите.    

Притоа повеќе од 350 студенти присуствуваа 

онлајн на овие инфо сесии. Со нив, меѓу 

другото, се дискутирање за социјалното 

претприемништво, а студентите без запознаени 

подетално со работата на центарот.  

 

 

2. Работилници за развој на идеи за социјални бизниси 

Учесниците имаа можност да дознаат повеќе за 

концептот на социјално претприемништво како и 

заедно да поставуваат и решаваат социјални и 

општествени проблеми. Со примена на Desing 

Thinking методологијата, учесниците креираа свои 

социјални бизнис идеи како одговор на избраните 

општествени проблеми кои сметаат дека се од 

најголемо значење за општеството. 

Покрај оваа работилница, беше организирана 

работилница и во рамки на предметот Деловно 
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планирање во организација на Сања Митровска од организацијата Networker, при што на 

студентите им беше претставена дел од Google sprint методологијата ја користат во Networker 

при развој на бизнис идеи.  

 

3. Годишна конференција за циркуларна економија на Економски факултет - Скопје 

Јунус центарот за социјални 

бизниси на Економски 

факултет - Скопје со група 

студенти учествуваше на 

Седмата годишна конференција 

за циркуларна економија во 

организација проф. д-р 

Љубомир Кекеновски која 

традиционално се одржува во 

рамките на активностите по 

предметот Индустриска 

политика при Економскиот 

факултет во Скопје. Покрај 

овогодинешните гости на конференцијата, Методија Миновски координатор на одделот за 

животна средина во Прокредит Банка и Филип Христов сопственик и менаџер на печатницата 

Пропоинт – зелена компанија која инвестира во соларна централа, свои излагања имаа и проф. д-

р Љубомир Кекеновски - организатор на Конференцијата, проф. д-р Мијалче Санта - продекан за 

наука и меѓународна сорботка, проф. д-р Елена Наумовска и проф. д-р Стојан Дебарлиев - 

раководител на Јунус центарот за социјални бизниси.  

4. Изготвување на проектни апликации во рамките на редовните повици од домашни и 

меѓународни институции: 

 Јунус центарот за социјални бизниси (ЈЦСБ) подготви предлог проект за аплицирање во 

рамки на програмата Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) за повикот: 

“HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01 - Elevating the scalability potential of European business 

(2022.1) ” со наслов  “Collaborative learning platforms for scalable social start-ups”.   Целта на 

проектот е да се создаде платформа за колаборативно претприемничко учење со цел 

подобрување на квалитетот на претприемничката едукација на студентите, протокот на 

иновации и извори на локални таленти за поддршка на социјалните стартапи во рамките 

на  претприемачките центри преку иновативни концепти на учење. Во рамките на 

апликацијата беше формиран конзорциума од  7 партнери од кои 4 универзитети од: 

Северна Македонија, Грција, Унгарија и Албанија, како и 3 организации за поддршка на 

деловни субјекти од: Германија, Унгарија и Северна Македонија. Проектната апликација 

ќе биде поднесена на следниот повик на Horizon или Erasmus+ програмата.  
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 По објавен повик во рамки на програмата EU for Economic Growth (EU4EG) Project за 

развој на регионална акцелераторска бизнис програма беше поднесен предлог проект. 

Општата цел на проектот е да се развие и имплементира колаборативна програма за 

забрзување, ко-дизајнирана со релевантните засегнати страни и прилагодена на потребите 

на почетниците и инвеститорите за зајакнување на претприемништвото, иновациите и 

генерирањето вработувања во североисточниот регион како целна област во Северна 

Македонија 

5. Активности за поддршка на екосистемот на социјално претприемништво 

Претставници од Јунус центарот за социјални бизниси присуствуваа на настан во организација на 

националниот центар за социјални претпријатија. На 

овој настан  социјалните претпријатија Бренд 

солушнс, Асоцијација за помош на хендикепирани и 

сиромашни, Кафе Бар О2, IN VIVO, Хотел Даљан, 

Здружение на независни уматници – Иднина на 

традицијата, и Челенџер ги претставија своите бизнис 

идеи пред 13 компании, потенцијални инвеститори, 

како и други организации и институции поддржувачи 

на социјалните претпријатија во државата. За време 

на одржувањето на настанот на две од социјалните 

претпријатија од страна на Јунус центарот за 

социјални претпријатија им беше понудена помош во 

креирањето на маркетинг комуникациска стратегија 

во соработка со студените од департманот по 

маркетинг на Економскиот факултет во Скопје. 

 

6. Активности од поширок општествен интерес.  

Јунус центарот за социјални бизниси беше дел и од работната група во Рамките на 

Министерството за труд и социјална политика во изработката на за социјалните претпријатија во 

Република Северна Македонија. Во овие рамки беа организирани поголем број на работни средби 

на кои проф. д-р Стојан Дебарлиев имаше активно учество и даде придонес во поставувањето на 

клучните принципи и критериуми при дефинирањето на поимот и концептот на социјалното 

претпријатие како нов деловен субјект на делување во рамките во рамките на македонското 

стопанство. 

 

Со почит, 

Скопје, 14.11.2022   Раководител на Јунус центар за социјални бизниси 

                   Проф. д-р Стојан Дебарлиев 
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И З В Е Ш Т А Ј  

 

ЗА РАБОТАТА НА  

ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ - ЕИТЦ 

ЗА ПЕРИОДОТ 01.10.2021.-30.09.2022 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 потпиша 

Меморандум за соработка помеѓу Економскиот факултет – Скопје и Секретаријатот за европски 

прашања во Maj 2022. 

 

Во рамката на Меморандумот за соработка се договори и формата за соработка со Тренинг 

центарот за европски интеграции – ЕИТЦ, во форма на реализација на заеднички проекти, 

учества во обуки организирани од страна на СЕП, заедничка организација на обуки и сл. Исто 

така, во рамките на Меморандумот, ЕИТЦ се вклучи во следење на објаснувачките состаноци 

организирани во рамките на поглавјата од преговарачката рамка за влез во Европската унија. Од 

страна на Економскиот факултет беа мапирани 24 поглавја од вкупно 34 поглавја, во кои може да 

биде ангажиран факултетот. Во текот на месец септември, октомври и ноември поголем број на 

тимови беа ангажирани како учесници – претставници од факултетот во следење на 

презентациите по соодветните поглавја. Состаноците се реализираа во Брисел, во форма на 

мешани тимови од администрацијата на Европската Комисија и македонската администрација. 

Состаноците за нас беа достапни на преку on-line врска. 

 

Во зависност од динамиката на преговори со Европската Комисија, потребите  и насоките кои ќе 

ги добиеме од СЕП, се надеваме на дополнителен ангажман и вклученост на наставниот и 

соработничкиот кадар во реализација на конкретни 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 1.10.2021- 30.9.2022 година  

 

  

Во периодот 1.10.21-30.9.2022година Регионалниот тренинг центар – Светска царинска 

организација во РС Македонија ги презема следните активности: 

 

1. Организирани национални обуки: 

Царинската упрва, самостојно или во соработка со други институции и организаци, во овој 

период има организирано 127 обуки на кои учествувале 1935 царински службеници. 

Царинската упрва, освен за царинските службеници, има организирано и 5 презентации за 

надворешни субјекти на кои учествувале 816 економски оператори и уште 2 претходни обуки за 

добивање на лиценца за 38 застапници. 

 

2. Учество на меѓународни состаноци: 

Во текот на овој период реализрани се 35 меѓународни состаноци 

 

3. Меѓународни конференции, работилници и вебинари: 

1. 10-11.11.2021 - 2021 WCO TECH-CON: Technology in support of Customs in the supply chain – A 

spotlight on relevant international standards, WCO, Brussels, on-line webinar 

2. 9-10 December 2021 - The 16th WCO PICARD Conference - Hybrid Conference / Lessons learnt from 

the COVID-19 pandemic, Brussels, on-line participation 

3. 17th December 2021 – webinar - CEFTA WEEK 2021: AGENDA on Trade Facilitation through 

Recognition of Certificates and Procedures; Trade in Services and Licenses, Qualifications, Permits; 

Intellectual Property Rights in Boosting Trade and Investment, Hotel Limak, Skopje, North Macedonia, 

on-line zoom platform 

4. 25.2.2022- Development strategy of the Customs Administration of the RN Macedonia for the period 

2022-2024, delivered through e-mail to the ROCB Europe on the 4th of March 2022 

5. 26-27.01.2022 - Fourth Technical Cooperation Workshop for the Western Balkans: Single Window and 

Data Sharing in the Western Balkans, Царинска управа на Република Северна Македонија во 

соработка со УНЕЦЕ, и во соработка со Европската комисија, Светската банка, ЦЕФТА и други 

партнери, он-лајн работилница 

6. 29.03.2022 - Joint WCO-WTO webinar on The role of advanced technologies in cross border trade: a 

customs perspective, presentations by Brazil, Nigeria, Singapore, and the Inter-American Development 

Bank on opportunities and challenges faced by Customs in deploying technologies, on-line 

7. 4.-7.4.2022 – Учество на 1 претставник од Царинска управа во Дијагностичка мисија во својство 

на акредитиран советник на СЦО, во организација на Светска царинска организација (СЦО), во 

Нур-Султан, Казахстан 
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8. 20-21/09.2022 – UNCTAD, Trade Facilitation Innovation Days, on-line workshop in organization of 

Global Alliance for Trade Facilitation, UNCTAD 

 

 

 

 

 Скопје,15.10.2022  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 1.10.2021-30.9.2022 година 

 

Центарот за податоци и информации за Европската Унија (‘ЕУи’) во извештајниот период од 

1.10.2021 до 30.9.2022 година, во опсег на пошироките активности, континуирано ги негуваше 

претходно остварените контакти со претставници на Делегацијата на ЕУ во Р. Северна 

Македонија и 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 Инфо центар) со учество на заинтересирани студенти од 

Економскиот факултет-Скопје 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: 

 Центарот за податоци и информации за Европската Унија се јави во улога на ко-

организатор на дискусија на тема: "Reality check – quality education and reality participation 

in society or sheer wishful thinking?” со Европската куќа Скопје. Настанот се одржа на 

Економски факултет – Скопје на 22.11.2021 година и на него присуствуваа Н.Е., 

Амбасадорот на ЕУ во С. Македонија, Г-динот Дејвид Гир, претставници од Европската 

куќа, млади европски амбасадори, млади активисти, претставници на Унијата на средно 

образование, претставници на студентскиот парламент во рамки на УКИМ. Оваа дебата 

овозможи да се слушне гласот на младите за подобрување на квалитетот на образованието 

и да се извлечат корисни препораки за креаторите на образовните политики и стратегии. 

 

 Од страна на Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, 

Раководителот на ЕУи, вонр. проф. д-р Виолета Цветксока беше номинирана како млад 

лидер од државата за учество на програмата EUVP и беше избрана за учество на истата во 

периодот 31.1.2022 до 6.2.2022 година во Брисел. Програмата претставува врвен сплет на 

активности кои ги доближуваат учесниците до вредностите на Европската Унија, целите, 

приоритетите, политиките и ги поврзуваат со високи претставници од Европската 

Комисија и Европскиот Парламент за да можат да дискутираат на теми од заеднички 

интерес. За време на престојот, Раководелот на ЕУи присуствуваше на 17 состаноци со: 1) 

Директорот на Единицата за програмата EUVP, Г-динот Piotr Bartoszewicz-Malicki 

(воведен и  евалуациски состанок за програмата (состанок 17); 2) Советникот на 

Генералниот Директорат за истражување и иновации на Европската Комисија и на 

Европската истражувачка област (ERA), Г-динот Patrick Brenier со кого се водеа разговори 

за работењето на ERA и пазарот на иновации; 3)  Директорот за Политики за 

претпријатија и надворешни односи, Г-динот Luc Hendrickx, со кого се дискутираше за 
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SME United и екосистемот за мали и средни претпријатија; 4)  Претставник на Европскиот 

институт за иновации и технологија, Г-ѓа Kleopatra Sidiropoulou, со која се водеа 

разговори за политиките за европски иновации и технологии, претприемништво и 

финансирање и можности за проекти со нашата високо-образовна институција; 5) 

Претставник на Генералниот Директорат за внатрешен пазар, претприемништво и мали и 

средни претпријатија (DG-GROW), Г-ѓа Madalina Ivanica со која се дискутираше за 

Европската Комисија и DG-GROW пазарот како и политиките за малите и средните 

претпријатија; 6) Надзорник во рамките на European Data Protection Supervisor (EDPS), Г-

динот Wojciech Wiewiorowski, со кого се разговараше за трансфер на податоци и заштита 

на податоци; 7) Заменик Директор на единица, Генерален Директорат за содржина за 

комуникациски мрежи и технологии во рамките на Европската Комисија, со кого се водеа 

разговори за политиките за комуникациски мрежи; 8) Политички аналитичар во 

Генералниот Директорат за надворешни политики на Унијата, во рамките на Европскиот 

Парламент, задолжен за Западен Балкан, Гдинот Andre De Munter, со кого се дискутираше 

за Западен Балкан и проширување; 9) Директорот на Генралниот Директорат за 

Конкурентност во рамки на Европската Комисија, Г-динот Alberto Bacchiega, со кого се 

дискутираше за конкурентност на информацискиот и комуникацискиот пазар; 10) Заменик 

директорот на Генералниот Директорат за Економски и финансиски работи, Г-динот 

Declan Costello, со кого се водеа разговори за економските политики на земјите членки на 

Унијата како и за справување со пандемијата Ковид-19; 11) Претставник за управување со 

знаење во рамки на Европската Комисија, Г-динот Mario Scharbillig, со кого се 

дискутираше за Управување со знаење и податоци и трансфер на знаење и податоци; 12) 

Директорот на Генералниот Директорат за соседство и преговори за проширување во 

рамки на Европската Унија со фокус на единицата за Северна Македонија и Албанија, Г-

ѓа Michela Matuella; 13)  Директорот на Генералниот Директорат за Економски и 

финансиски работи во рамки на Европската Комисија, Г-динот Stefan Pflueger, со кого се 

разговараше за Одборот за економија и финансии; 14) Советник во Кабинетот на 

Генералниот Секретар на Европскиот Парламент, Г-ѓа Delia Vlase, со која се водеа 

разговори за работатата на Секретаријатот на ЕП и односите со Балканот; 15) Г-динот 

Clive Rumbold и г-динот Gianfranco Bochiccio, EEAS (European External Action Service), со 

кои се водеше дискусија за Западен Балкан, демократија и обсервација на изборите; 16) Ѓ-

ѓа Mary O’Machony, политички советник за Западен Балкан и Г-динот Olivier Debande, 

висок службеник во Европската Инвестициска Банка со кои се водеа дискусии за 

Европската Инвестициска Банка и Западен Балкан На 5.2.2022 година ја посетивме и 

Куќата на Jean Monnet во Bazoches, Франција каде е напишана Шумановата Декларација и 

каде детално се запознавме со животот и делата на таткото на Европа. Програмата 

овозможува размена на знаење и искуства, стекнување на нови информации во областите 

од интерес и можности за идна соработка со нашиот Факултет. Во таа насока на покана на 

Раководителот на ЕУи, Г-динот Mario Scharbillig (Joint Research Centre (JRC)) ќе одржи 
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предавање за студентите на Економски факултет – Скопје и академскиот кадар на 

единците на УКИМ во ноември 2022 година. 

 

 На покана на Раководителот на ЕУи, одржани се две виртуелни предавања од Европската 

Централна Банка: 1) Предавање за монетарна политика и дополнителни 15 минути 

посветени можности за кариера на 11.3.2022 година; 2) Предавање за Европската 

централна банка: клучни институционални карактеристики и тековни предизвици со 

фокус на одржување на ценовната стабилност на 27.5.2022 година. На предавањата 

присуствуваа студенти од Економски факултет – Скопје, како и негов академски кадар.  

 

 Учество на годишен координативен состанок и состанок по повод Денот на Европа кој се 

одржа на 21.3.2022 година во Европска куќа Скопје. На состанокот свое воведно обраќање 

имаше Н.Е., Амбасадорот на ЕУ во Р. С. Македонија, Г-динот Дејвид Гир и тим лидерот, 

Г-ѓа Вјоса Бериша која даде осврт на политичката ситуација, зелената економија, 

младината и се фокусираше на плановите за ЕУ инфо мрежата. Во првиот и во вториот 

дел на состанокот посветен на Денот на Европа се дискутираа планираните активности и 

практичните детали поврзани со активностите кои се организирани од ЕУ инфо мрежата 

(датуми и агенда на активности, промотивни материјали, финансиска конструкција, и сл.). 

Потоа следеше отворена дискусија со ЕУ инфо точките и ЕУи каде презентирав 

потенцијални активности од страна на ЕУи и можности за вмрежување и соработка со 

останатите Центри и инфо точки. 

 

 За Денот на Европа, по пат на е-маил и објава на социјалните мрежи на Факултетот беа 

претставени два настани: 1) Western Balkans Youth Conference – Kick Off # ThinkForward> 

YOUth ACTion Now! на кој учество земаа наши студенти, а настанот се одржа онлајн на 

6.5.2022 година и 2) Концерт на Дуке Бојаџиев кој беше во организација на Делегацијата 

на ЕУ и Европската куќа Скопје, а се одржа на  8.5.2022 година во Градскиот парк во 

Скопје.  

 

 На предметот Единствен пазар на ЕУ кој го води вонр. проф. д-р Елена Макревска 

Дисоска, предавање на тема: „Процесот на пристапување кон ЕУ - предизвици и 

можности за Република Северна Македонија“ одржа г-ѓа Христина Конеска-Бероска, 

Раководител на Секторот за интеграција во рамките на Секретаријатот за европски 

прашања, Влада на Република Северна Македонија. За реазлиација на оваа активност 

изразувам голема благодарност до вонр. проф. Елена Макревска Дисоска. 

 

 На Годишниот координативен состанок на 21.3 2022 година ни беше претставен Музејот 

на иднината со порака: Затоа што немаме резервна планета кој има за цел да се подгне 

свеста за зачувување на нашата планета. Во соработка со Европската куќа во Скопје, 
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Центарот за податоци и информации за Европската Унија при Економскиот факултет - 

Скопје, во Аулата на Факултетот постави четири експонати од овој Музеј (последната 

чиста вода, последниот вистински јабучар, последниот незагаден воздух и последната 

пчела) на 1.6.2022 година, затоа што јунската сесија беше предвидена со физичко 

присуство и целта беше пораката на Музејот да биде масовно видлива за студентите и  да 

остане длабоко врежана кај нив. 

 

 Завршната конференција на проектот „Tackling Illiberal and Eurosceptic narratives from 

below“ координиран од Евротинк – Центар за европски стратегии и имплементиран во 

партнерство со: Scuola Normale Superiore, Факултет за политички и општествени науки 

(Италија), Универзитет Љубљана, Факултет за општествени науки, Центар за меѓународни 

односи (Љубљана, Словенија) и ЈанНовак Језиорански колеџ за Источна Европа (KEW) 

(Војновице, Полска) се организираше во соработка со Центарот за податоци и 

информации на Европската унија (EUi) при Економскиот факултет Скопје, Универзитет 

Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и истата се одржа во хибриден формат на 1.7.2022 година 

(во Амф. 1 на Економски факултет - Скопје и преку соодветен линк за онлајн следење). 

Целта на конференцијата беше да послужи како форум за дијалог меѓу претставниците на 

партнерските организации, академската заедница и граѓанското општество во Република 

Северна Македонија. На Конференцијата воведно обраќање имаа Раководителот на ЕУи, 

Деканот на Економски факултет – Скопје, проф. д-р Предраг Трпески, Ректорот на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, Н.Е., 

Амбасадорот на ЕУ во Р. С. Македонија, Г-динот Дејвид Гир и Директорот на Евротинк, 

Г-дин Димитар Николовски. Конференцијата се состоеше од два панели: 1) Tackling 

Illiberal and Eurosceptic Narratives: Situation and responses на кој свое излагање имаат 

проф. д-р Ана Чупеска, Правен факултет при УКИМ, Марко Ловец, Факултет за 

општествени науки, Универзитет во Љубљана, Словенија, Адам Балсер, Колеџ на Источна 

Европа, Вроцлав, Полска, Мануела Кајани, Scuola Normale Superiore, Фиренца, Италија и 

нашата ценета професорка Билјана Ташевска. На вториот панел: „The Future of Europe and 

the Western Balkans in light of the war in Ukraine“, свое излагање имаа: Daniel Gleichgewicht, 

Колеџ на Источна Европа, Вроцлав, Полска, Милева Ѓуровска, Филозофски факултет, 

Скопје, Димитар Николовски, Евротинк – Центар за европски стратегии, Скопје и 

Бенедета Карлоти, Scuola Normale Superiore, Фиренца, Италија. На конференцијата беа 

претставени и дел од клучните наоди од спроведеното истражувањето на проектот. 

Посебна благодарност сакам да изразам до вонр. проф. Билјана Ташевска која ја прифати 

поканата за учество на Панел 1 и со својата богата архива на знаење и врвна експертиза не 

претстави во најдобро светло. Покрај тоа, голема благодарност до нашите продекани и до 

сите колеги кои со своето ценето присуство (физичко и онлајн) придонесоа за успешна 

конференција. 
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 На 16.9.2022 година присуствував онлајн на Објаснувачкиот состанок за Поглавје 8 – 

Статистика кој се одржуваше во хибриден формат (во Луксембург и онлајн). На 

состанокот беше претставена правната рамка за програмата за Европска статистика 2021-

2027, а потоа се пристапи кон детални објаснувања на секторска статистика, демографска 

и социјална статистика, економска статистика, европска бизнис статистика и се објасни 

процесот на билателарен скрининг. 

 

 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, 21.10.2022г.                                    Раководител на ‘ЕУи’ 

                                                                      Вонр. 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 01.10.2021 година до 30.09. 2022 година 

 

 Во текот на академската 2021/2022 година, Центарот за кариера при Економскиот 

факултет – Скопје беше активен во следните области и тоа:   

 

I. Посредување при споделување на можности за вработување и практична настава за 

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. Изработка на предлог-документи кои го регулираат работењето на Центарот за кариера. 

 

 

I. ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ СПОДЕЛУВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА 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 при споделување на 

можности за вработување и практична настава за студентите во организации од финансискиот и 

корпоративниот сектор.    

 Воедно, Центарот за кариера како составна единица на Економскиот факултет-Скопје 

посредуваше во процесот на: 

1. Информирање на студентите за Програмата за стипендии на Германското стопанство 

за 2022 година спроведена од Одборот на германското стопанство за источните земји 

и Делегацијата на германското стопанство во Северна Македонија чијашто цел е 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. 

2. Информирање на студентите за Проектен конкурс за доделување стипендии  

организиран од РСМ Македонија. Овој конкурс беше организиран четврта година по ред и беше 

наменет за студентите од четврта година на студии. 

3. Информирање на студентите за можноста за помлад истражувач во INSIDER ID – 

компанија со која Факултетот има склучено меморандум за соработка. 
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4. Во 2021/2022 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“ 2022  („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.  

Оваа програма беше промовирана со онлајн настан кој се одржа на 12.11.2021 година со 

почеток во 12.00 часот, организиран во соработка со службата за човечки ресурси од Шпаркасе 

банка АД Скопје. 

 

 

II. ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

 Оваа академска година поради олеснети мерки околу Ковид-19 пандемијата, 

промотивните активности на факултетот за департманите на прв и втор циклус студии се одвиваа 

онлајн (на социјалната мрежа Фејсбук и на веб страната на факултетот), но и со настани со 

физичко присуство. 

 

1. Промотивната кампања на Фејсбук се одвиваше во текот на месеците мај, јуни, август 

2022 (за прв циклус студии) и септември-октомври 2022 (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 2021/2022 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“ коj оваа година се одржа онлајн, на платформата Microsoft Teams, на 

15 март 2022 година (вторник) во периодот од 13.00 до 14.00 часот.  
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 Онлајн настан „Oтворен ден“ на Економски факултет-Скопје при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“  одржан во рамки на онлајн настанот „Отворен ден на УКИМ“ кој се 

одржа на 30.11.2021 година од 10:00 до 12:00 часот.  

 

 Настан „Ден за кариерен развој“ во организација на Центарот за кариера на УКИМ и 

THRIVITY. Настанот се одржа на 07.06.2022 со почеток од 10:00 до 18:00 часот на 

платото на УКИМ, каде повеќе од 25 компании имаа можност да им ги презентираат на 

студентите своите можности за вработување и практикантство за време и по 

завршувањето на студиите. Овој настан беше интерактивен, со организирани панел 

дискусии и кратки мотивациски обраќања со цел да ги инспирираат, насочат и да им 

помогнат на студентит во нивниот иден кариерен развој. Дополнително имаше штандови 

за подготовка на професионално CV организирано од THRIVITY, можност за непосреден 

разговор и кариерно насочување од Асоцијацијата на кариерни советници, директна 

комуникација со релевантни претставници на компаниите учесници, како и, зона за забава 

и освежување (организирана од Coca Cola), а за време на настанот за добрата атмосфера ќе 

се погрижат повеќе диџеи.  

 

 Настан со физички присуство „Oтворен ден“ на Економски факултет-Скопје при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  одржан во рамки на настанот „Отворен ден на 

УКИМ“ кој се одржа на 19.08.2022 година од 10:00 до 14.00 часот- период во кој секој од 

факултетите во состав на УКИМ ги отворија своите врати за посета од страна на 

заинтересираните матуранти. Настанот се организираше со цел да им се помогне на 

матурантите кои имаат двоумење каде да се запишат, да ја донесат крајната одлука 

посетувајќи го соодветниот факултет/факултети кои се предмет на нивен интерес.  

 

Координаторот во Советот на Центарот за кариера на УКИМ од Економскиот факултет-

Скопје  проф. д-р Катерина Тошевска Трпчевска во тесна соработка со продеканот за 

настава проф.д-р Љупчо Ефтимов, асистентите на факултетот и раководителот на 

Центарот за кариера на Економскиот факултет-Скопје активно учествуваа во организација 

и на овој настан кој се покажа многу успешен за Економскиот факултет – Скопје бидејќи 

истиот беше посетен од околу 150 средношколци на кои во два термини 10.00-12.00 и 

12.00-14.00 часот им  беше презентиран Факултетот, нашите програми и имаа обиколка 

низ просториите на истиот. 

 

Истотака со цел промоција на програмите на втор  циклус студии се организираше: 

 

 Онлајн настан „ОТВОРЕН ИНФОРМАТИВЕН ДЕН за промоција на студиумите на 2 

циклус студии“ одржан на 14.2.2022 година, со почеток во 9.30 па до 16.00 согласно 

утврден временски распоред за претставување на програмите. Информативните сесии по 

студиуми согласно предвиденото ги водеа Раководителите и Секретарите на студиумите, а 
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веоедно добредојдено беше и вклучувањето на предметните професори по соодветниот 

студиум. За овој настан службата за студентски прашања преку емаил ги извести сите 

дипломирани економисти во изминатата учебна година. 

Промоцијата на студиумите перманентно одеше и преку социјалните мрежи започнувајќи 

од 1.2.2022 година каде беа споделени линкови до студиумите и промотивни материјали 

за  истите. 

  

2. Физичка промоција по средните училишта низ Републиката 

Со одлука на Деканатската управа број 02-670/14 од 28.04.2022 година се одобри 

реализирање на промотивни активности кои подразбираат промоција на студиските програми на 

прв циклус студии на Економскиот факултет-Скопје, во дел од средните училишта во Град 

Скопје и во внатрешноста на Републиката, а со цел запознавање на индните студенти за условите 

на студирање на Економскиот факултет-Скопје во учебната 2022/2023 година. 

 Подолу следи преглед на реализираните посети. Во однос на претходните години помал 

дел од средните училишта беа покриени со презентација бидејќи согласно информацијата од 

средните училишта месец мај е месец кога матурантите реално не се присутни повеќе на настава 

поради екскурзија или прослава на матура, што ни дава насоки за следната академска година 

промоциите да се случуваат на почетокот на календарската година. 

 

Промотивни презентации по средните училишта во државата 

(мај 2022) 

СКОПЈЕ 

Дата  

 

Средно училиште Тим / *Одговор од 

училиштето 

09.05.2022 

10.15 часот 

(физичка промоција) 

Никола Карев 

 

Асист.м-р Тихона 

Божиновска 

Асист.м-р Филип Пеовски 

 

11.05.2022 

12.00 часот  

(физичка промоција) 

Васил Антевски Дрен  

 

Асист.м-р Мартин 

Киселички 

Асист.м-р Тодор Тоцев 

  

11.05.2022 (среда)  

9.00 часот 

Георги Димитров 

 

 

Тим: асист. м-р Јасна 

Тоновска 

Асист.м-р Ирена Богоевска 

Гаврилова 

11.05.2022 (среда) Арсение Јовков  

 

Асист.м-р Љубен Коцев 

Асист.м-р Бојан Малчев 

 

  

http://zk.com.mk/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2/47079
http://zk.com.mk/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/64136
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III. АКТИВНОСТИ НА ПОЛЕ НА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР 

 

 Центарот за кариера во академската 2021/2022 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 соработка во точката со наслов МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН 

КАДАР. 

 

   

 

IV. ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ-ДОКУМЕНТИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ РАБОТЕЊЕТО НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА 

 

ПОСЕТА И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ДРЖАВАТА 

Струга 

9.05.2022 (понеделник) 

        *во средните училишта во Струга Асист.м-р Маријана 

Цветаноска Митев 

 

 

Охрид,  

12.05.2022 (четврток) 

14.15 и од 15.00 часот 

 

1. СОУ „Св. Климент Охридски“ – 

гимназија, во Охрид 

2. СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ , 

економска струка, во Охрид  

 

асист. м-р Кристијан 

Кожески 

 

Велес   

16.05.2022 

(понеделник) 17.00 

часот 

 

 

Отворен ден-гимназија „Кочо Рацин“ 

Велес 

 

 

Тим: асист.м-р Филип 

Пеовски, 

асист.м-р Кристијан 

Кожески 

асист.м-р Ѓунтер Мерџан 

 

Македонска Каменица, 

Делчево 

13.05.2022  

 

10.20 Македонска 

Каменица 

11.30 Делчево 

Средното училиште во Мак.Каменица 

 

Средното училиште во Делчево  

 

 

асист. м-р Бојан Малчев 

 

 

Ресен 

13.05.2022 

10.00 часот 

Средното училиште „Цар Самоил“ асист. м-р Ѓунтер Мерџан 
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 Во текот на извештајниот период раководителот на Центарот за кариера во соработка со 

секретарот на Факултетот ги изготви следните предлог документи кои е предвидено да го 

регулираат работењето на Центарот за кариера: 

1. Годишен план на активности на Центарот за кариера за учебната 2022/2023 година 

2. Предлог - маркeтинг стратегија за 2022/2023; 

3. Предог - Процедура за објава на информации и барања на надворешни правни лица  на 

фан страната и на веб страната на Економскиот факултет – Скопје; 

4. Предлог- ПРАВИЛНИК за Центарот за кариера на Економскиот факултет-Скопје, 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

 

 

 

 

Раководител, 

 

 

м-р Маријана Цветковска 
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СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

И ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ 

(НЕНАСТАВЕН КАДАР) 

 

 

Како и целокупното работење на Факултетот, така и работењето на стручно-

административната служба и помошно-техничкиот кадар во учебната 2021/2022 година, беше 

прилагодено на работењето кое беше условено од постоењето на пандемијата CoVid-19. И покрај 

ваквата околност, извршувањето на дневните работни активности продолжи со несмален 

интензитет и посветеност 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. 

Сметам, дека, ненаставниот кадар навремено, одговорно, професионално и во целост ги 

реализираше активностите кои се предвидени во годишниот план на активности, но 

дополнително во целост ја пружи поддршката која е потребна заради извршување на дејноста на 

Факултетот, како во меѓусебната, така и при реализирање на надворешната комуникација со 

надлежните институции. Учеството на ненаставниот кадар беше постојано и професионално при 

реализација на сите активности кои побаруваат негово учество и присуство.   

Во текот на оваа учебна година се продолжи процесот со кој за секој вработен во стручно-

админстаривната служба се обезбеди нов и посоодветен компјутер за тековно извршување на 

работните активности. 

Во однос на кадровската екипираност на ненаставниот кадар, во текот на оваа учебна 

година, се случи една промена, каде што лицето вработено како соработник за магистерски и 

докторски студии поднесе изјава за престанок на работниот однос. За ваквата околност се 

преземени соодеветни администартивни активности со цел обезбедуваење на нова согласност за 

вработување на ново лице на упразнетата работна позиција. Подобрената кадровска екипираност 

на ненаставниот кадар, воспоставена од изминатата учебна години овозможува непречено 

реализирање на администартивните но и на техничките активности. Со годишниот план за 

вработување за 2022 година, предвидени се вработување на вкупно 7 нови извршители, кои 

дополнително би ја поедноставиле но и зацврстиле работата на ненаставниот кадар. Сепак треба 

да се биде реален, дека, вака посакуваната потреба е нешто што би било возможно да се очекува 

во наредните неколку години.   

И покрај донесувањето на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места на Економскиот факултет – Скопје, сепак не се направија 

промени промени во организациската поставеност на неставниот кадар на ниво на Одделенија. 

Предвидувањето на нови работни позиции се должни на потребата одредени аспекти од 

административното работење на Факултетот да се унапредат, а дополнително се направени и 

промени кои предвидуваат поголема можност за пријавување на кандидати при процесот на 

вработување.   
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Она што посебно треба да се нагласи е и дека покачувањето на платите согласно 

коефициентите предвидени со Колективниот договор за високото образование и наука, 

значително не ја подобрија финансиската положба на ненаставниот кадар, имајќи ја предвид 

основата врз основа на која се пресметува платата за лицата вработени во високото образование. 

                   

 

 

                                                                                                  Подготвил 

            Душко Костадинов - Секретар 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

 Во периодот опфатен од изминатата учебна 2021/2022 година, односно анализирано од 

1.10.2021 до 30.09.2022 година остварени се вкупни приходи во износ од 140.824.193 денари, со 

структура на приходи како што следи: приходи од Министерство за образование и наука 42,16%, 

сопствени приходи 57,63%, и приходи од закупнини 0,21%. 

 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 81.151.791 

денари.  

 Во текот на учебната 2021/2022 година Факултетот оствари 674.183 денари помалку 

приливи од самофинансирачки активности во споредба со претходната 2010/2021 учебна година. 

Намалувањето на приходите од самофинансирачки  активности за учебната 2021/2022 година се 

должи пред се на намалување  на приходите од уписнини и други услуги на студенти на прв и 

втор циклус на студии, поради намалување на вкупниот број на запишани студенти во сите 

студиски години и поради различниот период на завршување на уписот на студенти на прв 

циклус на студии, кој за учебната 2021/2022 година во редовен термин продолжи до 7.10.2022 

година. Во учебната 2021/2022 година Факултетот оствари останати приходи во вкупен износ од 

20.022.119 денари, значително над износот остварен во учебната 2020/2021 година од 10.621.327 

денари. Зголемувањето се должи на повеќе остварени приходи од донации, проектни активности, 

вклучително и стручни услуги за вештачења.    

 Вкупните приходи од сметката 631 отворена за закупнини за периодот изнесуваат 305.868 

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 (47,99%), 

приходи од услуги на студенти по разни основи (17,34%), приходи од уписнини, од испити и од 
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одбрани на студенти на втор циклус на студии (5,75%), приходи од уплати за трет циклус на 

студии (4,25%) и останати приходи (24,67%). 

 Во структурата на вкупните расходи кои се покриваат од сите извори на приходи 

учествуваат бруто платите со 56,71%, договорните услуги со 29,71%, комуналните услуги со 

5,30%, поправките и тековното одржување со 2,05% и останатите тековни трошоци потребни за 

нормално функционирање на наставниот процес со 6,23%. Во продолжение се презентирани 

прегледите на остварени приходи и расходи за учебната 2021/2022 година и споредбената учебна 

2020/21 година. 

 

Преглед на остварените приходи и расходи за периодот 1.10.2021-30.09.2022 

  

Сметка 

631 

Сметка  

788 

Сметка 

603 Вкупно 

Вкупни приходи 305.868 81.151.791 59.366.534 140.824.193 

          

Структура на приходи:         

Приход од уписнина - 1 циклус   38.941.810   38.941.810 

Приходи од различни услуги на студенти на 1 

циклус   14.072.695   14.072.695 

Приходи од уписнини, испити и одбрани 2 

циклус   4.663.975   4.663.975 

Приходи од 3 циклус на студии   3.451.192   3.451.192 

Бруто плати – од буџет     51.726.251 51.726.251 

Комунални услуги – од буџет     7.455.553 7.455.553 

Инвестиционо одржување     

  Приходи од закупнини  305.868     305.868 

Останати приходи   20.022.119 184.730 20.206.849 

          

Структура на трошоци         

Бруто плати   30.233.847 51.726.251 81.960.098 

Комунални услуги 208.920 1.564 7.455.553 7.666.037 

Договорни услуги 

 

42.787.637 154.750 42.942.387 

Поправки и тековно одржување 179.455 2.792.419   2.971.874 

Материјали и ситен инвентар 42.311 1.154.495   1.196.806 

Реконструкција на објекти     

  Патни и дневни трошоци -службено патување   891.952 

 

891.952 

Други расходи 162.560 6.695.904 29.980 6.888.444 

Вкупно трошоци 593.246 84.557.818 59.366.534 144.517.598 

 

Преглед на остварените приходи и расходи за периодот 1.10.2020 30.09.2021 
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Сметка 

631 

Сметка  

788 

Сметка 

603 Вкупно 

Вкупни приходи 492.779 

81.825.97

4 72.309.880 

154.628.63

3 

          

Структура на приходи:         

Приход од уписнина 1 циклус   

43.584.27

5   43.584.275 

Приходи од различни услуги на студенти на 1 

циклус   

18.307.69

0   18.307.690 

Приход иод уписнини, испити и одбрани 2 

циклус   6.287.790   6.287.790 

Приходиод 3 циклус на студии   3.024.892   3.024.892 

Брутоплати – 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 

Останати приходи   

10.621.32

7 921.834 11.543.161 

          

Структура на трошоци         

Брутоплати   

30.903.36

6 43.796.210 74.699.576 

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

Договорни услуги 700.000 

31.798.74

1 311.234 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 

1.437.77

8 

66.054.76

4 72.309.880 

139,802,42

2 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

01.10.2021 - 30.09.2022 година 

 

 

1. Прв циклус на студии 

 

Во учебната 2021/2022  година, на Економскиот факултет- Скопје, во трите уписни рока 

беа запишани вкупно 538 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 

Партиципација 30 30 30 30 30 30 30 210 

Школарина 59 48 60 9 13 60 60 309 

Вонредни 3 5 2   2 1 5 18 

друго              1 1 

Вкупно   538 

 

До првото затварање на Матичната книга на запишани студенти, на Економски факултет – 

Скопје со префрлање од друг факултет се запиша еден студент, а со второто отварање на 

Матичната книга се запиша уште еден студент, со што вкупниот број на новозапишани 

студенти во учебната 2021/2022 изнесува 540 студенти. 

 

  На Економскиот факултет- Скопје во учебната 2021/2022  година (запишан зимски 

семестар 2021/2022) на првиот циклус на студии се евидентирани вкупно 2339 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 2021/2022 година (30.09.2022), згаснува Наставниот план од 

2012/2013 година, за студентите запишани по прв пат во учебната 2013/2014 и 2014/2015 година. 

Овие студенти ја користат можноста за префрлање на активен наставен план (2017/2018). 

Структурата на вкупниот број на студенти запишани на секој од седумте департмани е како што 

следува: 

 

 

Табела 2: Вкупно евидентирани студенти по департмани  
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Зимски семестар, 2021/2022 

Департман 
државна 

квота 

кофинансирање вонредни ослободени од 

плаќање* 

вкупно 

Е-Бизнис 122 288 10 5 425 

Економија 46 112 12  170 

Маркетинг 93 227 11  331 

Менаџмент 84 270 13 3 370 

Надворешна 

трговија 

45 118 11 1 175 

Сметководство 

и ревизија 

123 277 15 2 417 

Финансиски 

менаџмент 

136 296 16 3 451 

                                                                    

вкупно 

649 1588 88 14 2339 

 

*специјални услови, владини стипендисти, деца без родители 

 

И учебната 2021/2022 година се реализираше во различни/посебни околности заради 

здравствената криза, заради што и работењето на одделението беше приспособиено на условите  

во кои функционираа високообразовните институции. Ова значеше повеќето од редовните 

процеси дека мораа да се извршуваат и 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 378 студенти од кои 256  биле женски, а 

122 машки студенти.  

 

Табела 3: Дипломирани студенти (01.10.2021 - 30.09.2022) 

Департман машки женски вкупно 

Е-бизнис                                               28 31 59 

Економија 11 23 34 

Маркетинг 12 30 42 

Менаџмент  21 29 50 
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Надворешна трговија                       8 14 22 

Сметководство и ревизија  14 58 72 

Финансиски менаџмент 28 71 99 

                                                            вкупно 122 256 378 

 

Просечната оценка на дипломираните студенти во оваа учебна година е повисока од 

минатогодишната (7,39) и изнесува 7,60.  

 

 

 Во периодот од 01.10.2021 - 30.09.2022 година се испишале вкупно 110 студенти, од кои 

13 како причина навеле префрлање на друг факултет, 14 како причина ги навеле финансиските 

неможности, 11 заради иселување во странство, а останатите навеле лични причини или не 

навеле причина. 

 

Табела 4: Испишани студенти (01.10.2021 - 30.09.2022) 

 

Е-бизнис                                               19 

Економија 13 

Маркетинг 20 

Менаџмент  28 

Надворешна трговија                       14 

Сметководство и ревизија  12 

Финансиски менаџмент 4 

вкупно 110 

 

 

Втор циклус студии 

 

Во учебната 2021/2022 на втор циклус студии (прв и втор уписен рок), се запишале 80 

студенти на едногодишни студии  и 2  студенти на двегодишни студии – вкупно 82  

студенти: 

  

Табела 5: Запишани студенти на втор циклус студии 

 

Едногодишни студии 
Квота Вкупно запишани 

 МБА-Менаџмент 40 3 
 

Е-бизнис менаџмент 30 3 
 

Маркетинг 40 1  
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Сметководство и ревизија 40 6  

Монетарна економија,финансии и банкарство 50 23  

 Европски студии 20 1 
 

Економски развој и меѓународни финансии 
20 0 

 

 СМЕБЕ 28 2 
 

Управување во јавен сектор 20 0 
 

Менаџмент во осигурување 24 1 
 

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 
40 6 

 

 
Корпоративен финансиски менаџмент 

40 7 
 

 
MBA in Strategic Human Resouse Management 

50 5  

Вкупно едногодишни 392 58 
 

Двегодишни студии Квота Вкупно запишани  

 Е-бизнис менаџмент 10 0 
 

Сметководство и ревизија 10 мирув. 
 

Монетарна економија, финансии и банкарство 
10 1 

 

 
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 

10 4 
 

 Вкупно двегодишни 45 5 
 

Вкупно  462 63 
 

 

 

                                                                        

Во извештајниот период на вториот циклус на студии магистрирале вкупно 65 кандидати 

од кои 56 на едногодишните студии и 9 кандидати на двегодишните студии. 

  

Табела 6: Број на магистрирани студенти 

 

Студиска програма Едногодишни 

студии 

Двегодишни 

студии 

МБА Менаџмент 5  

Монетарна економија, финансии и банкарство 23 1 

Европски студии -  

Економски развој и меѓународни финансии -  
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Корпоративен финансиски менаџмент 5  

Маркетинг 4 1 

Стат. методи за бизнис и економија 1  

Управување во јавен сектор -  

Сметководство и ревизија 6 1 

Менаџмент во осигурување 2  

Е-бизнис менаџмент 4 5 

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6 1 

                                                                                  

Вкупно 

56 9 

  

3.Трет циклус студии 

  

Во 2021/2022 година на трет циклус на студии – Докторска школа, во двата уписни рока,  на 

студиските програми на Економскиот факултет  се запишале вкупно 11 кандидати. 

 

Табела 7: Број на запишани кандидати 

 

Организациски науки и управување (менаџмент) 4 

Економски науки 6 

Смебе 1 

Вкупно  11 

 

 

Во извештајниот период со највисоко звање Доктор на науки се стекнале 6 кандидати. 

 

Табела 8: Број на докторирани кандидати – Школа за докторски студии 

 

Студиска програма Број на докторирани студенти 

Организациски науки и управување (менаџмент) 2 

Економски науки 4 

Смебе / 

Вкупно  6 

 

 

20.10.2022 година                                            Раководител на Одделението за студентски прашања 

 

                     Валентина Ганзовска 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Библиотеката на Економскиот факултет во Скопје 

за период од 01.10.2021 до 30.09.2022 година 

 

 

Библиотечно информативната мрежа на Економскиот факултет - Академската библиотека, 

ЕУи, Депозитната библиотека на Светската банка и посебно издвоената колекција на донации и 

во овој извештаен период ги извршуваше сите функции на библиотечното работење. Согласно 

динамиката на набавките/размената на публикации библиотеката изготвува билтен на 

новонабавени книги, кој во електронска (и печатена) форма е достапен на наставниот кадар, 

студентите и сите заинтересирани корисници на фондот и услугите на библиотеките на 

Факултетот. 

 

Структурата на набавените/подарени книги во овој период е: 

 

 

Подарок / донација 

1. домашна стручна литература                    158 наслови  

 

      Вкупно                158 наслови 

 

 

Вкупно набавена домашна литература         158 наслови 

 

Во текот на овој период, фондот на библиотеката е збогатена со 87 магистерски трудови и 

14 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.Од 

втората половина на 2022 година нашата библиотека ќе стане дел од системот COBISS и 

заемната библиографско-каталошка база на податоци COBIB. 
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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 тек се замена на старите со нови компјутери во 

интернет центарот. 

 

 

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  

-Линк за наслови на преведени книги подарок од Проектот на Владата на Република 

Македонија 

 
 

 

- Линк за документи од  World Bank 
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- Линк за документи од  OECD 

 
 

 

 

- Линк за документи од  IMF 

 

 
 

 

 

 

- Линк за документи од  UNCTAD 

 

 
 

- Линк за документи од  EBRD 
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- 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 (2021) (преземи) 

 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) 

https://eccf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/10/Godisnik-2021l.pdf
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
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 Годишник на Економски факултет-Скопје (1990) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1985/86) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1983) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1982) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1981) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1980) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1978/79) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1975) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1974) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1973) (преземи) 

 Годишник на Економски факултет-Скопје (1963) (преземи 

 

 

Врз основа на евиденцијата што се води во Библиотеката, за користењето на библиотечниот 

фонд од страна на вработените, редовните студенти, постдипломците и други корисници, во 

просек, во текот на овој период се направени голем број 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) има голем фонд на книги. 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/1990%20Godisnik.pdf
http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/1985%201986%20Godisnik.pdf
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


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

72 години Економски факултет- Скопје 

 
 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 1.10.2021 – 30.9.2022 ГОДИНА 

 

Советот за втор циклус студии од 1-та до 12-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, проф. д-р Ежени Брзовска. 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 12 редовни седници, во 

предвидениот рок за давање предлози пред секој Наставно-научен совет. На седниците се 

разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на вториот циклус на студии на 

Економски факултет - Скопје. Позначајни прашања кои беа разгледувани на седниците на  

Советот за втор циклус студии беа: 

 

 Разгледување и усвојување на предлог-листите на пријавени и валидирани кандидати во 

вториот уписен рок на студиските програми на втор циклус студии во учебната 2021/2022 и 

на првиот уписен рок во учебната 2022/2023 година.  

 Разгледување и усвојување на Извештаите за запишани студенти на втор циклус на студии во 

првиот и вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година на Економскиот Факултет во 

Скопје. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Советот на втор циклус студии во 

учебната 2020/2021 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 

2022/2023 година. 

 Разгледување на Предлог – конкурсот за запишување на втор циклус студии на студиските 

програми на Економскиот Факултет во Скопје за учебната 2022/2023 година. 

 Формирање комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови на студенти од вториот 

циклус на студии (беа формирани 56 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 76 тези за изработка на магистерски трудови). 

 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 2022/2023 година. 
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 Разгледување и усвојување на предлог - Состав на работните тимови кои ќе изведуваат 

испити по предметите на кои нема предавања(според претходен наставен план) од втор 

циклус студии   во учебната 2022/2023 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 2022/2023 година   

 Разгледување и усвојување на Одлуката за еквиваленција на предметите од старите наставни 

планови со наставните планови од 2021/2022 и 2022/2023 на студиските програми на втор 

циклус студии 

 Разгледување и усвојување на Елаборатите за повторна акредитација на студиските програми 

по Е-бизнис менаџмент (едногодишни и двегодишни студии), МБА менаџмент, Монетарна 

економија, финансии и банкарство, Европски економски студии,  Маркетинг, Статистчки 

методи за бизнис и економија, Корпоративен финансиски менаџмент, Управување во јавниот 

сектор, Менаџмент во осигурувањето – втор циклус на студии.  

 

 

 

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 претставниците на седниците на Советот.  

 

Во прилог на овој извештај се наоѓа табела со редовноста на претставниците на Советот 

на втор циклус студии.  

 

 

 

Скопје, 13.10.2022 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 01.10.2021-30.09.2022 

 

 

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, 29 години е перманентно и 

препознатливо посветен на континуиран развој на менаџерите и носителите на одлуки кои 

дејствуваат во мноштвото форми на бизнис чинители, претставници од државната управа, 

локалната само-управа, невладите организации, 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.  

Студиската програма и содтжини на студиумот по МБА Менаџмент е дизајнирана на 

начин којшто им овозможува на слушателите стекнување на знаења, вештини и сопособности за 

справување со предизвиците во современи услови на управување и е компатибилна со 

студиските програми од втор циклус на студии на интернационално угледните и афирмирани 

последипломски студиуми од областа на генералниот менаџмент. 

Методите и пристапите за пренесување на знаењето на слушателите на  дисциплините 

коишто се изучуваат во рамките на МБА Менаџмент едногодишниот студиум опфаќаат: 

решавање на комплексните, реални бизнис/институционални развојни проблеми, национални, 

секторски и компаративни анализи, спроведување на играње на улоги, in-filed учење и знаење, 

како и конструирање на проектни активности, надополнети со интензивна консултативна 

настава. Резултат на напорите за континуирано осовременување на наставниот приод и 

методолошко-емпириски инструментариум се високите оценки во системот за евалуација од 

страна на слушателите на студиумот, надополнети со корисни развојни препораки. Посветеноста 

на членовите на колегиумот на МБА Менаџмент, како во изминатите 29 години, така и во 

следниот период, ќе придонесе за понатамошен перспективен развој на студиумот.  

На МБА Менаџмент последимпломскиот студиумот од втор циклус студии, во учебната 

2021/22 година се запишаа вкупно 3 студенти, додека во првиот уписен рок од учебната 2022/23 

год. се запишаа 2 кандидати, со очекување за нагорен тренд на вкупниот број во рамките на 

вториот уписен рок од учебната 2022/23 година.  
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Колегиумот на студиската програма по МБА Менаџмент, во текот на извештајниот период 

кој се однесува на академската 2021/22 гододина одржа вкупно 10 седници (1-ва до 10-та). Во 

рамките на овие 10 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 и на предлог 

Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма, и 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 01.01.2020 – 30.09.2021 год., 

 Усвојување на Предлог Елаборатот за повторна акредитација на студиската 

програма од втор циклус студии по МБА Менаџмент – едногодишни студии, со 

интегрирање на сите елементи на усогласување сообразно новиот формат на 

Елаборати за втор циклус студии на УКИМ; 

 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 2021/22 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 2022/23 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 

студиум, во учебната 2022/23 год. – 1000 Евра уписнина и 1000 Евра за оценка и 

одбрана на магистерски труд, 

 Усвојување на Предлог-одлуката за еквиваленција на предметите предвидени со 

новиот наставен план од 2022/2023 година, со предметите кои биле предвидени со 

претходните наставни планови по кои се изведувало настава на втор циклус студии 

по МБА Менаџмент,  

 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 2022/23 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 2022/2023 година, 
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 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 2022/23 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 2022/23 година. 

3)  Разгледување на предлог - тема и тези за изработка на магистерски трудови: 

 Маја Мишкарова, на тема под наслов „Паметен град како иновативно-технолошки 

пристап за справување со новите урбани предизвици“, за ментор е определен проф. д-р 

Никола Левков,  

 Александар Јанчески, на тема под наслов „Процесот на стратегиско планирање во 

контекст на привлекување странски директни инвестиции“, за ментор е определен, 

проф. д-р Љубомир Дракулевски,  

 Сања Мршиќ, на тема под наслов „Родовата хетерогеност на одборите на директори и 

капацитетот на корпоративната општествена одговорност: Случај на македонските 

трговски друштва“, за ментор е определен проф. д-р Леонид Наков, 

 Маја Спасевска, на тема под наслов „Улогата на лидерството на промени во 

современиот менаџмент“, за ментор е определен проф. д-р Леонид Наков, 

 Евгенија Чулева, на тема под наслов „Пристапот на малите бизниси кон 

финансирањето во македонскиот контекст“, за ментор е определен проф. д-р 

Александра Јанеска - Илиев, 

 Емил Дракулевски, на тема под наслов „Анализа на ефектите на моделите на 

менаџирање на промените, со нагласок на нивната употреба во осигурителната 

индустрија“, за ментор е определен проф. д-р Леонид Наков, 

 Даниела Којчиноска, на тема под наслов „Менаџирање на промените со употреба на 

TPC моделот (ТПК – Технички, Политички, Културолошки), со нагласок на негова 

примена во локалната самоуправа“, за ментор е определен проф. д-р Леонид Наков, 

 Борис Постолов, на тема под наслов „Стратегиско менаџирање со државните 

претпријатија – случајот на Република Северна Македонија“, за ментор е определен 

проф. д-р Љубомир Дракулевски, 

 Магдалена Блажеска, на тема под наслов „Примена на иновации и новите технологии 

во процесот на онбординг во претпријатијата“, за ментор е определен проф. д-р Стојан 

Дебарлиев. 

 

 

4)    Формирање предлог - комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови: 

 Гоце Димитриески, на тема под наслов „Како Индустријата 4.0 ја унапредува 

продуктивноста и конкурентноста на денешниот производствен бизнис“ , во состав: 
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1. Проф. д-р Никола Левков  

2. Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

3. Проф. д-р Љупчо Ефтимов 

 

 Рами Јусуфи, на тема под наслов „Влијанието на дигитализацијата во современиот 

организациски контекст“, во состав: 

1. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев  

2. Проф. д-р Љубомир Дракулевски 

3. Проф. д-р Димитар Јовевски 

 Бојана Самарџиска, на тема под наслов „Влијание на организациската култура врз 

мотивацијата на вработените“, во состав: 

1. Проф. д-р Љубомир Дракулевски  

2. Проф. д-р Леонид Наков 

3. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев  

 Евгенија Чулева, на тема под наслов „Пристапот на малите бизниси кон 

финансирањето во македонскиот контекст“, во состав: 

1. Проф. д-р Александра Јанеска - Илиев  

2. Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

  3. Проф. д-р Александар Наумоски 

 

Со претходно детализираните активности се илустрира целината на активности на МБА 

Менаџмент студиумот на втор циклус студии во извештајниот период 01.10.2021 – 30.09.2022 

година, во рамките на академската 2021/22 година. 

Со почит, 

Скопје, 19.10.2022              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 1.10.2021 до 30.9.2022 

 

Во текот на извештајниот период редовно се спроведуваше наставата на на студиската програма 

по Монетарна економија, финансии и банкарство во учебната 2021/2022 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) во јануарската, а со 

физичко присуство во јунската и септемвриската испитна сесија. 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 1.10.2021 до 30.9.2022 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, секретарот и останатите членови на 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.     

Во текот на извештајниот период дојде до промена на раководителот на катедрата. Имено, од 

09.02.2022 година раководител на студиумот е проф. д-р Елена Нумовска, наместо дотогашниот 

раководител проф. д-р Ѓорѓи Гоцков. Во текот на целиот извештаен период фунцијата Секретар на 

студиумот ја вршеше проф. д-р Кирил Јовановски.  

На конкурсот за запишување на студенти во учебната 2021/2022 година, на првиот уписен рок на 

студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство беа запишани 16 студенти на 

едногодишните студии, додека на вториот уписен рок беа дополнително запишани уште 8 студенти на 

едногодишните студии. Со тоа, вкупниот број на запишани студенти во учебната 2021/2022 година на 

едногодишните студии на студиската програма по Монетарна економија, финансии и банкарство изнесува 

24 студенти. Во извештајниот период (1.10.2021-30.9.2022 година) на постдипломските студии по 

Монетарна економија, финансии и банкарство магистрираа вкупно 24 кандидати.  
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Треба да се истакне дека во извештајниот период беа продолжени активностите превземени во 

претходниот извештаен период, а се однесуваат на реакредитација на студиската програма во рамки на 

која се усвоени одредени промени во структурата на предметните програми (воведени се четири 

задолжителни предмети, укинати се три постојни предмети, а воведен е еден нов предмет). Усвојувањето 

на новата реакредитирана програма е потврдено на 17.03.2022 година.  

      

 

 

 

          Раководител на студиумот 

              

Проф.д-р Елена Наумовска 
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ИЗВЕШТАЈ 

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

во периодот 1.10.2021 до 30.9.2022 

 

Во текот на извештајниот период од 01.10.2021 до 30.09.2022 година активностите на студиската 

програма по Сметководство и ревизија се спроведени навремено и квалитетно. Реализираните 

активности примарно се однесуваат на наставата, испитите, консултациите со студентите во 

постапката на пријавување на магистерски трудови и сл. Во тековниот период на студиската 

програма по Сметководство и ревизија од втор циклус беа воведени некои промени по 

предметите со цел нејзино прилагодување на потребите на практиката. Во настојувањето да се 

осовремени наставата на одделни дисциплини беа ангажирани реномирани експерти од 

практиката кои со своите предавања требаше да овозможат трансфер на искуствата и вештините 

стекнати во практиката. Во учебната 2021/2022 во првиот уписен рок се запишале 5 студенти на 

програмата за едногодишни студии, а во вториот уписен рок се запишал 1 кандидат. 

Во периодот од 01.10.2021 до 30.09.2022 година Колегиумот на втор циклус студии по 

Сметководство и ревизија одржа тринаееет 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 и вториот 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. 

Во периодот од 01.10.2021 до 30.09.2022 година Колегиумот на втор циклус студии по 

Сметководство и ревизија изготви еквиваленција на предмети на старите програми и по новата 

акредитирана програма на студиумот. 

Студиумот по сметководство и ревизија во текот на учебната 2021/2022 година како сопствена 

главна цел го имаше унапредувањето и усовршувањето на Програмата за сметководство и 

ревизија на втор циклус студии, со цел остварување на максимални резултати како по наставните 

дисциплини во рамките на програмата, така и на Факултетот како целина. Исто така, Студиумот 
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обрна големо внимание и на акредитација од страна на меѓународни асоцијации, со што успеа да 

добие акредитација на програмата по Сметководство и ревизија на втор циклус студии од 

страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered 

Certified Accountants) која се однесува на периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2028 година. 

Тоа значи дека– сите студенти кои ќе магистрираат на програмата за Сметководство и ревизија 

на втор циклус студии при Економскиот факултет – Скопје (започнувајќи од 01.01.2023 година) 

се стекнуваат со признавање на пет од вкупно девет предмети од страна на ACCA за време на 

нивните студии. Со добиената акредитација Економскиот факултет – Скопје им го олеснува 

патот на студентите кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување во областа 

на сметководството, ревизијата, финансиите и менаџментот на најголемото и најбрзо растечкото 

глобално тело за професионални сметководители – ACCA.   

Во текот на периодот од 01.10.2021 до 30.09.2022 година беа пријавени 15 тези за изработка на 

магистерски трудови, а со степен магистер на економски науки од областа на Сметководство и 

ревизија се стекнале 6 кандидати од едногодишни студии и 1 кандидат од двегодишни студии. 

 

Секретар на студиумот:                                  Раководител на студиумот:  

Проф. д-р Атанаско Атанасовски                                            Проф. д-р Зоран Миновски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО 

КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

за период 01.10.2021 до 30.9.2022 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 во 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 11 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 2021/2022 година за Колегиумот по Корпоративен финансиски 

менаџмент  

 Листа на валидирани кандидати од уписот на втор циклус студии во првиот уписен рок 

во учебната 2022/2023 година за Колегиумот по Корпоративен финансиски менаџмент  

2) Поднесени тези за изработка на магистерски трудови 
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 Разгледување и усвојување на темата и тезите за изработка на магистерски трудoви (во 

извештајниот период, седум студенти на Студиумот по Корпоративен финансиски 

менаџмент поднесоа тези за изработка на магистерски трудови) 

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

 Во извештајниот период поднесено се седум 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 2022/2023 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 

2022/2023 година.  

5) Разгледување и усвојување на Предлог Елаборатот за повторна акредитација на 

студиската програма од втор циклус студии по Корпоративен финансиски 

менаџмент – едногодишни студии (Прилог Елаборат) 

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 

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. 

6) Избор на раководител на наставно – научниот колегиум на студиска програма за 

втор циклус студии по Корпоративен финансиски менаџмент за периодот јуни 2022 – 

мај 2025.  
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7) Усвојување на предлог за Еквиваленцијата на предметите предвидени со наставниот 

план од 2022/2033 година, со предметите кои биле предвидени со претходните 

наставни планови по кои се изведувало настава на втор циклус студии на студиумот 

од втор цуклус по Корпоративен финансиски менаџмент 

 

Скопје, 19.10.2022            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 1.10.2021– 30.09.2022 ГОДИНА 

 

 

Членови на Колегиумот на студиската програма маркетинг: проф. д-р Снежана Ристевска-

Јовановска, проф. проф. д-р Анита Циунова – Шулеска, проф. д-р Ежени Брзовска, проф. д-р 

Николина Паламидовска-Стерјадовска, проф. д-р Даниела Бојаџиева и проф. д-р Димитар 

Јовевски. 

 Во извештајниот период Наставно-научниот колегиум на студиската програма Маркетинг 

одржа 6 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: 

 

14.10.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 13-та седница на Наставно-научниот колегиум на 

студиска програма Маркетинг. Финализирање на елаборатот за втор циклус на студиумот 

Маркетинг. Барање за вклучување на асист. д-р Бојан Бошковски од ЈЗУ Универзитетска  

клиника за неврологија при Медицинскиот факултет-Скопје, УКИМ на предметот 

Невромаркетинг за потребите за повторна акредитација на студиската програма по Маркетинг на 

втор циклус студии (едногодишни студии).  

  

22.10.2021 

Разгледување и усвојување на записникот од 1-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на ден 14.10.2021. Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на 

кандидатот: Авировиќ Василије од студиската програма Маркетинг на втор циклус студии на 

тема под наслов Перцепции и задоволство на купувачите во врска со електронското купување 

авионски билети со превод на англиски јазик: Customer perceptions and satisfaction on e-ticketing in 

airline industry  - ментор проф. д-р Анита Циунова-Шулеска. Формирање комисија за оценка и 

одбрана на магистерскиoт труд на кандидатите: Кржалоски Лука, на тема под наслов Влијание на 

промотивните активности преку социјалните медиуми на политичките партии врз одлуката за 

гласање со превод на англиски јазик: Influence of promotional activities through the social media of 

the political parties on the voting decision; Стојановска Ана, на тема под наслов Улога и значење на 

економската пропаганда при создавање бренд во прехранбената индустрија во република 

македонија – анализа на однесувањето на потрошувачите со превод на англиски јазик: The role 

and importance of advertising while creating brand in the food industry in Republic of Macedonia – 

analysis of consumer behavior. Разгледување и усвојување на Извештај за работењето на 
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Колегиумот на студиската програма Маркетинг на втор циклус студии за периодот 1.10.2020-

30.9.2021. 

 

21.1.2022  

Разгледување и усвојување на записникот од 2-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на ден 22.10.2021. Разгледување на Одлуката за определување на предлог 

број на студенти кои ќе можат да се запишат на едногодишната студиската програма на втор 

циклус студии по Маркетинг на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски 

факултет-Скопје во учебната 2022/2023 година, како и определување на цената на чинење на 

студиите. 

 

19.5.2022 

Разгледување и усвојување на записникот од 3-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на ден 21.01.2022. Разгледување на предлозите за составот на работните 

тимови за изведување на настава и испити на втор циклус студии за студиската програма по 

Маркетинг, во учебната 2022/23 година. Разгледување на предлозите за составот на работните 

тимови кои ќе спроведат испити на втор циклус студии за студиската програма по Маркетинг, во 

учебната 2022/23 година. Разгледување на потребата за ангажирање на наставници од други 

факултети, кои ќе изведуваат настава по предмети на втор циклус во учебната 2022/2023 година 

на Економскиот факултет-Скопје. 

 

13.6.2022 

Разгледување и усвојување на записникот од 4-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на ден 19.5.2022. Разгледување на предлог-распоредот на предмети по 

семестри по кои ќе се изведува настава на втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и 

Методијˮ во Скопје Економски факултет – Скопје, во учебната 2022/2023 година. Формирање 

комисија за оценка и одбрана на магистерскиoт труд на кандидатката: Јаќимоска Чурлинов 

Александра, 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. 

 

23.9.2022 

Разгледување и усвојување на записникот од 5-та седница на Колегиумот за студиска програма 

Маркетинг одржана на ден 13.6.2022. Разгледување и усвојување на Предлог-одлука за 

еквиваленција на предметите предвидени со новиот наставен план од 2022/2023 година, со 

предметите кои биле предвидени со претходните наставни планови по кои се изведувало настава 

на втор циклус студии по Маркетинг. 

 

Сумирано, во извештајниот период беа разгледани едни тези за пријава на магистерски труд 

и беа формирани три комисии за оценка и одбрана на магистерски труд. Во извештајниот период 
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односно во академската 2021/2022 година на студиската програма маркетинг се запиша еден 

постдипломец.  

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, 12.10.2022 

            

 

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 1.10.2021 – 30.9.2022 година 

 

 

 

Во текот на извештајниот период, Колегиумот на студиската програма на втор циклус 

студии по Економски развој и меѓународни финансии одржа пет седници, сите преку 

кореспонденција преку електронска пошта. На одржаните седници, покрај усвојување на 

записници од претходни седници, членовите на Колегиумот ги разгледаа следниве точки:  

 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Колегиумот на студиската 

програма на втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии за 

периодот 1.10.2020 - 30.9.2021 година. 

 Oпределување 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 

2022/2023 година, како и определување на цената на чинење на студиите.  

 Разгледување на предлог-тези за изработка на магистерски труд под наслов: „Ефектите на 

Глобалната финансиска криза од 2007-2009 и пандемијата на Ковид-19 од 2020-2021 врз 

странските директни инвестиции во земјите на Западен Балкан – споредбена анализа”, 

поднесени од кандидатот Андреј Томиќ, (предлог за ментор: проф. д-р Владимир 

Филиповски). 

 Утврдување на Предлог состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава и испитите 

по предметите од втор циклус студии на студиската програма по Економски развој и 

меѓународни финансии во учебната 2022/2023 година.  

 Утврдување на Предлог состав на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите на кои нема предавања во учебната 2022/23 година на студиската програма на 

втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии (според претходниот 

наставен план). 

 Усвојување на предлогот за еквиваленција на предметите од последната акредитирана 

студиската програма за 2021/2022 година, со предметите кои биле предвидени со 

претходно акредитираните студиски програми на студиумот по Економски развој и 

меѓународни финансии. (Прилог: Предлог еквиваленција на предмети). 

 Разгледување и усвојување на конечната ранг листа од првиот уписен рок на втор циклус 

на студии на студиумот по Економски развој и меѓународни финансии на Економски 

Факултет - Скопје во учебната 2022/2023 година. 
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Инаку, во двата уписни рок за запишување студенти на втор циклус за учебната 2021-2022 

година, на студиската програма по Економски развој и меѓународни финансии не се запишаа 

нови студенти. Во првиот уписен рок за учебната 2022 – 2023 година, на студиската програма 

ЕРМФ се запиша еден студент.  

 

 

Скопје, 20.10.2022       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 1.10.2021 година до 30.9.2022 година 

 

Членови на Колегиумот: проф. д-р Стојан Дебарлиев -раководител, проф. д-р Никола 

Левков – секретар, проф. д-р Љубомир Дракулевски, проф. д-р Љупчо Ефтимов, проф. д-р 

Предраг Трпески, проф. д-р Сашо Јосимовски, проф. д-р Кирил Постолов, проф. д-р Леонид 

Наков 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 2021 година се прекина со 

реакредитарање на овој студиум затоа што беше формиран нов студиум MBA in Strategic Human 

Resource Management  како онлајн програма  на англиски јазик во соработка со Kelley School of 

Business на Универзитетот во Индијана.  

Во изминатите осум академски години од своето постоење, овој студиум успеа да 

привлече вкупно 143 запишани постдипломц (115 на едногодишни и 28 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 45 магистранти кои се стекнаа со дипломата Магистер по 

организациски науки и управување во областа на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси. 

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. 

 

Колегиумот на студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 

во текот на извештајниот период од 1.10.2021 до 30.9.2022 година одржа 9 седници на кои 

беа разгледувани следниве прашања:  

2) Прашања поврзани со работата на Колегиумот: 
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 Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Студиската програма на втор 

циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси за периодот 1.10.2020 до 

30.9.2021 (материјал во прилог); 

 Разгледување и усвојување на предлог – состав на работни тимови на едногодишни и 

двегодишни студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси на втор циклус на 

студии во учебната 2022/2023 година; 

 Разгледување и усвојување предлог-одлука за еквиваленција на предметите предвидени со 

новиот наставен план од 2022/2023 година, со предметите кои биле предвидени со 

претходните наставни планови по кои се изведувало настава 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 2021/2022 година во втор уписен рок; 

 

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“ 

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 Ивана Кафтанџиева на тема под 

наслов „Влијанието на емоционалната интелигенција врз задоволството од работата и 
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организациските цели “ (ментор: проф. д-р Александра Јаневска – Илиев материјал  во 

прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Јасминка Васкова - Ташкова на 

тема под наслов „Флексибилните начини на работење како предизвик за современиот 

менаџмент на човечките ресурси “ (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов материјал  во 

прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Наташа Ѓорѓевска на тема под 

наслов „Брендирање на работодавецот во странските компании во Република Северна 

Македонија “ (ментор: проф. д-р Стојан Дебарлиев материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Јована Бумбова на тема под 

наслов „Влијанието на човечкиот капитал во процесот на градење на конкурентска 

предност кај стопанските претпријатија во Република Северна Македонија” “ (ментор: 

проф. д-р Кирил Постолов, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Тамара Гелевска на тема под 

наслов „Улогата на лидерството и управувањето со стресот во организацијата” (ментор: 

проф.д-р Кирил Постолов, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Катерина Кимовска Геровска на 

тема под наслов „Стратегии за привлекување и задржување на талентите во ИКТ 

индустрија во Република Северна Македонија” (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов, 

материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Влатко Сулев на тема под 

наслов „Стратегии за управување и развој на човечките ресурси во туристичката дејност 

во Република Северна Македонија” (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов, материјал  во 

прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Кристина Савеска на тема под 

наслов „Разлики во степенот на ангажираност на вработените во приватниот наспроти 

државниот сектор во Република Северна Македонија” (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов, 

материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Татјана Крстиќ на тема под 

наслов „Влијанието на lean културата врз човечките ресурси во странските компании во 

Република Северна Македонија”  (ментор: проф. д-р Стојан Дебарлиев, материјал  во 

прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Неда Темелковска на тема под 

наслов „Влијанието на националната култура врз организациската култура во компаниите 

во современото глобално окружување” (ментор: проф.д-р Стојан Дебарлиев, материјал  во 

прилог); 
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 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Адриана Петровска на тема под 

наслов „ Управувањето со времето како структурен елемент за успешно управување со 

организацијата” (ментор: проф. д-р Александра Јанеска-Илиев, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Ајше Исљам на тема под наслов 

„ Последиците од COVID-19 пандемијата врз мотивацијата, стресот и менталното здравје 

на здравствените работници во Република Северна Македонија” (ментор: проф. д-р Љупчо 

Ефтимов, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Билјана Јовановска на тема под 

наслов „Kорпоративно управување и човечките ресурси во невладиниот сектор во  

Република Северна Македонија” (ментор: проф. д-р Стојан Дебарлиев, материјал  во 

прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Ивана Пауновска на тема под 

наслов „Улогата на социјалните медиуми во процесот на регрутација на кандидатите за 

вработување” (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Сара Стојановска на тема под 

наслов „Овластување на вработените и интернализација на корпоративното управување” 

(ментор: проф. д-р Стојан Дебарлиев, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Дарко Блажевски на тема под 

наслов „Ефективноста на експатријатите во странските компании во Република Северна 

Македонија” (ментор: проф. д-р Стојан Дебарлиев, материјал  во прилог); 

 Разгледување на тези за изработка на магистерски труд на Зоја Пандовска на тема под 

наслов „Методи на предвидување на апсентизaмот и флуктуацијата на вработените во 

организациите врз основа на минати појави” (ментор: проф. д-р Љупчо Ефтимов, 

материјал  во прилог); 

 

6) Формирање комисии за оцена и одбрана на магистерски трудови: 

 Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Симона 

Крстевска на тема под наслов „Спецификите на процесот на регрутација и селекција на 

човечките ресурси во Министерството за Внатрешни работи во Република Северна 

Македонија” (материјал во прилог). 

 Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Ане 

Матевска на тема под наслов „Зелениот менаџмент на човечки ресурси – модел за 

одржлив организациски развој на современите организации” (материјал во прилог); 

 Формирање комисија за оцена и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Мирјана 

Стојановска на тема под наслов „Преиспитување на улогата на човечките ресурси во 

иднината на работата” (материјал во прилог); 
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 Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Вишна 

Стерјо на тема под наслов „Конфликти на работното место во претпријатијата од јавен 

сектор во Република Северна Македонија и нивно успешно надминување” (материјал во 

прилог); 

 Формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Ивана 

Кафтанџиева на тема под наслов „Влијание на емоционалната интелигенција врз 

задоволството од работата и организациските цели” (материјал во прилог); 

 

Скопје, 20.10.2021 

 

      Раководител на колегиумот на втор циклус студии по Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси 

Проф. д-р Стојан Дебарлиев, с.р. 

    

 

Секретар на колегиумот на втор циклус студии по Стратегиски 

менаџмент на човечки ресурси 

Проф. д-р Никола Левков, с.р.  
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ИЗВЕШТАЈ 

 

за работата на Наставно-научниот Колегиум на  

Постдипломскиот студиум по Управување во јавниот сектор 

1.10.2021 – 30.9.2022 

 

 

Во текот на извештајниот период, членови на Колегиумот на студиската програма 

Управување во јавниот сектор беа: проф. д-р Трајко Славески, проф. д-р Љубомир Кекеновски, 

проф. д-р Пеце Недановски, проф.д-р Сашо Ќосев, проф.д-р Предраг Трпески, д-р  проф проф. д-

р Даниела Бојаџиева, проф.д-р Борче Треноски, проф. д-р Билјана Ташевска, Проф.д-р Љубомир 

Дракулевски, проф.д-р Николина Паламидовска- Стерјадовска, проф. д-р Александра Јаневска-

Илиев, проф. д-р Александра Наумоски, проф.д-р Владимир Филиповски и проф. Сашо Арсов. 

Во насока на следење на промените и потребите за подобро функционирање на јавниот 

сектор во земјата, Колегиумот во текот на овој период Студиумот ја реформираше и ја 

реакредитираше студиската програма по Управување во јавниот сектор. Промените во 

студиската програма опфатија бришење на 2 предмети, 2 предмета беа заменети со нови, и се 

воведоа 4 нови предмети. Исто така, членовите на колегиумот направија и осовременување на 

содржините и литературата на предметите што останаа во реформираната студиска програма. 

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 

1.10.2021 – 30.9.2022 година, одржа 8 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: 

 

07.10.2021 

Усвојување на Записникот од 24-та седница на Наставно-научниот колегиум;  Активности во 

врска со реакредитација на студиската програма по Управување во јавниот сектор.   

 

22.10.2021 

Усвојување на Записникот од 1-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Извештај за работењето на Колегиумот на студиската програма Управување во 

јавниот сектор на втор циклус студии за периодот 1.10.2020-30.9.2021. 

 

16.11.2021 
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Усвојување на Записникот од 2-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Разгледување и усвојување на Предлог Елаборатот за реакредитација на  

студиската програма ‘Управување во јавниот сектор’ на втор циклус студии. 

 

21.01.2022 

Усвојување на Записникот од 3-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Донесување на одлука за определување на предлог број на студенти кои ќе можат 

да се запишат на едногодишната студиската програма на втор циклус студии по Управување во 

јавниот сектор на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски факултет-Скопје 

во учебната 2022/2023 година, како и определување на цената на чинење на студиите. 

 

18.02.2022 

Усвојување на Записникот од 4-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Разгледување на предлог – тези за изработка на магистерски труд под наслов: 

„Конкурентноста и локалните заедници – Случајот на Република Северна Македонија“, 

поднесени од кандидатот Александра Лазарова. За ментор се предлага: Проф. д-р Пеце 

Недановски. 

 

20.05.2022 

Усвојување на Записникот од 5-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Утврдување на Предлог состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава и 

испитите по предметите од втор циклус студии на студиската програма по Управување во 

јавниот сектор во учебната 2022/2023 година; Утврдување на Предлог состав на работните 

тимови кои ќе ги спроведат испитите по предметите на кои нема предавања во учебната 2022/23 

година на студиската програма на втор циклус студии по Управување во јавниот сектор (според 

претходниот наставен план). 

 

23.09.2022 

Усвојување на Записникот од 6-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Усвојување на предлогот за Еквиваленцијата на предметите предвидени со 

наставниот план од 2022/2023 година, со предметите кои биле предвидени со претходните 

наставни планови по кои се изведувало настава на втор циклус студии на студиумот по 

Управување во јавниот сектор. 

 

30.09.2022 

Усвојување на Записникот од 7-та седница на Наставно-научниот колегиум по Управување во 

јавниот сектор; Разгледување и усвојување на конечната ранг листа од првиот уписен рок на втор 

циклус на студии на студиумот по Управување во јавниот сектор на Економски Факултет - 

Скопје во учебната 2022/2023 година. 
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Во извештајниот период односно во академската 2020/2021 година на студиската програма 

по Управување во јавниот сектор не се запишаа нови кандидати во двата отворени уписни рока. 

 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,  19 октомври 2022      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 1.10.2021-30.09.2022 година 

 

 

Во периодот од 1.10.2021 година до 30.09.2021 година, а вo рамките на својот мандат, функцијата 

шеф на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија ја извршуваше проф. д-р Билјана Ташевска. Колегиумот нема секретар. 

Во текот на извештајниот период Колегиумот одржа седум седници, во предвидениот рок за 

давање предлози до Советот за втор циклус студии. Заради вонредните услови за работа 

предизвикани од пандемијата на COVID-19 седниците на Колегиумот се одржуваа по 

електронски пат.  

Особено важно е да се истакне дека Колегиумот продолжи со активностите, започнати во 

претходната учебна година, за повторна акредитација на студиската програма Статистички 

методи за бизнис и економија. Добиеното решение за повторна акредитација на студиската 

програма Статистички методи за бизнис и економија е со важност за период од пет студиски 

години почнувајќи од академската година 2022/2023 година.   

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:  

- Разгледување на Извештајот за работа на Колегиумот на студиската програма на втор циклус 

студии по Статистички методи за бизнис и економија, за периодот 1.10.2020-30.09.2021 

година; 

- 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 2022/2023 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 2021/2022 година (Дамјан Чкатроски); 

- Утврдување на предлог-состав на работните тимови кои ќе изведуваат настава на студиите на 

втор циклус на студиската програма Статистички методи за бизнис и економија во учебната 

2022/2023 година; 

- Утврдување на предлог - состав на работните тимови кои ќе ги спроведат испитите по 

предметите на кои нема предавања во учебната 2022/23 година на студиската програма на 

втор циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија; 
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- Разгледување на предлози за промени кај предметните програми кои се поголеми од 25%, а 

по кои ќе се изведува настава на втор циклус во учебната 2022/2023 година; 

- Разгледување на потребата за ангажирање наставници од други факултети за да изведуваат 

настава на втор циклус студии на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија на Економскиот факултет - Скопје во учебната 2022/2023 година; 

- Усвојување на предлогот за Еквиваленцијата на предметите предвидени со наставниот план 

од 2022/2023 година, со предметите кои биле предвидени со претходните наставни планови 

по кои се изведувало настава на втор циклус студии на студиумот по Статистички методи за 

бизнис и економија. 

Во учебната 2021/2022 година на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија се запиша еден нов студент. Поради малиот број на студенти, наставата се одвиваше 

менторски. Во текот на извештајниот период, беа формирани две комисии за оценка и одбрана на 

магистерски трудови, а еден кандидат поднесе 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, 20.10.2022 год.   Раководител на студиумот 

 

                         Проф. д-р Билјана Ташевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

72 години Економски факултет- Скопје 

 
 

123 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЕВРОПСКИ СТУДИИ 

од 1.10.2021-30.09.2022 година 

 

 

Во периодот од 1.10.2021 година до 30.09.2021 година, а вo рамките на својот мандат, 

функцијата шеф на студиската програма Европски студии ја извршуваше проф. д-р Елена 

Макревска Дисоска, а секретар на катедрата беше проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска.  

Во целиот извештаен период наставно-научниот колегиум на студиската програма 

Европски студии одржа осум 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.  

Решението за акредитација на студиската програма „Европски економски студии“ е 

доделено на 19.9.2022 година и е во важност за период од пет студиски години почнувајќи од 

академската година 2022/2023 година. За жал, решението за почеток на работа се уште не е 

добиено. Поради тоа, пропуштен беше првиот уписен рок за пријавување кандидати за упис на 

втор циклус на студии од 19 септември до 27 септември 2022 година и не можеше да се запишат 

заинтересираните кандидати.  

На седниците што се одржуваа во пресрет на Советот за втор циклус студии 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 број на студенти- квоти, како и цена на чинење на студиите  

             во врска со  конкурсот за запишување на втор циклус студии на студиската програма  

             Европски економски студии во учебната 2022/2023 година: 

       -   Разгледување и усвојување на дополнувањата и освежувањата на наставните 

            програми по предметите на втор циклус студии – Европски економски студии што не се 

поголеми  од 25% од испитната материја; 

- Разгледување и усвојување на предлог-работните тимови кои ќе изведуваат настава на 

студиите на втор циклус на студиската програма Европски економски студии во учебната 

2022/2023 година; 

- Разгледување и усвојување на Конечната ранг листа на пријавени и валидирани кандидати 

во вториот 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 2022/2023 година; 

- Разгледување на предлог-одлуката за еквиваленција на предметите со новиот наставен 

план 2022/2023 со предметите што биле предвидени во претходните наставни планови; 
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- Преземање активности за акредитација на новата студиска програма по Европски 

економски студии,  

- Разгледување и дополнување на Елаборатот согласно забелешките на Одборот за 

акредитација. 

 

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, 14.10.2022 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 01.10.2021-30.09.2022 година 

 

Во извештајниот период, наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис 

менаџмент одржа 10 седници, во предвидениот рок за давање предлози до Советот за втор циклус 

студии. На седниците беа разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на 

вториот циклус на студии на Економскиот факултет во Скопје. Позначајни прашања кои беа 

разгледувани на седниците на Наставно-научниот колегиум на студиската програма Е-бизнис 

менаџмент беа следниве:  

- Подготовка на предлог-елаборати за нови наставни програми за едногодишните и 

двегодишните студии и нивна акредитација; 

- Предлог и усвојување на клучните елементи во врска со конкурсот за запишување на втор 

циклус студии на студиската програма Е-бизнис менаџмент во учебната 2022/23 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 2022/23 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 6 кандидати. 

 

Во извештајниот период сите активности се извршени редовно и без проблеми.  

 

 

Раководител на студиумот 

Проф. д-р Сашо Јосимовски 

 

 

 

Секретар на студиумот 

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

MBA IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

за период 1.10.2021 година до 30.9.2022 година 

 

 

Членови на Колегиумот: проф. д-р Љупчо Ефтимов-раководител, проф. д-р Мијалче 

Санта–секретар, проф. д-р Предраг Трпески, проф. д-р Стојан Дебарлиев, проф. д-р Никола 

Левков, проф. д-р Александра Јанеска-Илиев, проф. д-р Виолета Цветкоска, проф. д-р Леонид 

Наков, проф. д-р Димитар Јовевски и проф. д-р Кирил Постолов. 

Студиската програма по MBA in Strategic Human Resources Management (SHRM) е најнов 

студиум на 2 циклус студии на Економски факултет-Скопје кој започна со работа во учебната 

2021/2022 година по претходно добиено позитивно решение за акредитација во 2021 година. 

Студиската програма MBA in SHRM е развиена како онлајн програма  на англиски јазик во 

соработка со Kelley School of Business при Универзитетот во Индијана.  

Во изминатата академска година се запишаа вкупно пет студенти. Четири студенти во 

првиот уписен рок и еден студент во вториот уписен рок. Почетниот број на запишани студенти 

даде основа дека иако најнов студиум истиот има потенцијал да прерасне во високо квалитетен и 

привлечен студиум во високообразовниот простор. 

Во текот на изминатата година беа преземени низа промотивни активности за програмата 

на студиумот како  

- Промоција на студиумот на отворениот ден организиран од Економски факултет-

Скопје за промоција на студумите на втор циклус.  

- Изработка на нова веб страна на англиски јазик фокусирана на студиската програма 

MBA in SHRM 

- Спроведување на онлајн кампања на LinkedIN мрежата за привлекување на нови 

студенти 

- Индивидуални разговори со заинтересирани кандидати за упис на студиумот.  

Како резултат на воспоставените нови методи на настава и преземените промотивни активности 

бројот на запишани студенти се дуплираше и за академската 2022/23 година се запишаа 10 

студенти.  

Во текот на извештајниот период тековните активности на наставно-научниот колегиум 

MBA in SHRAM спроведени навремено и квалитетно. Наставните активности се реализираа на 

англиски јазик, се користеа истражувања на случај и практична работа за време на наставата. 

Дополнително, наставниот кадар изработи и кратки видеа кои се користеа како помошни алатки 

од страна на студентите за подобро совладување на материјалот. Исто така, професори од Kelley 

School of Business при Универзитетот во Индијана учествуваа на предавањата како гости 

предавачи. 
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Исто така, 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. 

Врз основа на анкетата ќе се преземат активности со цел предлозите на студентите да се вградат 

во унапредување на студиумот и реализацијата на наставата.  

 

Колегиумот на студиската програма по MBA in Strategic Human Resource 

Management во текот на извештајниот период од 1.10.2021 до 30.9.2022 година одржа 7 

седници на кои беа разгледувани следниве прашања:  

 

7) Прашања поврзани со работата на Колегиумот: 

 Конституирање на колегиумот на новата студиска програма на 2 циклус студии по MBA in 

Strategic Human Resource Management; 

 Избор на Раководител на колегиумот по MBA in Strategic Human Resource Management; 

 Избор на Секретар на колегиумот по MBA in Strategic Human Resource Management  

 Избор на претставник на колегиумот во Советот на втор циклус студии. 

 Разгледување на предлог број на студенти кои ќе можат да се запишат 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 

 Разгледување и усвојување на предлог – состав на работни тимови на едногодишни и 

двегодишни студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси на втор циклус на 

студии во учебната 2022/2023 година; 

 Разгледување и усвојување предлог-одлука за еквиваленција на предметите предвидени со 

наставениот план по MBA in Strategic Human Resource Management со предметите кои 

биле предвидени со наставните планови по кои се изведувало настава на втор циклус 

студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси по предлог на колегиумот на втор 

циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси; 

 

8) Запишување студенти: 

 Усвојување на предлог - кандидати за запишување на студиската програм MBA in Strategic 

Human Resource Management на втор циклус студии во учебна 2021/2022 година во прв и 

втор уписен рок; 

 Усвојување на предлог - Конечната ранг листа на пријавени и валидирани кандидати во 

првиот уписен рок на студиската програма MBA in Strategic Human Resource Management 

на втор циклус студии во учебната 2022/2023; 

Скопје, 20.10.2021 
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             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 Мијалче Санта  
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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 циклус академски студии – докторски студии 

по Статистички методи за бизнис и економија 

од 1.10.2021 до 30.9.2022 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 организирање 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 под раководство на вонр. проф. д-р 

Марија Трпкова-Несторовска. 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. Во извештајниот период беше реализирано едно пријавување на докторска 

дисертација и усвојување на еден извештај за оценка и одбрана на докторска дисертација.  

 Во извештајниот период, Советот на студиската програма Статистички методи за бизнис и 

економија одржа вкупно единаесет седници седници. Одлуките кои се донесени на овие седници 

опфаќаат: 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на студиската програма од трет 

циклус академски студии – докторски студии по Статистички методи за бизнис и 

економија, за период 1.10.2020 до 30.9.2021 година;  

 Разгледување и одлучување по прелиминарната листа на пријавени кандидати на 

Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по 

Конкурсот за 2021/2022 година на трет циклус - докторски студии на студиската програма 

Статистички методи за бизнис и економија во вториот уписен рок; 

 Разгледување и донесување одлука за определување на предлог број на студенти кои ќе 

можат да се запишат на студиска програма на трет циклус студии по Статистички методи 

за бизнис и економија на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Економски 

факултет-Скопје во учебната 2022/2023 година; 

 Усвојување на Извештај за одбрана на докторска дисертација; 

 Разгледување и усвојување на Извештај на комисија за оцена на пријавена тема за 

изработка на докторска дисертација; 

 Формирање на Предлог комисија за одбрана на докторска дисертација; 

 Формирање Предлог комисија за оцена на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација; 

 Разгледување и усвојување на Извештај на комисија за оцена на семинарски труд од трет 

семестар; 

 Формирање Предлог комисија за оцена на семинарски труд од трет семестар; 
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 Разгледување на две Барања за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од шести семестар; 

 Разгледување на Барањето за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од четврти семестар; 

 Разгледување на две Барања за реализиразирани студиски престои; 

 Разгледување на два Извештаи за реализирање на студиски престој; 

 Разгледување на Молба за овозможување плаќање на школарина од прв семестар на рати. 

 

 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 во 

учебната 2021/2022 година се реализираше во вториот уписен рок при што беше запишан 1 (еден) 

кандидат. 

 

 

               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 1.10.2021 до 30.09.2022 година 

 

 

Во извештајниот период, Советот на заедничката студиска програма на трет циклус по 

Економски науки (ЕН) одржа вкупно 14 седници. На седниците се разгледувани различни 

прашања поврзани со функционирањето на третиот циклус студии по Економски науки (ЕН) со 

следнава динамика и содржина:  

 

7.10.2021 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Влијанието на бруто домашниот 

производ врз вработеноста во Република Северна Македонија”, поднесена од 

кандидатката Белма Хаџикамбер. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Долгорочната врска помеѓу вработеноста и БДП во Република 

Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Белма Хаџикамбер.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Петар Богојески за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Блерта Кондри за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 

12.10.2021 

 Усвојување на прелиминарната листа на примени  кандидати за упис на трет циклус 

студии по Економски науки во учебната 2021/2022 година, прв уписен рок.  

 

25.10.2021 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Благица Донев 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 Универзитетот Кадри Зека во 

Косово, поднесен од кандидатката м-р Арбенита Косуми. 

 

19.11.2021 

 Формирање на предлог комисија за одбрана на докторска дисертација под наслов 

„Profitability determinants of commercial banks in dynamic environment: Evidences from the 

Republic of North Macedonia, поднесена од кандидатката м-р Арбенита Косуми.  
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 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Одржлив развој – со посебен осврт на 

Република Северна Македонија”, поднесена од кандидатката м-р Татјана Дранговска. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Економските последици од Глобалната 

финансиска криза (2007-2008) и Ковид 19 кризата: Случајот на земјите од Западен 

Балкан”, поднесена од кандидатката м-р Блерта Кондри. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Љубе Јолевски за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Љубе Јолевски за реализирање на 

студиски престој на Економскиот факултет на Универзитетот во Ниш, Србија. 

 

9.12.2021 

 Формирање на предлог комисија за одбрана на докторска дисертација под наслов 

„Емпириска анализа на процесот на создавање пари во македонската економија“, 

поднесена од кандидатката м-р Милица Милошеска Гавровска.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Волатилни меѓународни текови на 

капитал: двигатели, ефекти и политики”, поднесена од кандидатката м-р Јасна Тоновска. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Врховната ревизорска институција во Република Северна 

Македонија - еволуција, предизвици и перспективи“, поднесена од кандидатот м-р Иван 

Дионисијев.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Современи аспекти на микрофинансирањето со посебен осврт 

на социјалните аспекти, комерцијализацијата и  дигитализацијата“, поднесена од 

кандидатката м-р Борјана Стојкова.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Развојот и големата слика за државната ревизија во Република Северна Македонија” 

поднесен од кандидатот м-р Иван Дионисијев.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Љубе Јолевски за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 

20.01.2022 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-

р Арбенита Косуми, објавен во Билтен бр.1252 од 1.1.2022 година. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Врховната ревизорска институција во 
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Република Северна Македонија - еволуција, предизвици и перспективи“, поднесена од 

кандидатот м-р Иван Дионисијев. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Развојот и големата слика за државната ревизија во Република 

Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Иван Дионисијев.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Анализа на макроекономските ефекти од Глобалната финансиска криза и Ковид 19 

кризата врз земјите на Западен Балкан” поднесен од кандидатката м-р Блерта Кондри.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Иван Дионисијев  за реализирање 

на студиски престој на Факултетот за Економија и бизнис  на Универзитетот во Загреб, Р. 

Хрватска. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Гентиана Гега за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Економскиот факултет на Универзитетот во Ниш, поднесен од кандидатот м-р Љубе 

Јолевски. 

 

18.02.2022 

 Разгледување и усвојување на предлог-одлуката за распишување Конкурс за запишување 

на студенти на трет циклус студии по Економски науки во учебната 2022-2023 година. 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатката 

м-р Милица Милошеска Гавровска, објавен во Билтен бр.1254 од 1.2.2022 година. 

 Формирање на предлог комисија за одбрана 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 и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Современи аспекти на 

микрофинансирањето со посебен осврт на социјалните аспекти, комерцијализацијата и  

дигитализацијата”, поднесена од кандидатката м-р Борјана Стојкова. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов „Efficiency of Public Investment Spending in South East Europe – 

special focus on the Republic of North Macedonia“, поднесена од кандидатката м-р Весна 

Гарванлиева Андонова.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Влијанието на институционалните инвеститори врз пазарот на 

капитал и економскиот раст“, поднесена од кандидатката м-р Мила Митрева.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Бихејвиристичките финансии како алтернативен пристап во 

теориските и емпириските истражувања во современите финансии“, поднесена од 

кандидатката м-р Ивона Тасевска.  
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 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Анализа на макроекономските ефекти од Глобалната финансиска 

криза и Ковид 19 кризата врз земјите на Западен Балкан” поднесен од кандидатката м-р 

Блерта Кондри.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Влијанието на кредитирањето врз економската активност во Република Северна 

Македонија” поднесен од кандидатот м-р Дашмир Саити.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Трендови и одржливост на социјалните расходи во Северна Македонија и негативниот 

данок на доход како иновативна мерка на социјалната политика” поднесен од 

кандидатката м-р Ивана Велковска.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Значењето на институциите за економскиот раст и развој – со посебен осврт на 

Република Северна Македонија” поднесен од кандидатката м-р Татјана Дранговска.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Дигитализацијата на микрофинансирањето-ризик или нови можности” поднесен од 

кандидатката м-р Борјана Стојкова. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„The main determinants of banking sector stability: evidence from the countries in Southeastern 

Europe” поднесен од кандидатката м-р Благица Донев.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Crowding-in or -out effect of public over private investment in North macedonia: ARDL 

Approach” поднесен од кандидатката м-р Весна Гарванлиева Андонова.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Methodological basis of functioning of the employment service agencies” поднесен од 

кандидатот м-р Беким Граинца.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Емпириска анализа на влијанието на пензиските фондови како институционални 

инвеститори врз пазарот на капитал” поднесен од кандидатката м-р Мила Митрева.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Белма Хаџикамбер за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Ивана Велковска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Беким Граинца за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Татјана Дранговска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Гентиана Гега за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 
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18.03.2022 

 Формирање на предлог комисија за одбрана на докторска дисертација под наслов 

„Opportunities for establishing and fostering the social economy in Western Balkan Countries“, 

поднесена од кандидатката м-р Гентиана Гега.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Влијанието на институционалните 

инвеститори врз пазарот на капитал и економскиот раст“, поднесена од кандидатката м-р 

Мила Митрева. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Причините и последиците од настанувањето на големите 

светски економски кризи со посебен осврт на последиците од светската пандемија (Ковид-

19) врз македонската економија“, поднесена од кандидатката м-р Албиона Демири.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Дигитализацијата на микрофинансирањето-ризик или нови 

можности” поднесен од кандидатката м-р Борјана Стојкова. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „The main determinants of banking sector stability: evidence from the 

countries in Southeastern Europe” поднесен од кандидатката м-р Благица Донев.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Значењето на институциите за економскиот раст и развој – со 

посебен осврт на Република Северна Македонија” поднесен од кандидатката м-р Татјана 

Дранговска.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Влијанието на кредитирањето врз економската активност во 

Република Северна Македонија”, поднесен од кандидатот м-р Дашмир Саити. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Трендови и одржливост на социјалните расходи во Северна 

Македонија и негативниот данок на доход како иновативна мерка на социјалната 

политика”, поднесен од кандидатката м-р Ивана Велковска. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Емпириска анализа на влијанието на пензиските фондови како 

институционални инвеститори врз пазарот на капитал” поднесен од кандидатката м-р 

Мила Митрева.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Crowding-in or -out effect of public over private investment in North 

macedonia: ARDL Approach” поднесен од кандидатката   м-р Весна Гарванлиева Андонова.   

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Methodological basis of functioning of the employment service 

agencies” поднесен од кандидатот м-р Беким Граинца.  
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 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Capital flows volatility and the macroeconomic performance” поднесен од кандидатката м-р 

Јасна Тоновска.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Емприско истражување за информационата ефикасност на македонскиот пазар на хартии 

од вредност” поднесен од кандидатката м-р Ивона Тасевска.  

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Факултетот за Економија и бизнис  на Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска, поднесен од 

кандидатот м-р Иван Дионисијев.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Блерта Кондри за реализирање 

на студиски престој на државниот Универзитет во Тирана, Албанија. 

  

8.04.2022 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Capital flows volatility and the macroeconomic performance” 

поднесен од кандидатката м-р Јасна Тоновска.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Емпириско истражување за информационата ефикасност на 

македонскиот пазар на хартии од вредност” поднесен од кандидатката   Ивона Тасевска.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Причините и последиците од светската економска криза (1929-1933)” поднесен од 

кандидатката м-р Албиона Демири. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Весна Гарванлиева Андонова  

за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Дашмир Саити  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Дашмир Саити за реализирање на 

студиски престој на Универзитетот Хаџи Зека во Пеќ, Косово. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Лазо Димитров за активирање на 

докторските студии. 

 

20.04.2022 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-

р Љубе Јолевски, објавен во Билтен бр.1258 од 1.4.2022 година. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: “Efficiency of Public Investment Spending 

in South East Europe – special focus on the Republic of North Macedonia“, поднесена од 

кандидатката м-р Весна Гарванлиева Андонова. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Бихејвиористичките финансии како 
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алтернативен пристап во теориските и емпириските истражувања во современите 

финансии“, поднесена од кандидатката м-р Ивона Тасевска. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Беким Граинца  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Формирање на Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за признавање на 60 

кредити од претходно образование  на кандидатот м-р Лазо Димитров. 

 

Поради ротација на кораководителите со седниците одржани заклучно со 20.04.2022 година 

раководеше раководител на Студиската програма по Економски науки Проф. д-р Зорица 

Божиновска Лазаревска. Со седниците кои следеа во периодот од 20.05.2022 година до крајот на 

извештајниот период раководеше Проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска. 

 

19.05.2022 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Причините и последиците од 

настанувањето на големите светски економски кризи со посебен осврт на последиците од 

светската пандемија (Ковид-19) врз македонската економија“, поднесена од кандидатката 

м-р Албиона Демири. 

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Причините и последиците  од светската економска криза (1929-

1933)” поднесен од кандидатката м-р Албиона Демири.  

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Блерта Кондри  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Иван Дионисијев  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Донесување одлука за признавање на 60 кредити од претходно образование  за кандидатот 

м-р Лазо Димитров, студент на трет циклус студии – студиска програма по Економски 

науки; 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Албиона Демири за 

реализирање на студиски престој на  Универзитетот Хаџи Зека во Пеќ, Косово. 

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Државниот Универзитет во Тирана, Албанија, поднесен од кандидатката  м-р Блерта 

Кондри.  

 

9.06.2022 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-

р Гентиана Гега, објавен во Билтен бр.1261 од 15.05.2022 година. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Влијанието на дигитализацијата и странските директни 
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инвестиции врз економскиот раст и развој - случајот на Република Северна Македонија“, 

поднесена од кандидатката м-р Ивона Тасевска. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Маркетингот преку инфлуенсери и намерата за купување: фокус 

на кредибилитетот и довербата во бренд-содржината на социјалните медиуми“, поднесена 

од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Ефектот на кредибилитетот на инфлуенсерите врз намерата за купување на 

потрошувачите: фокус на инстаграм“ поднесен од кандидатката м-р Ирена Богоевска-

Гаврилова.  

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Лазо Димитров за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Кирил Симеоновски за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Кирил Симеоновски за 

реализирање на студиски престој на Варшавската економска школа во Полска. 

 Поништување на одлуката за признавање на кредити за Работилница за истражувачка 

практика од шести семестар на м-р Блерта Кондри, донесена на Советот на студиската 

програма по Економски науки на 65 седница. 

 

26.08.2022 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Влијанието на дигитализацијата и 

странските директни инвестиции врз економскиот раст и развој - случајот на Република 

Северна Македонија“, поднесена од кандидатката м-р Ивона Тасевска. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Волатилноста на меѓународните текови на капитал и нејзините двигатели“, поднесен од 

кандидатката м-р Јасна Тоновска .  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

“Influence of the economic crisis to the production price of wine grapes in the Republic of North 

Macedonia“, поднесен од кандидатот м-р Лазо Димитров .  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од 

III семестар, под наслов: „Ефектот на кредибилитетот на инфлуенсерите врз намерата за 

купување на потрошувачите: фокус на инстаграм“, поднесен од кандидатката м-р Ирена 

Богоевска-Гаврилова.  

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Албиона Демири  за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар.  

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Ивона Тасевска  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 
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 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Белма Хаџикамбер  за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Блерта Кондри  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Лазо Димитров  за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести семестар. 

 Донесување одлука за продолжување на рокот за студирање за 1 година на  кандидатот м-

р Лазо Димитров, студент на трет циклус студии – студиска програма по Економски 

науки; 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Јасна Тоновска за реализирање 

на студиски престој на  Универзитетот во Грац, Австрија. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Белма Хаџикамбер за 

реализирање на студиски престој на Универзитетот на Арел Универзитетот во Истанбул, 

Турција. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за реализиран еднонеделен студиски престој на 

Факултетот за бизнис при Универзитетот „Хаџи Зека“ во Пеќ, Косово, поднесен од 

кандидатот м-р Дашмир Саити.  

 

27.09.2022 

 Формирање на предлог комисија за одбрана 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 оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Маркетингот преку инфлуенсери и 

намерата за купување: фокус на кредибилитетот и довербата во бренд-содржината на 

социјалните медиуми“, поднесена од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

“Еffects of employment service agencies and macroeconomic policies on unemployment in 

Republic of Croatia“, поднесен од кандидатoт м-р Беким Граинца.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Волатилноста на меѓународните текови на капитал и нејзините 

двигатели“, поднесен од кандидатката м-р Јасна Тоновска.   

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: “Influence of the economic crisis to the production price of wine grapes 

in the Republic of North Macedonia“, поднесен од кандидатот м-р Лазо Димитров.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Борјана Стојкова за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Борјана Стојкова за 

реализирање на студиски престој на  Економски институт Белград, Србија. 
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Во извештајниот период, академска 2021/2022 година Советот на студиската програма по 

Економски науки на 7.12.2021 година одржа Годишна конференција во зимскиот семестар на која 

своја презентација имаше само 1 студент од шести семестар. На Годишната конференција во 

летен семестар одржана на 26.04.2022 година зедоа учество вкупно 17 студенти: 5 студенти од II 

семестар, 6 студенти од IV семестар и 6 студенти од VI семестар.  

 

Сумирано, во разгледуваниот период:  

 формирани се 8 комисии за оценка на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација. 

 усвоени се 12 извештаи за оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација. 

 формирани се 8 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III семестар. 

 усвоени се 8 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III 

семестар.  

 формирани се 9 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар. 

 усвоени се 9 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 1 барање за продолжување на рокот на студирање за уште една година. 

 разгледувани се 9 барања за реализирање студиски престои во странство. 

 разгледувани се 5 извештаи за реализирана меѓународна мобилност по остварен студиски 

престој во странство. 

 формирани се 5 предлог-комисии за оценка и одбрана на докторска дисертација. 

 усвоени се 4 извештаи за оценка и одбрана на докторска дисертација. 

 усвоени се предлог-листите за примени и одбиени кандидати во прв и во втор уписен рок. 

 донесена е одлука распишување Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии 

по Економски науки во учебната 2022-23 година. 

 разгледани и усвоени се 14 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од IV семестар. 

 разгледани и усвоени се 13 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка 

практика од VI семестар. 

 Годишна конференција за зимски семестар на студиска програма од Економски науки со 

учество на 1 студент. 

 Годишна конференција за летен семестар на студиска програма од Економски науки со 

учество на 17 студенти. 
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Во извештајниот период односно во академската 2021/2022 година на заедничката 

студиската програма на трет циклус студии Економски науки се запишаа 6 (шест) студенти во 

првиот уписен рок.  

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот на заедничката студиска програма на 

трет циклус студии по Економски науки (ЕН) уредно се составени и потпишани записници кои 

беа усвоени на секоја наредна седница. Во извештајниот период сите активности на студиската 

програма се извршени редовно и без проблеми. 

 

 Скопје, 10.11.2022 година  

 

КОРАКОВОДИТЕЛ НА 

ЗАЕДНИЧКАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО 

      ЕКОНОМСКИ НАУКИ (ЕН) 

      Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска 
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ИЗВЕШТАЈ 

за работењето на Советот на заедничката студиска програми на трет циклус по 

Организациски науки и управување (менаџмент) (ОНУМ) 

 во периодот од 1.10.2021 до 30.09.2022 година 

 

 

Во извештајниот период, Советот на заедничката студиска програма на трет циклус по 

Организациски науки и управување (менаџмент) (ОНУМ) одржа вкупно 12 седници. На 

седниците се разгледувани различни прашања поврзани со функционирањето на третиот циклус 

студии по Организациски науки и управување (менаџмент) (ОНУМ), а секогаш по претходно 

предложен дневен ред, со следнава динамика и содржина:  

6.10.2021-8.10.2021 (41-ра седница) 

 Формирање предлог комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација под наслов 

“Влијанието на факторите за привлекување и факторите за одбивање врз степенот на одлив на 

медицинскиот персонал во јавното здравство во Република Северна Македонија“ поднесена од 

кандидатот м-р Мила Георгиевска Цветановска. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Креирање на конкурентската предност за малите и средните  

претпријатија во Република Северна Македонија со користење на технологиите на четвртата 

индустриска револуција: Делфи пристап’’, поднесена од кандидатот м-р Мимоза Арифи Исени.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: “Улогата на социјалниот капитал и неговото управување за одржлив 

локален развој во Република Северна Македонија”, поднесена од кандидатот м-р Слободан 

Левковски.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Eвалуација на индикатори кои влијаат на 

унапредување на организациската безбедносна култура и безбедносна клима во здравство“, 

поднесена од кандидатот Лидија Вељановска Кириџиевска. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот Лидија Вељановска Кириџиевска под наслов:  „Лидерството 

како есенцијален “двигател” на работата во здравствените организации “. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Влијанието на дигиталната трансформација на конкурентноста на малите и средни 

претпријатија во Република Северна Македонија“, поднесена од кандидатот  м-р Мимоза Арифи 

Исени.  

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализирана  меѓународна мобилност по 

остварен студиски престој на Универзитетот ВУЗФ, (VUZF University), Бугарија, поднесен од 

кандидатката м-р Мила Георгиевска Цветановска. 

 

12.10.2021-14.10.2021 (42-та седница) 
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  Усвојување на прелиминарната листа на примени  кандидати за упис на трет циклус 

студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во учебната 2021/2022 година, прв 

уписен рок. 

20.11.2021-22.11.2021 (43-та седница) 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „СДИ и нивното влијание врз локалната 

економија од перспектива на соработка на МНП и МСП”, поднесена од кандидатот Бурим 

Љатифи.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Улогата на микрофинансиските институции во современата економија 

и нивното финансиско работење”, поднесена од кандидатот м-р Фиторе Рудхани.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ,,Влијанието на менаџмент практиките на човечките ресурси врз 

финансиското и нефинансиското работење на МСП во преработувачката индустрија”, поднесена 

од кандидатот м-р Енис Мулоли.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Анализа на факторите на макроопкружување кои влијаат врз управувањето со малите бизниси 

во Република Србија-Пест анализа“, поднесен од кандидатот  м-р Фљутра Јахиу.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

,,Поврзаноста меѓу менаџмент практиките на човечки ресурси и финансиските перформанси кај 

малите и средни претпријатија (МСП)”., поднесен од кандидатот  м-р Енис Мулоли.  

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализирана  меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Високата школа за Деловна економија и 

Претприемништво – VS PEP Белград, Србија,  поднесен од кандидатката м-р Фљутра Јахиу.  

 

22.11.2021-23.11.2021 (44-та седница) 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатката 

м-р Мила Георгиевска Цветановска, објавен во Билтен бр.1248 од 1.11.2021 година.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Фактори кои влијаат на имплементацијата на управувањето на ризикот 

во претпријатијата и неговото влијание врз перформансите на фирмите“ поднесена од 

кандидатката  м-р Албулена Мехмети.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Влијанието на менаџмент практиките на 

човечките ресурси врз финансиското и нефинансиското работење на МСП во преработувачката 

индустрија”, поднесена од кандидатот Енис Мулоли.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Улогата на микрофинансиските институции 
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во современата економија и нивното финансиско работење”, поднесена од кандидатката Фиторе 

Рудхани.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Улогата на социјалниот капитал и неговото 

управување за одржлив локален развој во Република Северна Македонија”, поднесена од 

кандидатот м-р Слободан Левковски.  

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар, поднесен од кандидатката Фљутра Јахиу под наслов: ,,Анализа на факторите на 

макроопкружување кои влијаат врз управувањето со малите бизниси во Република Србија-Пест 

анализа“”. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот Енис Мулоли под наслов:  ,,Поврзаноста меѓу менаџмент 

практиките на човечки ресурси и финансиските перформанси кај малите и средни претпријатија 

(МСП)”. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од V 

семестар, поднесен од кандидатот Неда Малеска-Сачмароска под наслов:  ,,Висока раководна 

служба - модели за деполитизација и професионализација”.  

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот Мимоза Арифи Исеини под наслов:  „Влијанието на 

дигиталната трансформација на конкурентноста на малите и средни претпријатија во Република 

Северна Македонија“. 

 Поништување на одлуката  за усвојување на извештај за оценка на труд за докторски 

семинар од III семестар на кандидатката Лидија Вељановска Кириџиевска, под наслов: 

„Лидерството како есенцијален “двигател” на работата во здравствените организации“, донесена 

на Советот на студиската програма по Организациски науки и управување (менаџмент) на 41 

седница. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за оценка на труд за докторски семинар од III 

семестар, поднесен од кандидатот Лидија Вељановска Кириџиевска под наслов:  Лидерство и 

организациска безбедносна култура и безбедносна клима  во здравство. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Влијанието на микрофинансирањето врз сиромаштијата и женското претриемништво”, 

поднесена од кандидатот  м-р Фиторе Рудхани.  

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализирана  меѓународна мобилност по 

остварен еднонеделен студиски престој на Универзитетот „Унион – Никола Тесла„ во Белград, 

Србија,  поднесен од кандидатката м-р Марина Бадаровска Мишевска. 

 Формирање на комисија за признавање на реализирани активности  на кандидатката м-р 

Светлана Завојческа по повторен упис на докторски студии на Организациски науки и 

управување (менаџмет).  
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 Формирање на комисија за признавање на предметот Сметководство на менаџмент на 

кандидатката м-р Светлана Завојческа по повторен упис на докторски студии на Организациски 

науки и управување (менаџмет).  

 

23.12.2021-24.12.2021 (45-та седница) 

 Разгледување и одлучување по прелиминарните листи на пријавени кандидати на втор 

уписен рок на трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во 

учебнтата 2021/2022 година. 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторска дисертација поднесена од кадидатот м-

р Мите Митевски, објавен во Билтен бр.1250 од 1.12.2021 година.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Креирање на конкурентската предност за 

малите и средните  претпријатија во Република Северна Македонија со користење на 

технологиите на четвртата индустриска револуција: Делфи пристап’’, поднесена од кандидатката 

Мимоза Арифи Исеини.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

V семестар, поднесен од кандидатката  м-р Фиторе Рудхани под наслов: „Влијанието на 

микрофинансирањето врз сиромаштијата и женското претриемништво”. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Артина Беџети Бафтијари за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Фљутра Јахиу за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Фљутра Јахиу за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести  семестар.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Фиторе Рудхани за 

реализирање на студиски престој на Универзитетот Кадри Зека во Косово.  

 

24.1.2022-26.1.2022 (46-та седница) 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ,,Фактори кои влијаат на имплементацијата на 

управувањето на ризикот во претпријатијата и неговото влијание врз перформансите на 

фирмите’’, поднесена од кандидатката м-р Албулена Мехмети.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Андријана Ристовска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Андријана Ристовска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Тихона Божиновска за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести  семестар. 
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 Разгледување и усвојување на извештајот  на комисија за признавање на реализирани 

активности  на кандидатката м-р Светлана Завојческа по повторен упис на докторски студии на 

Организациски науки и управување (менаџмет). 

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Универзитетот Кадри Зека во Косово, поднесен од кандидатката м-р Фиторе Рудхани.  

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Економскиот факултет во Загреб, Република Хрватска, поднесен од кандидатката м-р Нена 

Димовска.  

 Разгледување на пријавата за реализирана меѓународна мобилност од четврти семестар во 

Public Administration International – PAI, London, UK, поднесена од кандидатката м-р Неда 

Малеска-Сачмароска. 

 Разгледување на пријавата за реализирано учество на меѓународен собир од петти 

семестар под наслов: „Управување и раководење на јавната администрација насочено кон 

резултати“ поднесена од кандидатката м-р Неда Малеска-Сачмароска. 

 

21.2.2022-23.2.2022 (47-ма седница) 

 Разгледување и усвојување на предлог-одлуката за слободни места, критериуми и други 

информации за конкурс за упис на трет циклус студии на студиската програма по Организациски 

науки и управување (менаџмент) во учебната 2022-2023 година.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Улогата на промените во организациската култура како развоен фактор 

на современите бизниси - емпириска анализа на состојбата на Република Северна Македонија” 

поднесена од кандидатот  м-р Лиридон Исмаили.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Финансиската технологија (FinTech – Финтек) и нејзиното влијание врз промените во 

перформансите на македонскиот финансиски сектор”, поднесена од кандидатката м-р Артина 

Беџети Бафтијари.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Поврзаноста меѓу менаџмент практиките на човечки ресурси и финансиските перформаси кај 

МСП (регресиона анализа)”, поднесена од кандидатот  м-р Енис Мулоли.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Улогата на организациската култура за унапредување на иновативното однесување на 

современите бизниси”, поднесена од кандидатот  м-р Лиридон Исмаили.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Енис Мулоли за реализирање на 

студиски престој на Универзитетот Кадри Зека во Косово.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Маригона Лаху за промена на 

изборен генерички предмет од II семестар. Се предлага предметот Статистика за бизнис и 

економија  да биде заменет со предметот Претприемништво и иновации кај проф. д-р Стојан 

Дебарлиев. 
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 Поништување на одлуката за доделени кредити за реализирана меѓународна мобилност од 

четврти семестар во Public Administration International – PAI, London, UK поднесена од 

кандидатката м-р Неда Малеска-Сачмароска, донесена на Советот на студиската програма по 

Организациски науки и управување (менаџмент) на 46 седница заради студирање на 

кандидатката по наставна програма согласно Правилникот од 2013 година. 

 Поништување на одлуката за доделени кредити за меѓународен собир од петти семестар 

под наслов „Управување и раководење на јавната администрација насочено кон резултати“ 

поднесена од кандидатката м-р Неда Малеска-Сачмароска, донесена на Советот на студиската 

програма по Организациски науки и управување (менаџмент) на 46 седница заради студирање на 

кандидатката по наставна програма согласно Правилникот од 2013 година. 

 Разгледување на пријавата за реализирано учество на истражувачка работилница од VI 

семестар, поднесена од кандидатката м-р Неда Малеска-Сачмароска. 

 Разгледување на пријавата за реализирано учество на истражувачка работилница од IV 

семестар, поднесена од кандидатката м-р Неда Малеска-Сачмароска. 

 Разгледување и узвојување на Извештајот за исполнетост на условите за признавање на 

ЕКТС од изборен предмет Сметководство на менаџмент од кандидатката м-р Светлана 

Завојчевска. 

 

21.3.2022-23.3.2022 (48-ма седница) 

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оцена на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: „Улогата на промените во организациската 

култура како развоен фактор на современите бизниси - емпириска анализа на состојбата на 

Република Северна Македонија”,  поднесена од кандидатот м-р Лиридон Исмаили.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

V семестар, поднесен од кандидатката  м-р Артина Беџети Бафтијари под наслов: „Финансиската 

технологија (FinTech – Финтек) и нејзиното влијание врз промените во перформансите на 

македонскиот финансиски сектор”. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

V семестар, поднесен од кандидатот м-р Енис Мулоли под наслов: “Поврзаноста меѓу менаџмент 

практиките на човечки ресурси  и финансиските перформанси кај МСП (регресиона анализа)”. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

III семестар, поднесен од кандидатот м-р Лиридон Исмаили под наслов: „Улогата на 

организациската културта за унапредување на иновативното однесување на современите 

бизниси“. 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Модел за истражување на влијанието на СДИ врз локалната економија од перспектива на 

соработка на МНП и МСП”, поднесен од кандидатот м-р Бурим Љатифи.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Risk management in pharmacies”, поднесен од кандидатката м-р Албулена Мехмети.  
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 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Енис Мулоли за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Лидија Вељановска 

Кириџиевска за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти  

семестар. 

 Формирање предлог-комисија за оценка на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Сукцесијата на главниот извршен директор како значајна одлука на одборите“, поднесен од 

кандидатката м-р Тихона Божиновска. 

 

18.4.2022-20.4.2022 (49-та седница) 

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Социјалниот капитал и чувството на среќа кај лицата во социјален ризик”, поднесен од 

кандидатот м-р Слободан Левковски.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд  за докторски семинарски труд од 

V семестар, поднесен од кандидатката м-р Тихона Божиновска под наслов „Сукцесијата на 

главниот извршен директор како значајна одлука на одборите“. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

III семестар, поднесен од кандидатката м-р Албулена Мехмети под наслов: „Risk management in 

pharmacies”. 

 Разгледување и усвојување на Извештајот оцена на труд за докторски семинарски труд од 

V семестар, поднесен од кандидатот м-р Бурум Љатифи под наслов: „Модел за истражување на 

влијанието на СДИ врз локалната економија од перспектива на соработка на МНП и МСП”. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Енис Мулоли за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од шести  семестар. 

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Универзитетот Кадри Зека во Косово, поднесен од кандидатот м-р Енис Мулоли.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Андријана Ристовска за 

реализирање на студиски престој на Универзитетот во Белград, Република Србија (University of 

Belgrade). 

 

20.5.2022-23.5.2022 (50-та седница) 

 Разгледување и усвојување на Извештајот за оцена на труд за докторски семинарски труд 

од V семестар, поднесен од кандидатот м-р Слободан Левковски под наслов: „Социјалниот 

капитал и чувството на среќа кај лицата во социјален ризик”. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката  м-р Артина Беџети Бафтијари за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од шести  семестар. 

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатката м-р Артина Беџети Бафтијари за 

реализирање на студиски престој на Warsaw School of Economics SGH, во Варшава, Полска.  

 

13.6.2022-15.6.2022 (51-ва седница) 
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 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: ”Тhe implications of leadership styles and organizational culture on strategic 

leadership: The case of Кosovo”  поднесена од кандидатката  м-р Тринге Красниќи.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Мартин Киселички за 

реализирање на студиски престој во Ekonomikas un Kulturas Augstskola (EKA), во Рига, Латвија.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Мартин Киселички за признавање 

кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување и усвојување на извештајот за реализиран еднонеделен студиски престој на 

Универзитетот во Белград (University of Belgrade), Република Србија, поднесен од кандидатката 

м-р Андријана Ристовска. 

 Формирање предлог-комисија за одбрана на докторската дисертација под наслов: 

„Вклученоста на одборите во стратегиското одлучување“, поднесена од кандидатката м-р Тихона 

Божиновска. 

 

24.8.2022-26.8.2022 (52-ра седница) 

 Формирање на предлог комисија за одбрана на докторска дисертација под наслов 

„Влијанието на различните видови организациски промени врз намерата за флуктуација на 

вработените во Република Северна Македонија и утврдување на улогата на невработеноста како 

медијатор во овој процес”, поднесена од кандидатката м-р Андријана Ристовска.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Менаџирање со перформансите на вработените со осврт на факторите кои влијаат на 

перформансите на работното место на вработените во јавниот сектор”, поднесен од кандидатот 

м-р Дејан Димитриевски.  

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од V семестар под наслов: 

„Влијанието на Ковид – 19 врз малите и средните претпријатија во Северна Македонија: Делфи 

пристап”, поднесен од кандидатката м-р Мимоза Арифи Исени.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Беким Сула за промена на 

изборен генерички предмет од II семестар. Се предлага предметот Економетриски модели да 

биде заменет со предметот Статистика за бизнис и економија  кај проф. д-р Драган Тевдовски. 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатката м-р Мимоза Арифи Исеини за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

26.9.2022-28.9.2022 (53-та седница) 

 Формирање предлог-комисија за оцена на пријавената тема за изработка на докторска 

дисертација, под наслов: „Анализа на развојот на иновативните финансиски екосистеми: 

тенденција и перспективи на конвергенција на бизнис моделите на телекомуникациската, 

осигурителната и банкарската индустрија“, поднесена од кандидатот  м-р Методија Мирчев.  

 Разгледување и усвојување на Извештајот на комисијата за оценка на пријавената тема за 

изработка на докторската дисертација под наслов: ”Тhe implications of leadership styles and 

organizational culture on strategic leadership: The case of Кosovo”  поднесена од кандидатката м-р  

Тинге Красниќи. 
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 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Влијанието на Ковид – 19 врз малите и средните претпријатија во Северна 

Македонија: Делфи пристап”, поднесен од кандидатката м-р Мимоза Арифи Исени.  

 Разгледување и усвојување на извештајот на комисијата за оцена на семинарски труд од V 

семестар, под наслов: „Менаџирање со перформансите на вработените со осврт на факторите кои 

влијаат на перформансите на работното место на вработените во јавниот сектор”, поднесен од 

кандидатот м-р Дејан Димитриевски.   

 Формирање предлог-комисија за оцена на семинарски труд од III семестар под наслов: 

„Managerial Challenges of Applying the Open Innovation Model”, поднесен од кандидатот м-р 

Методија Мирчев. Се предлага Комисија во состав: 

 Разгледување на барањето поднесено  од кандидатот м-р Слободан Левковски за 

признавање кредити за работилница за истражувачка практика од четврти семестар. 

 Разгледување и усвојување на извештајот  за реализиран  еднонеделен студиски престој на 

Warsaw School of Economics SGH, во Варшава, Полска, поднесен од кандидатката  м-р Артина 

Беџети Бафтијари.  

 Разгледување на барањето поднесено од кандидатот м-р Слободан Левковски за 

реализирање на студиски престој на  Универзитетот LUISS во Рим, Италија. 

 Усвојување на извештајот за одбрана на докторската дисертација поднесена од 

кандидатката м-р Тихона Божиновска, објавен во Билтен бр. 1267 од 01.09.2022 годин. 

 Донесување одлука за продолжување на рокот за студирање за 1 година на кандидатката 

м-р Неда Малеска-Сачмароска, студент на трет циклус студии – студиска програма по 

Организациски науки и управување (менаџмент). 

 

Сумирано, во разгледуваниот период:  

 формирани се 8 комисии за оценка на пријавена тема за изработка на докторска 

дисертација. 

 усвоени се 9 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 6 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за III 

семестар.  

 формирани се 9 комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V семестар. 

 усвоени се 10 извештаи на комисии за оценка на семинарски трудови на кандидати за V 

семестар.  

 донесена е 1 одлука за продолжување на рокот на студирање за 1 година. 

 разгледувани се 6 барања за реализирање студиски престои во странство. 

 разгледувани се 3 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 4 извештаи за оценка и одбрана на доктроска дисертација. 
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 усвоени се 8 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од 

IV семестар. 

 усвоени се 5 барања за признавање кредити за работилница за истражувачка практика од 

VI семестар. 

 формирана е 1 комисија за признавање на реализирани активности по повторен упис на 

докторски студии на Организациски науки и управување (менаџмет). 

 формирана е 1 комисија за признавање на предметот по повторен упис на докторски 

студии на Организациски науки и управување (менаџмет).  

 усвоен е 1 извештај  на комисија за признавање на реализирани активности  по повторен 

упис на докторски студии на Организациски науки и управување (менаџмет). 

 усвоени се 6 извештаи за реализиран еднонеделен студиски престој. 

 разгледана е 1 пријава за реализирана меѓународна мобилност од четврти семестар. 

 разгледана е 1 пријава за реализирано учество на меѓународен собир од петти семестар. 

 разгледани се 2 барања за промена на изборен генерички предмет од II семестар. 

 поништена е 1 одлука за доделени кредити за реализирана меѓународна мобилност од 

четврти семестар. 

 поништена е 1 одлука доделени кредити за меѓународен собир од петти семестар. 

 поништена е 1 одлука за усвојување на извештај за оценка на труд за докторски семинар 

од III семестар. 

 разгледана е 1 пријава за реализирано учество на истражувачка работилница од VI 

семестар. 

 разгледана е 1 пријава за реализирано учество на истражувачка работилница од IV 

семестар. 

 усвоен е 1 извештај за исполнетост на условите за признавање на ЕКТС од изборен 

предмет. 

 усвоени се прелиминарните листи на пријавени кандидати на втор уписен рок на трет 

циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во учебнтата 2021/2022 

година. 

 усвоена е прелиминарната листа на примени кандидати за упис на трет циклус студии по 

Организациски науки и управување (менаџмент) во учебната 2021/2022 година, прв уписен рок. 

 усвоена е предлог-одлуката за слободни места, критериуми и други информации за 

конкурс за упис на трет циклус студии на студиската програма по Организациски науки и 

управување (менаџмент) во учебната 2022-2023 година. 

Во извештајниот период односно во академската 2021/2022 година на заедничката 

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

(ОНУМ) се запишаа 4 студенти од кои 3 во првиот уписен рок, а еден во вториот уписен рок 

(сите 4 кандидати се запишани на Економски факултет-Скопје).  

Во текот на академската година се одржаа и две конфренции (Годишната конференција од 

зимскиот семестар  која се реализираше на 07.12.2021 година и Годишната конференција за 

презентација на трудовите од вториот, четвртиот и шестиот семестар која се одржи на  28.04.2022 
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година. Беа одржани од страна на ко-раководителите и два информативни часа за студентите на 

докторски студии по Организациски науки и управување (менаџмент) на 12.9.2021 и на 24.2.2022 

година  

За сите прашања кои беа разгледувани на Советот на заедничаката студиска програма на 

трет циклус студии по Организациски науки и управување (менаџмент) (ОНУМ) се составени 

записници кои беа усвоени на секоја наредна седница. Во извештајниот период сите активности 

се извршени редовно и без проблеми. 

 

Скопје, 21.10.2022                    

 КОРАКОВОДИТЕЛ НА 

ЗАЕДНИЧКАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО 

      ОРГАНИЗАЦИСКИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (МЕНАЏМЕНТ) 

(ОНУМ) 

     Проф. д-р Анита Циунова-Шулеска 
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МЕГУ́НАРОДНА СОРАБОТКА И НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ (1.10.2021-

30.09.2022) 

 

Економскиот факултет-Скопје се стреми да им овозможи на своите вработени и студенти да се 

активно вклучат во меѓународни активности. За да ја оствари таа цел во извештајниот период се 

реализира активности во следниве области.  

 

А. ДОГОВОРИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

 

(1) Еразмус+ договори  

За да овозможи мобилност на своите вработени и студенти и ова година Еконосмиот факултет 

активно ја прошири својата Еразмус+ мрежа со склучување на нови ERASMUS+ договори (IIA - 

Inter-Institutional Agreements) со следниве институции 

 

 University of the North, University Center Koprivnica, Хрватска  

 Титу Маиореску Универзитет - Факултет за банкарство, финансии и бизнис 

администрација, Букурешт/Романија 

 Универзитет Каен, Франција 

 Универзитет Валенсија, Шпанија 

 Универзитет „Св. Климет Охридски“ во Софија, Факултет за бизнис и администрација, 

Софија, Бугарија 

 Универзитетот во Јанина, Економски факултет, Грција 

 Универзитет Бабес-Болјаи (UBB), Факултет за економија и бизнис администрација, 

Романија 

 Универзитетот во Ниш, Србија 

 

Со ова се надополни листата на Еразмус+ договори, склучени од страна на Факултетот, кои сега 

на број се 44. 

 

Дополнително ги обновивме и веќе постојните Erasmus+ договори (IIA - Inter-Institutional 

Agreements) со следните партнери 

 University оf Montenegro Podgorica, Montenegro 

 North-West Institute of Management, the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration (NWIM RANEPA), The Russian Federation St. Petersburg, The 

Russian Federation 

 University of Tartu Estonia  

 Ss.Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo Bulgaria 

 University of Economics in Katowice Poland 

 University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Croatia 

 Université Saint-Louis (Saint Louis University, Brussels) Belgium 
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 Universite de Nantes France              

 University of National and Wealth Economy (UNWE) Bulgaria 

 Warsaw School of Economics (SGH) Poland 

 University of Split, Faculty of Economics Croatia 

 Fontys University of Applied Sciences, School of Marketing & Management, The Netherlands 

 University of Maribor, (област Business and Administration), Slovenia 

 University of Vechta Germany 

 University of Banja Luka, Faculty of Economics Bosnia and Herzegovina 

 University of Ghent, Belgium 

 FEB Zagreb Croatia 

 Masaryk University, Brno Czech Republic 

 

(2) Меморандуми и договори  

За да се овозможи поддршка на меѓународната соработка се потпишаа и договори или 

меморандум за соработка со институции од Република Северна Македонија и од странство: 

 Frankfurt School of Finance and Management, Germany (приватна школа за бизнис)  

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

 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; 

 Договор за продолжување на соработката 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 и зајакнување на капацитетите на Економскиот 

факултет-Скопје 

 Меморандум за соработка помеѓу Економскиот факултет – Скопје и Секретаријатот за 

европски прашања во Владата на Република Северна Македонија 

 

 

Б. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 

За да го зголеми структурно своето присуство во меѓународни мрежи и со тоа да се креираат 

повеќе можности за научна соработка се направија обиди за зачленување во шест  

 

(1) Зачленување CEEPUS МРЕЖИ/програми 

Канцеларијата за меѓународна соработка направи обид за зачленувања во 2 CEEPUS МРЕЖИ од 

кои 1 една беше успешна и една неуспешна.  

Успешно се зачленивме и ги почнавме активностите во мрежата :  
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 Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE network - PL-

1605-01-2122) 

Неуспешни обиди имавме во мрежата  

 Sustainability and Health Economics (Umbrella - PL-1510-02-2122) 

 

(2) Erasmus Intensive Program 

Со цел да овозможиме и можности за студентите и вклучување на професори се вклучивме како 

коорганизатор на меѓународната летна школа со Факултетот за организациски науки при 

Универзитетот во Марибор, Словенија во рамки на Erasmus Intensive Program. 

(3) Меѓународни настани 

  

Исто така во изминатиот период се реализираа меѓународни настани со кои се промовираше и 

активно се вклучивме во процесите на интернационализација . За таа цел се организираа десет 

настани за зголемување на видливоста на Економскиот факултет – Скопје и вмрежување 

 

 15.10.2021 Еразмус + како Искуство +. Со овој настан Економскиот факултет-Скопје, 

УКИМ се приклучи кон одбележување на #ЕразмусДенови (#ErasmusDays) бевме дел од 

интерактивната мапа со настани во рамки на Еразмус+ деновите (кои се одржаа на 14-ти, 

15-ти и 16-ти октомври 2021 година), заедно со другите европски институции. 

 17.11.2021 - USAID онлајн настан – учество во фокус група за вклученост на младите, што 

е дел од истражувањето кое се спроведува во насока на Стратегијата на УСАИД за 2020-

2025 (Mаријана Цветковска беше говорник).  

 02.12.2021 -Circular Economy Meet Ups in Western Balkan Countries – Circular Economy in 

North Macedonia 

 09.12.2021 - SEB LU Slovenia Instagram Takeover – еднодневно претставување на 

Економскиот факултет-Скопје, УКИМ со превземање на администрирањето на инстаграм 

профилот на Економскиот факултет во Љубљана, Словенија 

 20.01.2022 - FEB Zagreb International Mobility Fair – Онлајн презентација на Економскиот 

факултет – Скопје и на можностите за мобилност  

 28.01.2022 - Erasmus+ Insights Q&A Webinar  

 04.05.2022- World Bank event 

 26.05.2022 - FOI International Days 2022 - Online presentation 

 19.09.2022 - Информативна трибина за Еразмус + студентска мобилност 
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В. МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР 

 

(1) 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 2021/2022 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 2021 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 2021/2022 година.  

Овој повик беше отворен за пријавување до 5 октомври 2021 година за студентска мобилност и 

до 25 ноември 2021 за мобилност на наставен кадар.  

Во рамки на горенаведениот Конкурс, од Економскиот факултет – Скопје аплицираа 12 студенти 

од прв циклус на студии. Од нив 12 беа номинирани од УКИМ, и сите добија стипендија. Сите 12 

студенти успешно ја реализираа студентска мобилност во летниот семестар во академската 

2021/2022 година. Воедно еден член од наставниот кадар реализираше излезна мобилност на 

Економскиот факултет во Сплит при Универзитетот во Сплит, Хрватска. Дополнително, во 

рамки на Erasmus Intensive Program еден член од наставниот кадар реализираше излезна 

мобилност на меѓународната летна школа со Факултетот за организациски науки при 

Универзитетот во Марибор, Словенија. 

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. 

  

(2) Incoming (дојдовна) мобилност на странски студенти и наставен кадар (Incoming 

Mobility) 

 

Во текот на овој извештајниот период, за прв пат по подолг период имавме 3 претставници од 

наставен кадар (1 преку CEEPUS и 2-ца преку Еразмус+ програмата) и 1 претставник од 

административен кадар од странски универзитет (исто така во рамки на Еразмус+ програмата) 

кои реализираа дојдовна мобилност на Економскиот факултет. 
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Г. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

Во текот на извештајниот период 01.10.2021 – 30.09.2022 година Економскиот факултет беше во 

неколку научно-истражувачки активности. 

 

(1) Домашен проект во тек 

Научно-истражувачки проект на Економскиот факултет-Скопје под наслов: ,,Перспективи и 

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

Македонија кон стандардите и конкурентноста на економиите во Европската унија” Проектот го 

реализира наставно - научниот и соработничкиот кадар на факултетот. Раководителите на 

Катедрите се одговорни за спроведување на Наставно –научниот проект на соодветното поле на 

истражување кое го покрива соодветната катедра. 

За утврдување и поефикасно извршување на проектните активности формиран е Управен одбор 

на проектот, во чиј состав влегуваат Деканот на Факултетот, продеканите, раководителите на 

Катедрите и Секретарот. 

Извршувањето на потребните административни и технички активности поврзани со реализација 

на проектот ќе ги вршат стручно-административната и техничката служба на Факултетот. 

Цел на проектот: Основната цел на проектот е да се понудат решенија за унапредување на нивото 

на конкурентност на трговските друштва во нашата земја за нивен рамноправен настап како на 

домашниот, така и на пазарите на Европската унија, како и за подобрување на ефикасноста на 

јавниот сектор како основа за целокупната деловна активност и за подигнување на квалитетот на 

животот на граѓаните. Тоа ќе биде остварено преку анализи и истражувања насочени кон 

стекнување сознанија и откривање на причините за разликите и отстапувањата во поглед на 

стандардите на функционирањето на јавниот сектор и конкурентноста на трговските друштва на 

Република Македонија со оние на земјите од ЕУ, предлагање решенија и нивно презентирање 

пред бизнис заедницата и претставниците на јавниот сектор. 

 

(2) Аплицирани проекти  

Во извештајниот период, на ННС се донесе одлука за согласност Економскиот факултет-Скопје 

да аплицира на следниве меѓународни проекти:  

 

 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”.  

 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+ програмата програмата за повикот “Cooperation 

partnerships in higher education - KA220-HED” со наслов “Co-creation experimental research 

for greening the economy“.  
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 Проект во рамки на Хоризонт Европа програмта за повикот “HORIZON-CL6-2022-

GOVERNANCE-01-09 “ со наслов "Network for Environmental Observations and Governance 

in One Health (NEOGOH)“. 

 Проект во рамки на Хоризонт Европа програмта за повикот “HORIZON-EIE-2022-

SCALEUP-01 “ со наслов “Collaborative learning platforms for scalable social start-ups (SSI)”. 

 Проект во рамки на Хоризонт Европа програмта за повикот “HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-10 “ со наслов " Transforming Older Workers’ Life with Inter-

generational Expertise and Experience Exchanges (TOWLINE)”. 

 

(3) Добиени проекти  

Во извештајниот период беше одобрен за финансирање проект во рамки на Еразмус +, Клучна 

акција 2: Партнерства за соработка со наслов “Structural Capacities for Tackling Wicked Problems” 

/ „Структурни капацитети за справување со комплексни проблеми“. 

Економскиот факултет – Скопје поднесе апликација во рамки на повикот за доделување на 

средства за научноистражувачки проект финансиран од интегративните средства на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , за 2021/2022 со проектната апликација „Детерминанти и 

ефекти на неформалната економија“ и истиот е избран за финансирање.  

 

(4) Резултати  

Интерниот портал за споделување на информации за можности за вклучување во меѓународни 

проекти www.sic.eccf.ukim.edu.mk постојано се ажурира од страна на тимот на Канцеларијата за 

меѓународна соработка, се со цел наставно-научниот кадар на Економскиот факултет – Скопје да 

има полесна достапност до информациите за отворените меѓународни повици за учество на 

меѓународни проекти. 

Ова година на 44. Сесија на Клубот на истражувачите на Народната банка се презентираа и 

резултатите од истражувањето со наслов “Анализа на читливоста, темите и тонот на 

соопштенијата за јавност за монетарната политика на Народната банка”, кое резиултат на 

проектна активност помеѓу Економскиот факултет-Скопје и НБРМ а реализиран од проф. д-р 

Анита Циунова-Шулеска, Тања Јакимова и проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска. 

 

(5) Настани поврзани со научно-истражувачка работа 

Во изминатиот период Економскиот факултет-Скопје беше активно вклучен во организирање на 

работилници со цел да им се овозможи на наставно-научниот кадар да ги унапредат своите 

активности во научно-истражувачката работа. При тоа се реализираа следниве обуки: 

 15 февруари –" Qualitative Research Workshop - Why and How". проф. Розита Димова од 

Гент Универзитетот. 

 24 февруари “Research and Publication Practices” проф. Greg Fisher од Kelley School of 

Business од Indiana University  

 14 јуни, “Meta-Analysis” проф. Ernest Hugh O'Boyle од Kelley School of Business од Indiana 

University  

http://www.sic.eccf.ukim.edu.mk/
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 1 септември “How to generate a good research question” проф. Erik Gonzalez-Mule од Kelley 

School of Business од Indiana University  

Дел од овие работилници се снимани и се континуирано достапни на вработените.   

Во 2021 година Економскиот факултет – Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје на 11 и 12 ноември успешно ја реализираше онлајн втората меѓународна конференција 

“Economic and Business Trends Shaping the Future“.  Следејќи ги практиките од претходната 

година трудовите се додадоа 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. Електронскиот зборник на 

трудови со ISSN број 2671-3705 е достапен на 

https://repository.ukim.mk/handle/20.500.12188/15938 

Во 2022 година Економскот факултет-Скопје беше и ко-организатор на „Jahorina Business Forum 

2022“. 

 

(6) Ново изданија на списанието „Economy, Business & Development“  

Во издание на Економскиот факултет-Скопје излезе од печат Vol 2 No 2 (2021) и Vol 3 No 1 

(2022) на меѓународното списание “Economy, Business & Development (EB&D): international 

journal”.  

 

(7) Најдобар научник за 2020 година 

Во 2021 година за најдобар научник во областа на општествените науки за 2020 година е 

промовиран проф. д-р Борче Треновски од Економскиот факултет-Скопје 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

за работата на Библиотечниот одбор 

за период од 01.10.2021 - 30.09.2022 година 

 

 

 

Библиотечниот одбор во овој период ја извршуваше својата функција согласно целите и 

задачите за неговото формирање.  

 

   Во ноември 2021 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 2022 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 (до февруари печатено, а после февруари е обезбеден е_пристап во 

базата) и 

8. Eлектронска база на прописи на РСМ, со редакциски пречистени (консолидирани) 

текстови на закони. 

 

 

Во овој извештаен период Одборот беше во постојана комуникација за сите потребни 

прашања поврзани со работењето во Библиотеката.  

 

Исто така и во периодот во 2022 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 2021  – 30 09 2022 година 

 

 

Изданиjата одобрени од страна на Одборот за издавачка дејност на Економскиот факултет-

Скопје: 

 УЧЕБНИЦИ 

1.“ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО”  - прво издание, повторно издание,  Автор:  проф  д-

р.Атанаско Атанасовски 

       

2.  “ОРГАИЗЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ” -  прво  издание, Автори: проф  д-р Бобек Шуклев,   проф  

д-р   Љубомир Дракулевски и  проф д-р Александра Јанеска Илиев,  

 

3. “МУЛТИЛАТЕРАЛЕН ТРГОВСКИ СИСТЕМ” – прво издание, Автор: проф. д-р Катерина     

Тошевска Трпчевска и 

 

4. “ЕКОНОМИЈА: основи на економијата“ - шесто издание, Aвтори: Академик Таки Фити, проф 

д-р Владимир Филиповски,  проф   д-р Предраг Трпески и проф   д-р Билјана Ташевска. 

 

 

 

 

ДРУГИ ИЗДАНИЈА 

 

1. Научното списание Economy Business, and Development (EB&D)  

     1.1. Economy Business, and Development (EB&D) , Volume 2, No. 2,  November  2021и  

    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 3, No. 1, May 2022  

    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 56  
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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 2021 година која е 

објавена на веб страната на Факултетот. 

 

3. Водич за студирање 2022 – 2023 година 

Редакциски одбор: 

- Проф. д-р Предраг Трпески, претседател на редакцискиот одбор 

- Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

- Асис. м-р Ѓунтер Мерџан 

- Асис. м-р Тодор Тоцев 

4. Наставни програми за прв циклус студии за учебната 2022 - 2023 година 

Редакциски одбор: 

- Проф. д-р Предраг Трпески, претседател на редакцискиот одбор 

- Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

- Асис. м-р Ѓунтер Мерџан 

- Асис. м-р Тодор Тоцев 

 

 

 

 

 

Во Скопје, 26.10.2022 година                                                      Јордана Драгоманова 
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ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПОСТАПКИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 (од 01.10.2021 заклучно со 30.09.2022) 

 

 Во текот на 2021/2022 година, поточно во периодот од 01.10.2021 заклучно со 30.09.2022 

година, во реализирање на постапките за јавни набавки учествуваше Комисијата за јавни набавки 

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

состав: 

 

Проф. д-р Катерина Т. Трпчевска – претседател 

Проф. д-р Марина М. Белшоска – член 

Доц. д-р Љубен Коцев – член 

 

Во извештајниот период се реализирани вкупно 37 постапки за јавни набавки и тоа:  

 

1. Следниве 28 постапки со набавка од мала вредност: 

 - Набавка на услуги за осигурување на деканот и продеканите, 

- Набавка на услуги за осигурување на имотот и опремата на факултетот, 

- Набавка на услуги за осигурување на деканот и продеканите (по втор пат), 

- Набавка на поштенски услуги, 

- Набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци (постапката беше 

поништена согласно Законот за јавните набавки, односно од причина што не беше поднесена 

ниту една прифатлива понуда), 

- 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 услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 

- Набавка на футроли за дипломи, 

- Набавка на канцелариски материјали (постапката за Дел 1 од набавката – Набавка на 

фотокопирна хартија беше поништена, од причина што понудувачите понудиле цени повисоки од 

реалните цени на пазарот), 

- Набавка на тонери, 

- Набавка на хигиенски средства, 

- Набавка на ситна опрема за тековно одржување на компјутерите, 

- Набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци (по втор пат), 

- Набавка на флаширана вода за пиење (по втор пат), 

- Набавка на услуги во мобилната телефонија, 

- Набавка на канцелариски материјали, Дел 1 – фотокопирна хартија (по втор пат), 

- Набавка на опрема за тековно одржување на зградата на Економскиот факултет – Скопје, 
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- Набавка на услуги за одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација 

(постапката беше поништена од причина што понудувачите понудиле цени повисоки од реалните 

цени на пазарот), 

- Набавка на тишлерски услуги, 

- Набавка на услуги за одржување на топловодна инсталација, 

- Набавка на услуги за копнен превоз, 

- Набавка на услуги за одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација (по 

втор пат), 

- Набавка на услуги за објавување во дневен печат на македонски и албански јазик, 

- Набавка на ЛЦД проектори (постапката беше поништена од причина што не беше 

поднесена ниту една прифатлива понуда), 

- Набавка на услуги од авторска агенција, 

- Набавка на ЛЦД проектори (по втор пат), 

 

- Набавка на услуги за одржување на централниот систем за ладење и одржување на клима 

уреди, 

- Набавка на услуги за одржување на фотокопирите и изнајмување на фотокопир за 

потребите на факултетот постапката за Дел 1 од набавката – одржување на фотокопирите во 

сопственост на факултетот беше поништена од причина што понудувачите понудиле цени кои се 

повисоки од реалните цени на пазарот). 

 

2. Следниве 6 постапки со поедноставена отворена постапка: 

 - Набавка на десктоп и лаптоп компјутери, 

- Набавка на печатарски услуги (постапката за Дел 1 од набавката беше поништена од 

причина што понудувачите понудиле цени повисоки од реалните цени на пазарот), 

 - Набавка на молерско-гипсарски работи и услуги, 

 - Набавка на печатарски услуги (по втор пат за Дел 1), 

 - Набавка на десктоп компјутери, 

 - Набавка и инсталација на нова оптичка мрежна опрема. 

   

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. 

 

4. Следнава 1 постапка за набавка на посебни услуги со објавување оглас во други огласи: 

 - Угостителски услуги. 
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 Во реализација на постапките за јавни набавки учествува советникот за општи и 

нормативно-правни работи, м-р Сена Бајро, како лице со потврда за положен испит за лице за 

јавни набавки согласно Законот за јавните набавки. 

 Од таксативно наведените спроведени постапки се гледа дека дел од постапките се 

спроведени по втор 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 прифатлива 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 постапките се завршиле со склучен договор за јавна 

набавка. Поништувањето на постапките веројатно произлегува, пред се, од севкупната состојба 

во светот и инфлацијата на цените на голем дел од производите и услугите. 

 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 Македонија 

Дарко Петровски – претсваник од Македонската асоцијација за 

човечки ресурси 

Собранието на Република Северна Македонија, нема делегирано 

претставник 

 

Во текот на учебната 2021/2022 година, Одборот за соработка и доверба со јавноста одржа 

3 (три) седници на кои се,даде позитивно мислење за следните елаборати: 

ЕЛАБОРАТИ за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 

1. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Маркетинг, (Прилог – проект); 

2. Разгледување на проектот (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Е-бизнис (Прилог – проект); 

3. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Eкономија, (Прилог – проект); 

4. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Сметководство и ревизија, (Прилог – проект); 

5. Разгледување на проектот (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Финансии (Прилог – проект); 

6. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Менаџмент и претприемништво, (Прилог – проект); 

7. Разгледување на проектот (елаборат) за повторна акредитација на студиската програма 

на прв циклус студии по Меѓународна трговија (Прилог – проект); 
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ЕЛАБОРАТИ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

 

1. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Маркетинг; 

2. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент; 

3. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по МБА Менаџмент; 

4. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Економски европски студии; 

5. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Менаџмент во осигурувањето; 

6. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Статистички методи за биснис и економија; 

7. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Корпоративен финансиски менаџмент; 

8. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Moнетарна економија, финансии и банкарство; 

9. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на едногодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Управување со јавниот сектор; 

10. Разгледување на проектoт (елаборат) за повторна акредитација на двегодишната 

студиска програма на втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент. 

 

 

Подготвил 

 

          Душко Костадинов - Секретар 
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Активности на Факултетското Студентско Собрание 

Декември 2021-Ноември 2022 

 

 

1. Одржување редновни седници на месечно ниво 

2. Запознавање,дружба на членовите на ФСС во канцалариите наши на факултетот 

3. Средување на канцалариите на ФСС, се со цел да се направи убава, пријатна работма 

атмосфера 

4. Логистичка поддршка на настани на Кариерниот Центар 

5. Орагнзиирање апословентска вечер/забава 

6. Активна поддршка на Спортска Федерација околу организирање на Универзитетските Спортси 

лиги 

7. Спотски активности, пешачење, спортување заедно  

8. Организирање на хуманитарна акција заедно со Универзитетското Студентско Собрание 
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EВИДЕНЦИЈА НА податоци за одржани предавања од страна на 

гостин-спикер/СТРУЧЊАК ОД ПРАКСАТА на ПРВ ЦИКЛУС студии 

во академска 2021/22 година 

 

 
 

 

Р

.

б

р

. 

Предмет Наставник Катедра Дата 

Гостин-

спикер/с

тручњак 

од 

праксата 

(предава

ч) 

Назив на 

предавањето 

  

Претпријат

ие-

институција   

од која 

доаѓа 

предавачот 

Работна 

позиција 

која што ја  

има 

предавачот 

1.  

Меѓунаро

дни 

трговски 

трансакци

и 

проф. д-р 

Катерина 

Тошевска 

Трпчевска 

Надворе

шна 

трговија 21.10.2021 

Петар 

Василев 

Значењето на 

поморскиот 

транспорт за 

меѓународнат

а трговија на 

Македонија 

Навико 

Шипинг Вработен во 

Навико 

Шипинг 

2.  

Меѓунаро

дни 

трговски 

трансакци

и 

проф. д-р 

Катерина 

Тошевска 

Трпчевска 

Надворе

шна 

трговија 4.11.2021 

Крсто 

Минговс

ки 

Улогата на 

железничкио

т транспорт 

во 

меѓународнат

а трговија 

Еуромобилно

ст 

Основач на 

компанијата 

Еуромобилн

ост 

3.  

Меѓунаро

дни 

трговски 

трансакци

и 

проф. д-р 

Катерина 

Тошевска 

Трпчевска 

Надворе

шна 

трговија 7.12.2021 

м-р 

Влатко 

Бежоски 

Логистички 

решенија на 

Quehenberger 

Македонија 

Quehenberger 

Македонија 

Директор на 

Quehenberge

r 

Македонија 

4.  

Маркетинг 

истражува

ње 

проф. д-р 

Николина 

Паламидов

ска 

Стерјадовс

ка 

Маркети

нг 22.12.2021 

д-р Ивана 

Стојанов

ска 

Истражување 

и 

поттикнувањ

е на 

медиумската 

писменост во 

Македонија 

Агенција за 

аудиовизуел

ни 

медиумски 

услуги  

Раководител 

на 

Одделение 

за поддршка 

на работата 

на 

директорот 

и односи со 

јавност 

5.  

Маркетинг 

менаџмент 

проф. д-р 

Анита 

Циунова 

Шулеска 

Маркети

нг 27.12.2021 

м-р 

Славица 

Кутаноск

а 

Маркетинг-

стратегијата 

на Жито 

Лукс за 

производот 

Just2Good 

Жито Лукс - 

Скопје 

Менаџер на 

производ  
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6.  

Интегрира

ни 

маркетинг

-

комуникац

ии 

проф. д-р 

Анита 

Циунова 

Шулеска 

Маркети

нг 29.12.2021 

Деан 

Стојковс

ки 

Маркетинг-

комуникацис

ките 

активности 

на Idea Plus 

Communicatio

ns 

Idea Plus 

Communicati

ons 

Managing 

Director 

7.  

Односи со 

јавноста 

проф. д-р 

Николина 

Паламидов

ска 

Стерјадовс

ка 

Маркети

нг 26.5.2022 

Ивана 

Петревск

а 

Комуникациј

а со интерна 

и екстерна 

јавност 

Скопска 

пивара 

Employer 

branding and 

Culture 

Programs 

Manager 

8.  

Интегрира

ни 

маркетинг

-

комуникац

ии 

проф. д-р 

Анита 

Циунова 

Шулеска 

Маркети

нг 12.10.2022 

Prof. 

Bartolomi

ej 

Pieranski 

Eye tracking 

in marketing 

research 

Department of 

Commerce 

and 

Marketing 

Poznan 

University of 

Economics 

and Business, 

Poland професор 

9.  

Маркетинг 

истражува

ње 

проф. д-р 

Николина 

Паламидов

ска 

Стерјадовс

ка 

Маркети

нг 21.10.2022 

м-р 

Владими

р 

Трпаноск

и 

Истражување 

на 

можностите 

за 

воведување 

на новиот 

производ на 

Витаминка, 

Sorry 

Витаминка, 

А.Д. Прилеп 

Менаџер за 

комерција 
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IX 

АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И 

СОРАБОТНИЦИТЕ 
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Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 ЕКОНОМИКА НА ОРГАНИЗАЦИИ 6 часа

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ од прв циклус настава зимски ТЕОРИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 4

Дипломска работа Член 14

Докторски труд Член 1

Магистерски труд Член 5

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

издава
ње

КИРИЛ
ПОСТОЛОВ

Through motivation to job satisfaction of the employees in
the IT sector

FBIM TRANSACTIONS, MESTE- Beograd, Poslovni I
pravni fakultet “MB” Univerziteta- Beograd i
SZ&Associates- Toronto, Canada,

Year IX,
Vol. 9,
Issue 2,

2021

КИРИЛ
ПОСТОЛОВ

THE IMPACT OF NON-FINANCIAL MOTIVATION ON JOB
SATISFACTION - THE CASE WITH PHYSICIANS IN THE
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

BH EKONOMSKI FORUM Vol 15
(2) 2021 2021
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Автори на
трудот (Цело
име и презиме)

Назив на трудот Назив на списание Издание
и број

Година
на

издава
ње

КИРИЛ
ПОСТОЛОВ

SPA AND WELLNESS TOURISM - THE EXAMPLE OF THE
CITY OF SKOPJE SPA I WELLNESS TURIZAM – SLUČAJ
GRADA SKOPLJA

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom
Sarajevu

Year
2022 -
Issue
24,

2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Recenzent na trudovi CECIIS 2021, FOI, Varazdin, 
2. Recenzent na trudovi za Društvene i humanističke studije,Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
3. Член на научен одбор на International Conference on Business, Economics, and Technology 2022 (ICBET 2022), International Balcan University, North 
Macedonia, 12-14 may, 2022.   
4. Претседател на комисија за стручно вреднување на учебникот Бизнис и претприемништво за III година СЕКТОР/СТРУКА: ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА/
ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ, образовен профил/квалификација: Техничар за дизајн на облека и Техничар за обувки 
5. Претседател на комисија за стручно вреднување на учебникот Бизнис и претприемништво (изборен) за III година СЕКТОР/СТРУКА: ВЕТЕРИНАРНА/
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО, образовен профил/квалификација: Техничар за агроменаџмент 
6. Претседател на комисија за стручно вреднување на учебникот Бизнис и претприемништво за II година СЕКТОР/СТРУКА: ЕКОНОМСКО /ПРАВНА И 
ТРГОВСКА,  образовен профил/квалификација:  Економски техничар, правен техничар, бизнис администратор средно стручно четиригодишно образование 

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Име и презиме + Потпис
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9 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Лидија Пулевска Ивановска

Службен емаил (задолжително прашање)
lidija.pulevska@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 Јуни 2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 29

Дипломска работа Член 26

Магистерски труд Ментор 5

Магистерски труд Член 3

Докторски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Рецензент Дигитална економија

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање
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Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Учесн
ик Quality Management and Competitiveness Quality Management and

Competitiveness

меѓународен научен
проект

Учесн
ик

PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better
ACKnowledgement COST

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

Pulevska Ivanovska Lidija,
Josimovski Saso, Nestoroska
Marija

Implications of COVID-19 crisis on supply chain
management

Journal of Sustainable Development
(Ebsco)

Vol. 11,
Issue
27

2021

Angelovska Nina, Josimovski
Saso, Pulevska Ivanovska Lidija

How effective complaint management affects customer
retention: The case of group-buying site Grouper.mk

Management: Journal of
Contemporary Management Issues
(Scopus)

Vol. 27,
No. 1 2022

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

Correlation of Covid-
19 in the Online
Purchasing Process

Josimovski Saso, Pulevska
Ivanovska Lidija, Kiselicki
Martin, Boceva Brankica

2nd International Scientific Conference “Economic and Business Trends
Shaping the Future”

Република
Северна
Македониј
а

2021
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Utilizing narrative
design in e-
commerce
campaigns

Pulevska Ivanovska Lidija,
Josimovski Saso, Kiselicki
Martin

75th International Scientific Conference on Economic and Social
Development

Република
Србија 2021

Responses for future
supply chain
disruptions

Pulevska Ivanovska Lidija,
Ristevska Jovanovska
Snezana, Nestoroska Marija

10th International OFEL Conference "Diversity, Equity and Inclusion: The
Essence of Organisational Well-Being" and 80th International Scientific
Conference on Economic and Social Development

Република
Хрватска 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годи
на

The impact of work from home model on employees
during Covid-19

Kiselicki Martin, Pulevska Ivanovska Lidija,
Josimovski Saso

Годишник на Економскиот
факултет-Скопје 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of Business Theory and Practice 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 Journal of Business Theory and Practice
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Улога на собири

Улог
а 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

Република Северна
Македонија

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

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден на УКИМ 2021

Име и презиме + Потпис
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11 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 втор циклус настава зимски New Challenges in HR 4 часа

од прв циклус настава летен Деловно комуницирање 4 часа

од прв циклус настава летен Теорија на одлучување 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Деловно комуницирање 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Теорија на одлучување 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 7

Дипломска работа Член 9

Докторски труд Член 1

Магистерски труд Член 2

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

Linking Banking Service Quality to Customer Loyalty: Two Levels
Perspective

Николина Паламидовска -
Стерјадовска, Никола Левков,
Анита Циунова-Шулеск

33rd Eurasia Business
and Economics Society
Conference

Шпанија 2020

TO BUY OR NOT TO BUY CRYPTO–COGNITIVE REFLECTION,
TEMPORAL DISCOUNTING, AND RISK PREFERENCE IN CRYPTO
ASSETS ADOPTION

Никола Левков
ECIS 2022 - New
Horizons in Digitally
United Societies

Романија 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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Улога на собири

Улог
а 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;
EBTSF-2022 Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Комисија за евалуација

Член на комисија за избор во звање Член во комисија за избор на асистент

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Надворешен експерт во евалуација н на Еразмус проектиа 2021

Евалуација Изработка на извештај за анализа на трошоците од изборите (Претседателски избори 2019 и ПАрламентарни избори 2020) 2021

Име и презиме + Потпис
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Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Драган Тевдовски

Службен емаил (задолжително прашање)
dragan@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

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

издавањ
е

Dragan Tevdovski, Joana Madjovska, Petar
Jolakovski, Branimir Jovanovic and Viktor
Stojkoski

Firms Profits and Government Activity: An
Empirical Investigation Croatian Economic Survey 24(1) 2022

Artan Sulejmani and Dragan Tevdovski
How the Contagion is Transmitted to the
Macedonian Stock Market? An Analysis of Co-
exceedances

The South East European
Journal of Economics and
Business

17(1) 2022

Dragan Tevdovski and Viktor Stojkoski
What is behind extreme negative returns co-
movement in the South Eastern European stock
markets?

Scientific Annals of
Economics and Business 68(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

Изда
ние
и

број

Година
на

издава
ње

Имп
акт
факт
ор

Dragan Tevdovski, Viktor Stojkoski
and Petar Jolakoski

Determinants of Budget Deficits: Focus on the Effects from the
COVID-19 crisis Economics Annals

LXV
II(23
2

2022 1.81

Viktor Stojkoski, Zoran Utkovski,
Petar Jolakoski, Dragan Tevdovski
and Ljupco Kocarev

Correlates of the country differences in the infection and
mortality rates during the first wave of the COVID-19 pandemic:
evidence from Bayesian model averaging

Scientific Reports 12(1
) 2022 4.99

Dragan Tevdovski, Viktor Stojkoski
and Petar Jolakoski

The Impact of State Capacity on the Cross-country Variations in
COVID-19 Vaccination Rates

International Journal of
Health Economics and
Management

22 2022 1.83
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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 Three Priorities for the
Fiscal Policy after the
Pandemics

Dragan Tevdovski, Aleksandra
Nakjeva Ruzin i Viktor
Stojkoski

The Challenges to the Fiscal Policy in the Period of COVID-
19 Pandemic and the Perspectives in the Post-Crisis Period

N.
Macedonia 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Советник на Извршен директор во Меѓународниот монетарен фонд

Стручни публикации

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Годин
а

Поглавје во книга Ко-
автор

The Challenges to the Fiscal Policy in the Period of COVID-19 Pandemic and the Perspectives in the Post-Crisis
Period 2021

Стручна
монографија

Ко-
автор Нобеловци по економија 2021

Име и презиме + Потпис
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Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Бојан Малчев

Службен емаил (задолжително прашање)
bojan.malcev@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 летен Управувачко сметководство 2 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 4 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 
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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

Marina Trpeska, Todor
Tocev, Ivan Dionisijev,
Bojan Malchev

BANKS' CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE AND
THEIR ROLE IN THE BETTERMENT OF SOCIETY IN THE REPUBLIC OF
NORTH MACEDONIA

FACTA UNIVERSITATIS
Series: Economics and
Organization

Vol. 18,
No. 4, 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на организациски одбор - „Втора меѓународна олимпијада по сметководство - Повеќе од знаење„

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годи

на

МЕЃУНАРОДНИОТ КОДЕКС НА ЕТИКА НА МФС – НОВ МОРАЛЕН КОМПАС ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Бојан
Малчев

Економски факултет -
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

Член на факултетска комисија Комисија за дисциплински мерки
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Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Упис на студенти во академската 2022/23 година 2022

Име и презиме + Потпис
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12 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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

од втор циклус настава зимски Мултиваријациона анализа 2 часа

од втор циклус настава зимски Анализа на временски серии 2 часа

од втор циклус настава летен Демографски методи 2 часа

од тер циклус настава зимски Статистичка анализа 2 часа

од тер циклус настава зимски Мултиваријациона анализа 2 часа

од тер циклус настава зимски Анализа на временски серии 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 5

Магистерски труд Ментор 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Учесник Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low and Middle-Income Countries University of Illinois at Chicago

Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија објавена во
странство

Report - Tobacco Farming and the Effects of Tobacco Subsidies in North
Macedonia

Analytica, Skopje, North
Macedonia

Монографија објавена во
странство Policy brief - The Economics of Tobacco Subsidies in North Macedonia Analytica, Skopje, North

Macedonia

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

Марија Трпкова-
Несторовска

Viable health funding in time of
demographic ageing

Economy, Business and
Development journal

volume 3, number 1olume 3,
number 1 2022

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

собиро
т

Online food purchasing consumer behaviour in
North Macedonia amid Covid-19 pandemic: an
extended TAM approach

Калина Треневска-Благоева, Марина
Мијоска Белшоска, Марија Трпкова-
Несторовска

2nd International Scientific
Conference Economic and business
trends shaping the future

Република
Северна
Македонија

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

Годин
а на

собиро
т

Viable health funding in time
of demographic ageing Марија Трпкова-Несторовска

2nd International Scientific Conference
Economic and business trends shaping
the future

Република
Северна
Македонија

2021

Tobacco farming and the
effects of tobacco subsidies
in North Macedonia

Biljana Tashevska, Bojana M. Hristovska, Tamara M.
Spasova, Marija Trpkova-Nestorovska, Borce
Trenovski, Kristijan Kozheski

7th Conference European Network for
Smoking and Tobacco Prevention
Supplement/2022 vol. 8

Greece 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

ARIMA forecasting for new Covid-19 cases in North Macedonia Марија Трпкова-Несторовска Економски факултет - Скопје, УКИМ 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scientific Conference Economic and business trends shaping the future 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scientific Conference Economic and business trends shaping the future 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scientific Conference Economic and business trends shaping the future 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scientific Conference Economic and business trends shaping the future 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годи
на

Секциско предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество

2nd International Scientific Conference Economic and business
trends shaping the future

Република Северна
Македонија

202
1
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Ул
ог
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

Economic and Business Trends Shaping the Future 2nd International Scientific
Conference

Република Северна
Македонија

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

2021 International Summer School Make a Difference: Learn How to Evalute
the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

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 Ко-раководител на трет циклус студии за програмата Статистички методи за бизнис и економија

Член на факултетска комисија Комисија за избор на демонстратор во учебната 2021/2022 година на Катедрата по математика и
статистика

Член на факултетска комисија Одбор за издавачка дејност

Член на факултетска комисија Дисциплинска комисија

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

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година
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Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Академија за банкарство и информациски технологии Certified portfolio manager - Probability, probability distributions and statistical inference 2021

Име и презиме + Потпис
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13 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Доцент Љубен Коцев

Службен емаил (задолжително прашање)
ljuben.kocev@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 летен Мултилатерална трговска регулатива 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Трговско право 6 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Подготовка на студенти за Willem C. VIs International Commercial Arbitration Moot Скопје Октомври, 2021

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

5th Itinerant Summer University in the Balkans Скопје Мај, 2022

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен
научен проект

Учес
ник

“Promoting Mechanism for Alternative Dispute Resolution and Mediation in North
Macedonia – INVESTinADR”

German Ministry of Education,
Science and Culture

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата

Издавач на
монографи

јата

Дел од
монографија
објавен во
странство

Toshevska-Trpchevska, Kikerkova, Makrevska Disoska and Kocev, "Chapter 7:The importance of Intellectual Property
Law in the prevention of online sale of Counterfeit products" in Counterfeiting and Fraud in Supply Chains, Sanda
Soucie and Almir Pestek (eds.)

Emerald
Publishin
g

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

Deskoski Toni; Dokovski
Vangel; Kocev Ljuben

(De)Localization of Arbitration: Online vs. Offline Arbitration - E-
Arbitration in times of COVID19

Iustinianus Primus
Law Review

Vol. 12
Issue 2 2021

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
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Автори на книгата (цело име и презиме) Назив на книгата Улога Издавач Година на издавање

Коавтор 2022

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на
трудот Списание Година на

издавање

Copyright Protection v. Free Movement of Goods Within the Internal Market of
the EU Кocev Ljuben Economics. Law. Innovation.

Issue 4 2021

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 University of Saarland, Europa Institut Германија DAAD

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годи

на

Концептот на „суштествена повреда“ на договорот согласно член 25 од Конвенцијата на Обединетите нации за
договорите за меѓународна продажба на стоки

Коцев
Љубен

Економски факултет
- Скопје

202
1

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 Член на комисија за јавни набавки

Член на факултетска комисија Член на Комисија за спроведување на анкета за односот на наставниците и соработниците кон наставата
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Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Посета на средни училишта во град Скопје 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Секретар на Катедра надворешна трговија

Име и презиме + Потпис
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13 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден 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 Маркетинг 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

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 8

Дипломска работа Член 26

Магистерски труд Член 4

Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Член на Комисија за оценка на поднесениот предлог-докторски проект за изработка на докторски труд со наслов "Маркетингот преку инфлуенсери и намерата 
за купување: Фокус на кредибилитетот и довербата во бренд-содржината на социјалните медиуми" од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова, на 
студиската програма Економски науки. 
2. Члена на Комисијата за оценка на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд со наслов „Персоналните карактеристики и намерите за купување 
преку мобилен телефон: Анализа преку примена на теоријата на планирано однесување“, од кандидатката Радица Вељанова, на студиската програма Економски 
науки. 
3. Член на Комисија за валоризација на кредити за докторски семинар, т.е. рецензија на труд под наслов "Ефектот на кредибилитетот на инфлуенсерите врз 
намерата за купување на потрошувачите: фокус на Инстаграм", поднесен од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова, на студиската програма Економски 
науки. 
4. Менторска настава на втор циклус студии на студиска програма Маркетинг, предмет: Маркетинг истражување 
5. Менторска настава на трет циклус студии на студиска програма Економски науки, предмет: Методи на маркетинг истражување 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален научен проект Учесник Analyzing the readability, topics and tone of the NBRNM`s monetary policy statements

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

Годин
а на

издава
ње
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание
и број

Годин
а на

издава
ње

Parker, K.A., Hester, E.B., Geegan, S.A.,
Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N. and Ivanov, B.

Reflections on the Emigration Aspirations of Young, Educated
People in Small Balkan Countries: A Qualitative Analysis of
Reasons to Leave or Stay in North Macedonia

Central and
Eastern European
Migration Review

Vol. 11
No. 1,
pp.65-
84.

2022

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

Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadoska, N. and Bogoevska-Gavrilova,
I.

The role of social capital in contributing to
lifestyle brand-related content on social media

Economy, Business and
Development: An International
Journal

Vol. 3 No.
1, pp. 29-
43.

2022

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

Ciunova Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N. and Bogoevska-Gavrilova, I.

What drives liking different brand-related
content on social media?

Marketing
Intelligence and
Planning

Vol. 40 No. 4,
pp. 542-556 2022 4.338

Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N. and Prodanova, J.

What drives m-banking clients to
continue using m-banking services?

Journal of Business
Research

Vol. 139,
pp.731-73 2022 10.969

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

Годи
на на
соби
рот

Ten years of customer engagement research
in tourism and hospitality: A bibliometric
analysis

Ciunova-Shuleska, A.,
Palamidovska-Sterjadovska, N,
Cvetkoska, V., Bogoevska-
Gavrilova, I.

CECIIS 2022, 21-23.9.2022, Dubrovnik, Croatia Croatia 2022

Does social capital focus determine users’
intentions to like, comment and share lifestyle
brand-related content on social media?

Ciunova-Shuleska, A.,
Palamidovska-Sterjadovska, N,
Bogoevska-Gavrilova, I.

2nd International Scientific Conference
"Economic and Business Trends Shaping the
Future, November 2021, Skopje, R. North
Macedonia

North
Macedo
nia

2021

Друго кое не е покриено во прашалникот
Palamidovska-Sterjadovska, N., Levkov, N. and Ciunova-Shuleska, A., (2021), “Linking banking service quality to customer loyalty: two levels 
perspective”, Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E. and Karabulut, G. (Eds.), Eurasian Studies  
in Business and Economics, Springer Cham, pp. 193-2011. https://www.springer.com/gp/book/9783030853037 

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

The declining population crisis among young educated
people in North Macedonia: A qualitative analysis of
reasons to leave or stay

Parker, K. A., Hester, E., Geegan, S. A.,
Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N., &amp; Ivanov, B.

”. National
Communication
Association, Seattle,
WA.

USA 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник Годишник на Економски факултет-Скопје, УКИМ 2022

Научен/стручен труд во списание Southeast European Review of Business and Economics (SЕRBE) 2021
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Marketing Intelligence and Planning 2022

Научен/стручен труд во списание SN Business & Economics 2022

Научен/стручен труд во списание SN Business & Economics 2022

Научен/стручен труд од собир 3rd International Scientific Conference "Economic and Business Trends Shaping the Future 2022

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

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание Vision: The Journal of Business Perspective

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание SN Business & Economics

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

International Scientific Conference "Economic and Business Trends
Shaping the Future

North
Macedonia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на комисија за избор во
звање
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Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Комисија за спроведување на уписите за запишување на студенти на прв циклус студии на Економскиот факултет-Скопје во
учебната 2022/2023

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Годин
а

Учество во промоција на отворен информативен ден за промоција на студиумите на прв циклус студии 2022 година како секретар на катедрата
маркетинг. 2022

Учество во промоција на отворен информативен ден за промоција на студиумите на прв циклус студии 2022 година како секретар на колегиумот за
маркетинг. 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Секретар на Катедрата за маркетинг 
2. Секретар на Колегиумот на студиска програма Маркетинг на втор циклус 
студии  
3. Учесник во подготовка на елаборат за нова студиска програма, прв циклус 
студии-Маркетинг 
4. Учесник во подготовка на елаборат за нова студиска програма, втор циклус 
студии-Маркетинг (едногодишни) 
5. Член на рецензентска комисија за издавање на учебник под наслов: 
Управување со иновации и производ, прво издание, од авторот проф. д-р Ежени 
Брзовска 
6. Презентација на резултати од проектот помеѓу Економски факултет-Скопје и 
Народна банка на Р.С.Македонија (26.9.2022)

Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
6

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


13 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Маркетинг менаџмент 2 часа

од прв циклус настава летен Директен маркетинг 2 часа
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 11

Дипломска работа Член 24

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 3

Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Член на Комисија за оценка на поднесениот предлог-докторски проект за изработка на докторски труд со наслов "Маркетингот преку инфлуенсери и намерата 
за купување: Фокус на кредибилитетот и довербата во бренд-содржината на социјалните медиуми" од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова, на 
студиската програма Економски науки. 
2. Член на Комисијата за оценка на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд со наслов „Персоналните карактеристики и намерите за купување 
преку мобилен телефон: Анализа преку примена на теоријата на планирано однесување“, од кандидатката Радица Вељанова, на студиската програма Економски 
науки. 
3. Член на Комисија за валоризација на кредити за докторски семинар, т.е. рецензија на труд под наслов „Ефектот на кредибилитетот на инфлуенсерите врз 
намерата за купување на потрошувачите: фокус на Инстаграм", поднесен од кандидатката м-р Ирена Богоевска-Гаврилова, на студиската програма Економски 
науки. 
4. Менторска настава на втор циклус студии на студиска програма Маркетинг, предмет: Маркетинг менаџмент 
5. Менторска настава на втор циклус студии на студиска програма Индустриски дизајн и маркетинг, Машински факултет-Скопје, предмет: Маркетинг менаџмент 
5. Менторска настава на трет циклус студии на студиска програма Економски науки, предмет: Холистички и интернет маркетинг

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален научен проект Учесник Analyzing the readability, topics and tone of the NBRNM`s monetary policy statements

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
издавање

Ciunova Shuleska, A., Palamidovska-Sterjadovska,
N. and Bogoevska-Gavrilova, I.

What drives liking different brand-related
content on social media?

Marketing
Intelligence and
Planning

Vol. 40 No. 4,
pp. 542-556 2022

Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-Sterjadovska,
N. and Prodanova, J.

What drives m-banking clients to continue
using m-banking services?

Journal of Business
Research

Vol. 139,
pp.731-739 2022

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

Годин
а на

издава
ње

Parker, K.A., Hester, E.B., Geegan, S.A.,
Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N. and Ivanov, B.

Reflections on the Emigration Aspirations of Young, Educated
People in Small Balkan Countries: A Qualitative Analysis of
Reasons to Leave or Stay in North Macedonia

Central and
Eastern European
Migration Review

Vol. 11
No. 1,
pp.65-
84.

2022

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

Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadoska, N. and Bogoevska-Gavrilova,
I.

The Role of Social Capital in Contributing to
Lifestyle Brand-Related Content on Social Media

Economy, Business and
Development: An International
Journal

Vol. 3 No.
1, pp. 29-
43.

2022

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

Годи
на
на
соби
рот

Ten years of customer engagement
research in tourism and hospitality: A
bibliometric analysis

Ciunova-Shuleska, A.,
Palamidovska-Sterjadovska,
N, Cvetkoska, V., Bogoevska-
Gavrilova, I.

CECIIS 2022, 21-23.9.2022, Dubrovnik, Croatia Croatia 202
2

Source Credibility Theory applied to
Influencer Marketing

Bogoevska-Gavrilova, I. and
Ciunova-Shuleska, A.

International scientific conference Contemporary
Challenges of Economic Growth and Sustainability of
Businesses, 1 June 2022, Institute of Economics-
Skopje

North
Macedo
nia

202
2

Does social capital focus determine users’
intentions to like, comment and share
lifestyle brand-related content on social
media?

Ciunova-Shuleska, A.,
Palamidovska-Sterjadovska,
N, Bogoevska-Gavrilova, I.

2nd International Scientific Conference "Economic and
Business Trends Shaping the Future, November 2021,
Skopje, R. North Macedonia

North
Macedo
nia

202
1

Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Palamidovska-Sterjadovska, N., Levkov, N. and Ciunova-Shuleska, A., (2021), “Linking banking service quality to customer loyalty: two levels 
perspective”, Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E. and Karabulut, G. (Eds.), Eurasian Studies  
in Business and Economics, Springer Cham, pp. 193-2011. https://www.springer.com/gp/book/9783030853037 2. Учесник во Професионалната тренинг 
програма од областа на Јапонскиот Менаџмент Quality Management & Competitiveness 2022 PTM QM&C 2022 со предавања по предметот Интегрирани 
маркетинг-комуникации

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

The declining population crisis among young educated
people in North Macedonia: A qualitative analysis of
reasons to leave or stay

Parker, K. A., Hester, E., Geegan, S. A.,
Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-
Sterjadovska, N., & Ivanov, B.

”. National
Communication
Association, Seattle,
WA.

USA 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник 10th International Scientific Conferences “Finance Economics and Tourism” FET 2022 2022

Научен/стручен труд од зборник Годишник на Економски факултет-Скопје 2021 2021

Научен/стручен труд во списание Journal of East-West Business 2022

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 Economy, Business and Development (EB&D) journal

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание PSU Research Review: An International Journal

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона
единица раководител на катедра маркетинг
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Улога Опис на позицијата

Член на комисија за избор во звање избор на асистент

Член на факултетска комисија комисија за признавање реализирани активности по повторен упис на докторски студии на Организациски науки
и управување (менаџмент)

Раководител на постдипломски или
докторски студии кораководител на заедничката студиска програма по Организациски науки и управување (менаџмент) (ОНУМ)

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Маркетинг 2022

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Учество во промоција на студиумите на прв циклус студии 2022 година како раководител на катедрата маркетинг 2022

Учество во промоција на студиумите на втор циклус студии 2022 година како професор. 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Учесник во подготовка на елаборат за нова студиска програма, прв циклус 
студии-Маркетинг. 
2. Учество во организација на вебинар од катедрата по маркетинг во 2022 
година; 
3. Презентација на резултати од проектот помеѓу Економски факултет-Скопје и 
Народна банка на Р.С.Македонија (26.9.2022) 
4. Член на Деканатска управа 
5. Член на Одборот за организација PTM QM&C 2022 
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14 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Меѓународни организации и интеграции 6 часа

од прв циклус настава летен Единствен пазар на ЕУ 6 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација
Месец кога е
реализирана
наставата
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Назив на школата/работилницата Локација
Месец кога е
реализирана
наставата

5th Itinerant Summer University in the
Balkans "Crisis of the Rule of Law in the
Balkans and the EU"

Правен факултет „Јустинијан Први“-Скопје (организирано од Université Paris Nanterre,
Universität Münster, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje)

5-6.5.2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 17

Дипломска работа Член 5

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден предмет Автор Европски економски интеграции

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија објавен во странство Counterfeiting and Fraud in Supply Chains Emerald Publishing Limited

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
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година
на

издавање

Elena Makrevska Disoska, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Irena Kikerkova and Jasna Tonovska

Estimating the Impact of EU Membership on
United Kingdom’s Export by Using Gravity Model

Bulgarian Journal of
International Economics and
Politics

Issue
1, pp:7-
16

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

Издани
е и број

Година на
издавање

Katerina Toshevska-Trpchevska, Elena Makrevska
Disoska, Irena Kikerkova and Jasna Tonovska

Challenges for Western Balkan Countries Regional
Integration: the Case of North Macedonia

European
Scientific
Journal,

Vol. 18,
No.22 2022

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

Viktor Stojkoski, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Elena Makrevska Disoska,Dragan
Tevdovski

Differences in the Impact of Innovation
Relationships on Firms’ Productivity: Evidence
from CIS 2014

Eastern
European
Economics

10.1080/00128
775.2022.20753
92

2022 1.365

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

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

The Impact of Trade Facilitation Indicators
on Trade between CEFTA-2006 Members

Katerina Toshevska-Trpchevska,
Elena Makrevska Disoska, Irena
Kikerkova and Jasna Tonovska

13 th SCF International Conference on
“Contemporary Economic Policy and
European Union Accession Process

Serbia 2022

HUMAN FREEDOM AND ECONOMIC
DEVELOPMENET: A GRANGER
CAUSALITY ANALYSIS OF PANEL DATA

Katerina Shapkova-Kocevska, Elena
Makrevska Disoska

FOURTH INTERNATIONAL (ONLINE)
SCIENTIFIC CONFERENCE “TOWARDS A
BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY”

Macedoni
a 2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот
Година на
собирот

THE IMPACT OF THE EURO IN BOOSTING
EU TRADE – GRAVITY MODEL

Elena
Makrevska
Disoska

The 30th Anniversary of the Maastricht Treaty The past,
present and future of European integration Netherlands 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држа
ва

Го
ди
на

Секциско предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

The 30th Anniversary of the Maastricht Treaty The past, present and future of European integration
Neth
erlan
ds

20
22

Секциско предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

28th International Conference of the ERECO-PGV Network #Europen #Research #Community
Маке
дониј
а

20
22

Секциско предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

The EUROPEAN UNION after BREXIT INTERNATIONAL CONFERENCE June 4, 2021 / Sofia, UNWE Bulga
ria

20
21
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Тип на публикација Назив на собирот Држа
ва

Го
ди
на

Секциско предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” - BITOLA FACULTY OF LAW FOURTH INTERNATIONAL
(ONLINE) SCIENTIFIC CONFERENCE “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY

Маке
дониј
а

20
21

Секциско предавање на научен/
стручен собир Втора научна-истражувачка студентска конференција на Економски и правен Факултет – НИСКЕП

Маке
дониј
а

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 Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Комисија за самоевалуација

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Европски економски студии 2022

Учество во промотивни активности на факултетот
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Упис на прв циклус на студии 2021

Упис на втор циклус на студии 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација ЕРАЗМУС+ 2021

Евалуација ЕРАЗМУС+ 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Стручно усовршување: 
1. Online Advanced and Intense Program in European Law and Economics, 
од 27.9 до 17.12.2021 година, во организација на Факултетот по право од Рига, 
Естонија Времетрање: 12 неделна програма со он-лајн предавања. Сертификат 
за положени шест испити во областа на ЕУ право и економија.  
2. E-learning course on Building Resilience and Responding to Shocks, 
UNCTAD,  approximately 15 hours in the period from 11 April to 2 May 
2022. 

Стручни публикации

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Година

Стручна монографија објавена во странство Рецензент Business Threats and Opportunities in the Western Balkans 2021

Име и презиме + Потпис
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14 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
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

од тер циклус настава летен Европски економски интеграции 2 часа

Настава во школи и работилници
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Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана
наставата

44 Регионален курс на УНКТАД за главните аспекти на меѓународна економска агенда за земјите
во транзиција

Економски факултет -
Скопје октомври 2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 5

Дипломска работа Член 7

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Автор Мултилатерален трговски систем

Пакет материјали за одреден предмет Уредник Мултилатерална трговска регулатива

Пакет материјали за одреден предмет Уредник Регионални трговски договори и СТО

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улог
а Назив на проектот Извор на

финансирање

меѓународен
научен проект

Учес
ник

The role of innovation in productivity growth across selected Central and Eastern European countries after
the crisis за користење на микро-податоци од Еуростат

Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија објавен во странство Counterfeiting and Freud in Supply Chains Emerald Publishing Limited
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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 Издани
е и број

Година на
издавање

Елена Макревска Дисоска, Катерина Тошевска-
Трпчевска, Ирена Кикеркова и Јасна Тоновска

Estimating the Impact of EU Membership on United
Kingdom’s Export by Using Gravity Model

Bulgarian Journal of
International Economics

Issue
1 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

Катерина Тошевска-Трпчевска, Елена Макревска Дисоска,
Ирена Кикеркова и Јасна Тоновска

Challenges for Western Balkans Countries’
Regional Integration Process

European Scientific
Journal ESJ 18 (22) 2022

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
издавање

Импак
т

фактор

Виктор Стојкоски, Катерина Тошевска-Трпчевска,
Елена Макревска Дисоска и ДРаган Тевдовски

Differences in the Impact of Innovation Relationships
on Firms’ Productivity: Evidence from CIS 2014

Eastern
European
Economics

online 2022 1.365

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
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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

Impact of COVID-19 Pandemic on
Macedonian Trade in Goods and
Services

Ирена Кикеркова, Катерина Тошевска-
Трпчевска, Елена Макревска Дисоска и
Јасна Тоновска

Jahorina Business Forum 2022
Босна и
Херцеговин
а

2022

The Impact of Trade Facilitation
Indicators on Trade Between CEFTA-
2006 Countries

Катерина Тошевска-Трпчевска, Елена
Макревска Дисоска, Ирена Кикеркова и
Јасна Тоновска

13th SCF International conference
“Contemporary Economic Policy and European
Union Accession Process”

Србија 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
18-29.10.2021: раководител на 44 Регионален курс на УНКТАД за главните прашања на меѓународната економска агенда што се одржа на Економскиот 
факултет - Скопје. 
Од 1.3.2022 година започнав Постдокторски тренинг „Општествените науки и хуманостите во Пост-кризниот период„ (Social Sciences and Humanities in a 
Post-crisis period) во организација на Европскиот научен институт (European Scientific Institute - ESI). 
30.09.2022: организатор и модератор на вебинар „Влијанието на енергетската криза врз синџирите на снабдување“ 

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

Threats of Trade in Counterfeit
Pharmaceutical Products

Ирена Кикеркова, Катерина Тошевска-
Трпчевска и Игор Кикерков

XVI International Scientific Conference on
Service Sector INSCOSES Македонија 2022

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
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Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

Challenges for Western
Balkans Countries’ Regional
Integration Process

Катерина Тошевска-Трпчевска,
Елена Макревска Дисоска,
Ирена Кикеркова и Јасна
Тоновска

10th Mediterranean Interdisciplinary Forum for Social Sciences and
Humanities – MIFS Шпанија 202

2

The Impact of Trade
Facilitation Indicators on
Trade Between CEFTA-2006
Countries

Катерина Тошевска-Трпчевска,
Елена Макревска Дисоска,
Ирена Кикеркова и Јасна
Тоновска

13th SCF International conference “Contemporary Economic Policy and
European Union Accession Process” Србија 202

2

Applying trade facilitation
measures for increasing
regional trade in Southeast
Europe

Катерина Тошевска-Трпчевска,
Елена Макревска Дисоска,
Ирена Кикеркова и Јасна
Тоновска

Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of
the International Economic Relations and Business Department "The
Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later"

Бугарија 202
2

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future 2021

Научен/стручен труд во списание Годишник на Економски факултет 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот
Др
жа
ва

Го
ди
на

Пленарно предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

10th Mediterranean Interdisciplinary Forum for Social Sciences and Humanities – MIFS

Ш
па
ниј
а
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Тип на публикација Назив на собирот
Др
жа
ва

Го
ди
на

Пленарно предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

13th SCF International conference “Contemporary Economic Policy and European Union Accession
Process”

Ср
биј
а

Пленарно предавање на научен/
стручен собир со меѓународно
учество

Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic
Relations and Business Department "The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years
Later"

Буг
ари
ја

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 Economy, Business & Development: An International Journal

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Bulgarian Journal of International Economics

Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот
Држава

на
собирот

Член Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

Научниот одбор на Меѓународната научна конференција the 2nd International Scientific
Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future

Македон
ија

Претс
едате
л

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир 44 Регионален курс на УНКТАД за главните аспекти на меѓуанродната еконоска агенда Македон

ија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)
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Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна
организациона единица Раководител на Катедрата по надворешна трговија

Член на универзитетска комисија Член на Советот на Центарот за кариера на УКИМ

Член на факултетска комисија Претседател на Комисијата за јавни набавки

Член на факултетска комисија Член на Комисијата за упис на студенти

Член на комисија за избор во звање Член на Комисија за избор во звање

Член на факултетска комисија Претставник во Советот за втор циклус на студии

Член на факултетска комисија Член на избирачки одбор за спроведување на изборите за претседател и членови на Факултетското студентско
собрание на Економскиот факултет – Скопје

Член на факултетска комисија Член на поткомисија за самоевалуација на студиската програма по надворешна трговија

Координатор на студиска програма ЕКТС координатор на студиската програма по надворешна трговија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Меѓународна трговија 2021

Да Втор Европски економски студии 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден за прв циклус на студии 2022

Отворен ден за втор циклус на студии 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
7

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Надворешен експерт за евалуација на Ерасмус+ проекти 2022

Евалуација Евалуација на ЦЕЕПУС мрежи 2023

Име и презиме + Потпис
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14 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Мартин Киселички

Службен емаил (задолжително прашање)
martin.kiselicki@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 / 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Бази на податоци за бизнис 2 часа

од прв циклус настава летен ЕРП системи 2 часа

од прв циклус настава летен Основи на е-бизнис 2 часа
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Учесник Structural Capacity for Tackling Wicked Problems Erasmus+ KA220

меѓународен научен проект Учесник INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN FOR COMPLEXITY REPRESENTATIONS COST \ Horizon 2020

меѓународен научен проект Учесник Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education Erasmus+ KA220

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

Martin Kiselicki, Tea Josimovska, Ana
Josimovska, Fani Mateska Peroska

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP THROUGH SOCIAL MEDIA FOR
START-UP BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Journal of
Sustainable
Development

vol.
11,
iss. 27

2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-4

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

7

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 
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

UTILIZING NARRATIVE
DESIGN IN E-
COMMERCE
CAMPAIGNS

Lidija Pulevska Ivanovska,
Martin Kiselicki, Saso
Josimovski

Economic and Social Development 75th International Scientific
Conference on Economic and Social Development Србија 2021

CORRELATION OF
COVID-19 IN THE
ONLINE PURCHASING
PROCESS

Saso Josimovski, Lidija
Pulevska Ivanovska, Martin
Kiselicki, Brankica Boceva

2nd International Conference Economic and Business Trends Shaping the
Future

Македон
ија 2021

RISKS OF
IMPLEMENTING
GAMIFICATION: A
LITERATURE REVIEW

Martin Kiselicki, Saso
Josimovski

80th International Scientific Conference on Economic and Social
Development and 10th International OFEL Conference "Diversity, Equity
and Inclusion: The Essence of Organisational Well-Being"

Хрватска 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Год
ина

THE IMPACT OF WORK FROM HOME MODEL ON
EMPLOYEES DURING COVID-19

Martin Kiselicki, Lidija Pulevska-
Ivanovska, Saso Josimovski

Економски факултет - Скопје, Универзитет
Св. Кирил и Методиј

202
1

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен DIGI Youth Erasmus+ KA2
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Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен BENEFIT Erasmus+ KA2

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


17 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Интегрирани маркетинг комуникации 2 часа

од прв циклус настава зимски Меѓународен маркетинг 2 часа

од прв циклус настава летен Интернет маркетинг 4 часа

Друго кое не е покриено во прашалникот
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Одржани консултации со студенти.

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
Издан
ие и
број

Година
на

издавање

Anita Ciunova-Shuleska, Nikolina
Palamidovska-Sterjadovska, Irena Bogoevska-
Gavrilova

The Role of Social Capital in Contributing to
Lifestyle Brand-Related Content on Social Media

Economy, Business and
Development: An International
Journal

Vol. 3
No. 1 2022

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

Anita Ciunova-Shuleska, Nikolina Palamidovska-
Sterjadovska, Irena Bogoevska-Gavrilova

What drives liking different brand-
related social media content?

Marketing
Intelligence &
Planning

Vol. 40
No. 4 2022 4.417

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
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

INCREASING CUSTOMERS’ BRAND AWARENESS WITH INFLUENCER MARKETING:
A FOCUS ON INSTAGRAM

Snezana
Ristevska-
Jovanovska, Irena
Bogoevska-
Gavrilova

75th International Scientific
Conference on Economic
and Social Development

Serbia 202
1

THE EFFECT OF INSTAGRAM INFLUENCER MARKETING: WHAT AFFECTS
CUSTOMER’S PURCHASE INTENTION? THE ROLE OF INVOLVEMENT IN
INFLUENCER FOLLOWING AND PERCEIVED TRUST IN INFLUENCER’S BRAND
RELATED CONTENT

Irena Bogoevska-
Gavrilova, Snezana
Ristevska-
Jovanovska

International Scientific
Conference Strategic
Planning and Marketing in
Digital World

Bulgaria 202
1

Друго кое не е покриено во прашалникот
- Учество на меѓународна научна конференција: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY CHALLENGES OF ECONOMIC GROWTH 
AND SUSTAINABILITY OF BUSINESSES (1 јуни 2022; Скопје, Северна Македонија) - виртуелно, организирана од Institute of Economics-Skopje, SS. Cyril 
and Methodius University in Skopje. 
- Учество на меѓународна научна конференција: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "STRATEGIC PLANNING AND MARKETING IN DIGITAL 
WORLD" (26 ноември 2021; Софија, Бугарија) - виртуелно, организирана од University of National and World Economy Department of Marketing and 
Strategic Planning. 
- Учество на меѓународна научна конференција: 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC AND BUSINESS TRENDS SHAPING THE 
FUTURE (13 ноември 2021; Скопје, Северна Македонија) - виртуелно, организирана од Faculty of Economics-Skopje, SS. Cyril and Methodius University in 
Skopje. 

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
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

DOES SOCIAL CAPITAL FOCUS DETERMINE USERS’
INTENTIONS TO LIKE, COMMENT AND SHARE
LIFESTYLE BRAND-RELATED CONTENT ON SOCIAL
MEDIA?

Anita Ciunova-Shuleska,
Nikolina Palamidovska-
Sterjadovska, Irena
Bogoevska-Gavrilova

2nd international scientific conference
Economic and Business Trends Shaping
the Future

North
Macedo
nia

2021

SOURCE CREDIBILITY THEORY APPLIED TO
INFLUENCER MARKETING

Irena Bogoevska-Gavrilova,
Anita Ciunova-Shuleska

International scientific conference
Contemporary Challenges of Economic
Growth and Sustainability of Businesses

North
Macedo
nia

2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Год
ина

HOW INSTAGRAM INFLUENCERS’ CONTENT VALUE
AFFECTS CONSUMERS’ BRAND AWARENESS

Irena
Bogoevska-
Gavrilova

Faculty of Economics-Skopje, SS. Cyril and Methodius
University in Skopje, Skopje, North Macedonia

20
21

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 спроведување на промотивни активности на социјални медиуми за 2022

Член на факултетска комисија Работен тим за промотивни објави на социјални мрежи

Член на факултетска комисија Комисија за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание за 2021/2022 годинa

Учество во промотивни активности на факултетот
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Работен тим за промоција во средни училишта 2022

Промоција на отворен информативен ден за промоција на студиумите на 1 циклус студии 2022

Промоција на Прв академски час 2022

Промоција и изготвување на креативи за студиуми на втор циклус студии 2022

Промотивни активности за упис на прв циклус на студии 2022

Промотивни активности за упис на втор циклус на студии 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
- Учество во организација на вебинар од катедрата по маркетинг во 2022 
година. 
- Учество на Circular Economy MeetUp in Skopje. 
- Спроведување на дел од активностите утврдени со Конкурсот за упис на 
студенти на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година. 
- Учество во изведувањето на ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА, ЈУНСКАТА и 
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКАТА испитна сесија во учебната 2021/2022 година. 
- Учество на отворен информативен ден за промоција на студиумите на прв 
циклус студии во учебната 2022/2023 година. 
- Учество на отворен информативен ден за промоција на студиумите на втор 
циклус студии во учебната 2022/2023 година.

Име и презиме + Потпис
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17 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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

од прв циклус настава летен меѓународна економија 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 22

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата
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Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Рецензент Мултилатерален трговски систем

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија објавен во странство Counterfeight an fraud in Supply Chains Emerald Publishing Ltd.

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

Elena Makrevska Disoska, Katerina Toshevska
Trpchevska, Jasna Tonovska, Irena Kikerkova

“Estimating the Impact of EU Membership on
United Kingdom’s Export using Gravity Model”

Bulgarian Journal of
International Economics and
Politics

year
2021,Iss
ue 1

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

Katerina Toshevska Trpchevska ,Elena Makrevska Disoska,
Irena Kikerkova and Jasna Tonovska

“Challenges for Western Balkans Countries’
Regional Integration Process”

European
Scientific
Journal

Vol.18,
No.22 2022

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

собиро
т

“Impact of Covid-19 pandemic on
Macedonian trade in goods and
services”

Irena Kikerkova, Katerina Toshevska
Trpchevska, Elena Makrevska Disoska
Jasna Tonovska

XI Naučna konferencija sa međunarodnim
učešćem: ''Jahorinski poslovni forum 2022''

Bosna i
Hercegovi
na

2022

"The Impact of Trade Facilitation
Indicators on Trade between CEFTA-
2006 Members

Katerina Toshevska Trpchevska, Elena
Makrevska Disoska, Irena Kikerkova,
Jasna Tonovska

13th SCF International Conference on
Contemporary Economic Policy and European
Union Accession Process

Serbia 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
1.   2021 WCO TECH-CON: Technology in support of Customs in the supply chain – A spotlight on relevant international standards, WCO, Brussels, on-
line webinar, 10-11.11.2021  
2.  CEFTA WEEK 2021: AGENDA on Trade Facilitation through Recognition of Certificates and Procedures; Trade in Services and Licenses, Qualifications, 
Permits; Intellectual Property Rights in Boosting Trade and Investment, Hotel Limak, Skopje, North Macedonia, 17th December 2021 
3.  Fourth Technical Cooperation Workshop for the Western Balkans: Single Window and Data Sharing in the Western Balkans, он-лајн работилница во 
организација на Царинската управа на Република Северна Македонија во соработка со УНЕЦЕ, и во соработка со Европската комисија, Светската банка, ЦЕФТА 
и други партнери, 26-27.01.2022  
4. On-line - lecture by Emir Dzinkic, Director of CEFTA- 2006 on: “CEFTA: shaping the region to fit into the "EU shoes"”, organized by LSEE network, 
24.03.2022 
5. Joint WCO-WTO webinar on The role of advanced technologies in cross border trade: a customs perspective, presentations by Brazil, Nigeria, 
Singapore, and the Inter-American Development Bank on opportunities and challenges faced by Customs in deploying technologies, 29.03.2022  
6. UNCTAD, Trade Facilitation Innovation Days, on-line workshop in organization of Global Alliance for Trade Facilitation, UNCTAD, 20-21/09.2022  
7.  The 16th WCO PICARD Conference - Hybrid Conference / Lessons learnt from the COVID-19 pandemic, Brussels, on-line participation, 9-10 December 
2021  
 

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

“Impact of Covid-19 pandemic on
Macedonian trade in goods and
services”

Irena Kikerkova, Katerina Toshevska
Trpchevska, Elena Makrevska Disoska
Jasna Tonovska

XI Naučna konferencija sa
međunarodnim učešćem: ''Jahorinski
poslovni forum 2022''

Bosna i
Hercegovina 2022

“Threats of Trade in Counterfeit
Pharmaceutical Products”

Irena Kikerkova, Katerina Toshevska
Trpchevska, Igor Kikerkov

XVI International Scientific Conference
on Service Sector – INSCOSES 2022

RN
Macedonia 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Дигитална презентација на Годишниот состанок на регионалните структури на СЦО за регионот Европа, Бишкек, Киргистан, 12-15.10.2021  
2. Development strategy of the Customs Administration of the RN Macedonia for the period 2022-2024, delivered through e-mail to the ROCB Europe, 4th 
of March 2022 
3. 13th session of WCO Capacity Building – Kudo Platform, hybrid event, Brussels, 21-23.02.2022 

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на

собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир

International Scientific Conference on Service Sector –
INSCOSES

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица директор на РТЦ-СЦО во Скопје

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата
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Улога Опис на позицијата

Член на орган на професионална комора член на УО на Стопанската Комора на С. Македонија

Член на орган на професионална комора член на Собрание на Стопанска комора на РЦ Македонија

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

-4

Име и презиме + Потпис
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18 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Владимир Филиповски

Службен емаил (задолжително прашање)
vladfil@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 Портфолио менаџмент 2 часа

од втор циклус настава летен Економија за менаџери 2 часа

од втор циклус настава летен Финансиска економерија 2 часа

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член -20

Магистерски труд Член -2

Докторски труд Член -3

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Економија: Основи на економијата

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

“The Impact of Institutional Reforms on Macroeconomic Policies
and Economic Growth in the Republic of Macedonia”,

Владимир
Филиповски, Таки
Фити

ПРИЛОЗИ, CONTRIBUTIONS, Том LI, Бр. 1–2,
МАНУ, Оделение за општествени науки, Скопје -2022

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

„Нобеловци по економија за 2021 година: користење на природни експерименти за испитување на
каузалните врски во економијата

Владимир
Филиповски

Економија и
бизнис 2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

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

Alternative theories of
monetary policy

Vladimir
Filipovski

Третата меѓународна интеркатедарска научна конференција со наслов: “Shaping Post-
COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy”

Република
Србија 2022

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот Држава каде е

одржан собирот
Година на
собирот

Alternative theories of
monetary policy

Vladimir
Filipovski

Третата меѓународна интеркатедарска научна конференција со наслов: “Shaping Post-
COVID World – Challenges for Economic Theory and Policy”

Република
Србија 2022

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

Раководител на постдипломски или докторски студии раководител на студиска програма втор циклус студии по Економски развој и меѓународни финансии

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго член на надзорен одбор на банка

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворени денови на УКИМ 2021

Отворед ден на УКИМ 2022
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен информативен ден за промоција на студиумите од 2 циклус студии 9.2022

Отворен информативен ден за промоција на студиумите од 2 циклус студии 2.2022
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18 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Аграрна политика 4 часа

од прв циклус настава зимски Методи на макроекономската анализа 6 часа

од прв циклус настава летен Економија на иновации 6 часа

од втор циклус настава зимски Јавна админситрација 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

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 6

Дипломска работа Член 12

Докторски труд Ментор 3

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

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

Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Journal of the Croatian
Statistical Association

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
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19 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Основи на маркетинг 4 часа

од прв циклус настава зимски Однесување на потрошувачите 4 часа

од прв циклус настава зимски Маркетинг на услужни дејности 4 часа

од втор циклус настава зимски Принципи на маркетинг 2 часа

од втор циклус настава зимски Однесување на потрошувачите 2 часа

од втор циклус настава летен Маркетинг на услуги 2 часа

од втор циклус настава летен Дистрибуција со методи на продажба 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 Основи на маркетинг 2 часа

од прв циклус настава зимски Однесување на потрошувачите 2 часа

од прв циклус настава летен Маркетинг на услужни дејности 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

Машински факултет - Скопје од прв циклус настава летен Маркетинг

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор -5

Дипломска работа Член -12

Магистерски труд Ментор -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

Изда
ние и
број

Година
на

издава
ње
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Автори на трудот (Цело
име и презиме) Назив на трудот Назив на списание

Изда
ние и
број

Година
на

издава
ње

Snezana Ristevska-
Jovanovska, Ana
Dimovska

Marketing activities and sales of Macedonian Wineries in a condition
of pandemic Covit-19 BH Ekonomski Forum

Vol.
13,
No.
2

2021

Snezana Ristevska-
Jovanovska The impact of social media on sport events

International Journal of Scientific
Issues in Physical Education, Sport
and Health

Vol.
10,
No.
1

2021

Snezana Ristevska-
Jovanovska,
Aleksandra Ikonomova

SOCIAL ENGINEERING - USING SOCIAL RATING TO TRIGGER USERS’
BEHAVIOR, IN ORDER TO DESIGN BETTER PRODUCTS AND SERVICES

Research in Physical Education,
Sport and Health

Vol.
11,
No.
1

2022

Snezana Ristevska-
Jovanovska, Pance
Jovanovski

YOUTH EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: A
LONG-STANDING CHALLENGE THAT REQUIRES NEW PROMISING
CAREERS IN SPORTS

Research in Physical Education,
Sport and Health

Vol.
11,
No.
1

2022

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

INCREASING CUSTOMERS’ BRAND AWARENESS WITH INFLUENCER
MARKETING: A FOCUS ON INSTAGRAM

Ristevska-
Jovanovska, S.
and Bogoevska-
Gavrilova, I.

75th International Scientific
Conference on Economic and
Social Development

Serbia 202
1
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

THE EFFECT OF INSTAGRAM INFLUENCER MARKETING: WHAT AFFECTS
CUSTOMER’S PURCHASE INTENTION? THE ROLE OF INVOLVEMENT IN
INFLUENCER FOLLOWING AND PERCEIVED TRUST IN INFLUENCER’S BRAND
RELATED CONTENT

Bogoevska-
Gavrilova, I. and
Ristevska-
Jovanovska, S.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE „STRATEGIC
PLANNING AND MARKETING IN
DIGITAL WORLD“

Bulgari
a

202
2

Друго кое не е покриено во прашалникот
- Учество на 75th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 02-03 December 2021, Belgrade, Serbia. 
- Учество на INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „STRATEGIC PLANNING 
AND MARKETING IN DIGITAL WORLD“, 21 November 2021, Sofia, Bulgaria.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Име и презиме + Потпис
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19 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Квантитативни методи во финансии 2 часа

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 4 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Учесни
к

Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute Research in Economic
Complexity

Agence nationale de la
recherche

меѓународен научен
проект

Учесни
к Diffusion and random search in heterogeneous media: theory and applications German Science Foundation

(DFG)

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

Изд
ани
е и
број

Годин
а на
издав
ање

Имп
акт
фак
тор

Dragan Tevdovski, Joana
Madjoska, Petar Jolakoski,
Branimir Jovanovic, Viktor
Stojkoski

Firm profits and government activity: An empirical
investigation Croatian Economic Survey

24(
1),
43-
82

2022 1.06
7

Viktor Stojkoski, Zoran Utkovski,
Petar Jolakoski, Dragan
Tevdovski, Ljupco Kocarev

Correlates of the country differences in the infection and
mortality rates during the first wave of the COVID-19
pandemic: evidence from Bayesian model averaging

Scientific Reports

12(
1),
1-
11

2022 4.99
6

Viktor Stojkoski, Katerina
Toshevska-Trpchevska, Elena
Makrevska-Disoska, Dragan
Tevdovski

Differences in the Impact of Innovation Relationships on
Firms’ Productivity: Evidence from CIS 2014 Eastern European Economics 1-

25 2022 1.30
0

Viktor Stojkoski, Petar
Jolakoski, Arnab Pal, Trifce
Sandev, Ljupco Kocarev, Ralf
Metzler

Income inequality and mobility in geometric Brownian
motion with stochastic resetting: theoretical results and
empirical evidence of non-ergodicity.

Philosophical Transactions of the
Royal Society A: Mathematical,
Physical and Engineering Sciences

380,
222
4

2022 4.01
9
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Автори на трудот (Цело име и
презиме) Назив на трудот Назив на списание

Изд
ани
е и
број

Годин
а на
издав
ање

Имп
акт
фак
тор

Viktor Stojkoski, Marko
Karbevski

Ergodicity breaking in wealth dynamics: The case of
reallocating geometric Brownian motion Physical Review E

105
(2),
024
107

2022 2.70
7

Dragan Tevdovski, Petar
Jolakoski, Viktor Stojkoski

The impact of state capacity on the cross-country
variations in COVID-19 vaccination rates.

International Journal of Health
Economics and Management

1-
19 2022 1.73

1

Viktor Stojkoski, Trifce Sandev,
Ljupco Kocarev, Arnab Pal

Autocorrelation functions and ergodicity in diffusion with
stochastic resetting

Journal of Physics A: Mathematical
and Theoretical

55(
10):
104
003

2022 2.13
2

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

9 University of Toulouse Франција Agence nationale de la recherche

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Income inequality and mobility in geometric Brownian motion with
stochastic resetting: theoretical results and empirical evidence of
non-ergodicity.

Viktor Stojkoski, Petar Jolakoski, Arnab
Pal, Trifce Sandev, Ljupco Kocarev, Ralf
Metzler

Ergodicity
Economics
Conference

United
Kingdom 2022

Предавање на собири
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Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество Economic Complexity Conference in Mexico Mexico 2022

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 2021

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Годи
на

Технички
извештаии World Bank Consultant for smart trade specialization strategy 202

2

Технички
извештаии

Consultant for Ministry of Education and Science of North Macedonia, UNICEF and the World Bank to develop formulas for
sustainable financing of public primary education

202
1

Име и презиме + Потпис
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19 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Goran Petrevski

Службен емаил (задолжително прашање)
goran@eccf.ukim.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 6 часа

од прв циклус настава летен Монетарна економија 6 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународни финансии 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 8

Дипломска работа Член 9
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Член 3

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. Martin Stojanovikj and
Goran Petrevski

Macroeconomic Effects of Inflation Targeting in Emerging
Market Economies

Empirical
Economics 61(5) 2021 1.713

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2022

Научен/стручен труд од собир The 10th International Scientific Conference "Finance, Economics and Tourism" 2022

Научен/стручен труд во списание Applied Economics 2022

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
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Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Годи
на

Швајцарска агенција за развој и соработка, Форум за разумни
политики и „Економија и бизнис“ Мојата општина – финансии, развој, долгорочна одржливост 202

1

Стопанска комора на Македонија Макроекономија и финансии: Како се формираат пазарните каматни стапки?
Што се реални каматни стапки?

202
2

Име и презиме + Потпис
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20 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Математика за економисти 6 часа

од прв циклус настава летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

од прв циклус настава летен Финансиска економетрија 2 часа
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улог
а 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

меѓународен
научен проект

Учес
ник „Structural Capacities for Tackling Wicked Problems“ (SCORE) ERASMUS+

меѓународен
научен проект

Учес
ник

„Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education“
(BENEFIT) ERASMUS+

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографиј
а

„Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните
економисти на Економски факултет - Скопје“

Економски факултет - Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје

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
издавање

Импакт
фактор

Trenovski, Borce, Merdzan, Gunter,
and Peovski, Filip

Municipal Revenue Determinants in the South-Eastern
European Economy: Evidence from North Macedonia

Studia Regionalne i
Lokalne 1(87) 2021 0.469

Peovski, Filip, Cvetkoska, Violeta,
Trpeski, Predrag, and Ivanovski, Igor Monitoring Stock Market Returns: A Stochastic Approach

Croatian
Operational
Research Review

13(1) 2022 0.88
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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

Financial Sector Stocks
Reaction to COVID-19 Events

Peovski, Filip, Ivanovski, Igor,
and Ahmedi, Sulejman

2nd International Conference on Economic and
Business Trends Shaping the Future

North
Macedonia 2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Financial Sector Stocks
Reaction to COVID-19
Events

Peovski, Filip, Ivanovski, Igor,
and Ahmedi, Sulejman

2nd International Conference on Economic and Business Trends
Shaping the Future

North
Macedonia 2021

Analytical Modelling of
Graduate Economists'
Employment

Peovski, Filip, Trpeski,
Predrag, Ivanovski, Igor, and
Cvetkoska, Violeta

XVIII International Symposium Symorg2022, Sustainable Business
Management and Digital Transformation: Challenges and
Opportunities in the Post-COVID Era

Serbia 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годи

на

ДОКАЗИ ЗА ГРУПИРАЊА НА ВОЛАТИЛНОСТА И ЛЕВЕРИЏ ЕФЕКТИ НА
ПАЗАРОТ НА КРИПТОВАЛУТИ

Пеовски,
Филип

Економски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје

202
1

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник Conference Proceedings of the 1st Conference in Business Research and Management 2022

Научен/стручен труд од зборник Conference Proceedings of the 1st Conference in Business Research and Management 2022
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Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годин
а

Секциско предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество

1st Annual Conference of the Eastern European Risk and Insurance
Association

North
Macedonia 2022

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

1st Annual Conference of the Eastern European Risk and Insurance
Association (EERIA)

North
Macedonia

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен European Citizen through Interactive Digital Narrative (EUiD) ERASMUS+

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на
факултетска
комисија

Член на Комисија за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител го врши само еден родител, кои се стекнуваат со
погодноста за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промотивни активности на факултетот во СУГС „Никола Карев“ - Скопје 2022
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Промотивни активности на факултетот во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ - Велес 2022

Отворен ден на УКИМ при Економски факултет - Скопје 2022

Име и презиме + Потпис
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21 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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
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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 Издани
е и број

Година
на

издава
ње

Ivan Dionisijev, Zorica Bozhinovska
Lazarevska, Marina Trpeska,
Atanasko Atanasovski

The supreme audit institution in the Republic of North Macedonia
– two decades of building public trust

Journal of Public
Budgeting, Accounting &
Financial Management

2022

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Todor Tocev, Ivan Dionisijev

How to Improve Performance in Public Sector Auditing Through
the Power of Big Data and Data Analytics? – The Case of The
Republic Of North Macedonia

Journal of Accounting,
Finance and Auditing
Studies

Vol. 8,
no, 3 2022

Ivan Dionisijev, Zorica Bozhinovska
Lazarevska

The Impact of Covid-19 on the State Audit in the Republic of
North Macedonia -Lessons from the Crisis Audit Financiar

Vol.
2/2022
no.
166)

2022

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

Издан
ие и
број

Година
на

издавање

Marina Trpeska, Todor Tocev,
Ivan Dionisijev, Bojan Malchev

Banks’ Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and their
role in the betterment of society in the Republic of North Macedonia

Facta Universitatis Series
Economics and
Organization

Vol.
18,
no. 4
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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 Black Swan’s impact on the internal
audit profession: the case of the Republic of
North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazaervska, Ivan
Dionisijev, Todor Tocev, Marina Trpeska,
Atanasko Atanasovski

13th International Odyssey
Conference on Economics
and Business

Croatia 2022

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 Економски факултет - Загреб Хрватска Економски факултет - Скопје

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година
на

собирот

THE PRACTICE AND DRIVERS OF CSR DISCLOSURE AMONG
THE BLUE-CHIP COMPANIES IN NORTH MACEDONIA

Todor Tocev, Ivan
Dionisijev, Zoran
Minovski

Economic and Business
Trends Shaping the Future Macedonia 2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Консултант на CEF за стучно читање и превод на материјали од областа на сметководството 
2. Експер во меѓународен стручен проект EPSAM - Efficient Public Sector Asset Management (финансиран од Р. Словенија)

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
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Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
собир
от

THE PRACTICE AND DRIVERS OF CSR DISCLOSURE AMONG
THE BLUE-CHIP COMPANIES IN NORTH MACEDONIA

Todor Tocev, Ivan Dionisijev, Zoran
Minovski

2nd International Conference
"Economic and Business
Trends Shaping the Future"

Macedo
nia 2021

Transparency reports and the big picture for audit profession
in the Republic of North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska, Ivan
Dionsiijev, Todor Tocev, Marina
Trpeska, Atanasko Atanasovski

44th Annual Congress of the
European Accounting
Association (EAA)

Norway 2022

COVID-19 Black Swan’s impact on the internal audit
profession: the case of the Republic of North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazaervska, Ivan
Dionisijev, Todor Tocev, Marina
Trpeska, Atanasko Atanasovski

13th International Odyssey
Conference on Economics
and Business

Croatia
(virutal) 2022

How to improve performance in public sector auditing
through the power of Big Data and Data Analytics? – The
case of the Republic of North Macedonia

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Todor Tocev, Ivan Dionisijev

Racunovodstvena znanja kao
cinilac ekonomskog I
drustvenog napretka

Serbia 2022

The internal audit profession in condition of COVID 19 in the
Republic of North Macedonia | how much did the internal
auditors manage to preserve their mental health?

Zorica Bozhinovska Lazarevska,
Todor Tocev Expecting the New Normal

Macedo
nia
(virtual)

2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Год

ина

Capital Expenditures in the Republic of North Macedonia through the prism of State Audit Engagements, with
reference to investments in Road and Railway Infrastructure

Ivan
Dionisije
v

Faculty of
Economics -
Skopje

202
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Национален 2 меѓународна олимпијада по сметководство УКИМ

Соработник Меѓународен Efficient Public Sector Asset Management Р. Словенија

Соработник Меѓународен Public Accountants Certification Training (PACT) Р. Словенија

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 факултетска
комисија Член на дисциплинска комисија

Член на факултетска
комисија Претседател на комисија која ќе утврди листа на нефункционални основни средства

Член на факултетска
комисија

Член на организациски одбор за организациски одбор за организирање на 12-та меѓународна летна школа на Економски факултет
– Скопје

Член на факултетска
комисија

Член на работен тим кој за потребите на Економски факултет - Скопје ќе врши објава и промоција на настани чијшто организатор
е Економски факултет

Член на факултетска
комисија Спроведување на дел од уписните активности на Економскиот факултет – Скопје 2022/2023 година,

Член на факултетска
комисија Секретар на Катедрата за сметководство и ревизија
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21 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
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 летен Монетарна анализа 4 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 6
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 37

Магистерски труд Ментор 6

Магистерски труд Член 9

Докторски труд 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 Издание и број Година на

издавање

Dashmir Saiti, Gjorgji
Gockov, Borce Trenovski

How monetary policy affects the lending and economic activity in
a banking system with excess liquidity

Economic and
culture

Volume 18
(2021): Issue 2 2021

Gjorgji Gockov, Goran
Hristovski

Precautionary versus involuntary excess liquidity in the
Macedonian banking system

Knowlegede -
international Journal

Volume 46, No.
1 (2021) 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Determinants of the precautionary excess liquidity in the Macedonian banking system Gjorgji Gockov, Goran Hristovski Економски факултет 2022

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир nternational Scientic Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future 2022
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Претседа
тел

Организационен или програмски одбор на
научен/струен собир

Летна школа: Направи разлика стекнувајќи знаење за финансиите во современо
динамично окружување

РС
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 Катедрата по финансии

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Монетарна економија, финансии и банкарство 2021

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден II циклус 2021

творен ден I циклус 2022

Член на жири-комисија 

Тип на жири-комисијата Конкретен назив на жири-комисијата Година

0
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21 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 втор циклус настава зимски Анализа на финансиски извештаи и вреднувањ

од прв циклус настава летен Анализа на финансиски извештаи 6 часа

од прв циклус настава летен Меѓународно сметководство 6 часа

од втор циклус настава летен Сметководствени информациони системи и технологии

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 16

Дипломска работа Член 28

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Друго кое не е покриено во прашалникот
Учество на повеќе предавања на КПУ организирани од ИОРРМ во 2021 и во 2022 година. 
Учество на on-line вебинари организирани од катедрата по сметководство и ревизија на Економски факултет - Скопје, УКИМ. 
Учество на on-line вебинари организирани од  Економски факултет - Скопје, УКИМ. 
Предавање на КПУ настан на тема: Контрола и заштита на информациони системи. 
Предавање на КПУ насан на тема: Манипулации во финансиските извештаи и нивно спречување. 
Учество на 2-ра меѓународна конференција „Economic and Business Trends Shaping the Future“, 11-12 ноември 2021, Скопје (online) со труд: The practice 
and drivers of CSR disclosure among the Blue-Chip companies in North Macedonia. 
Модератор на оддржаниот вебинар со наслов: „Специјалист за IT ревизија“ во организација на катедрата за сметководство и ревизија на Економски факултет - 
Скопје. 

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

Иднината на дигиталните технологии во сметководството и професијата Зоран Миновски Економски факултет – Скопје, УКИМ 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание
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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 комисија за избор во звање

Член на факултетска комисија

Раководител на постдипломски или докторски студии

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење По предмет на суд 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на Совет на втор циклус студии на Факултетот. 
Член на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија. 
Член на Институтот на сметководители и овластени сметководители на 
Република Македонија. 
Член на комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизори 
при ИОРРСМ. 
Член во комисија за одбрана на докторски труд. 
Учество на Втората меѓународна олимпијада по сметководство - „Повеќе од 
знаење“ 
Претседател на надзорен одбор на трговското друштво ЕКОНС ДООЕЛ, а чиј 
единствен содружник е Економски факултет - Скопје.
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Business Research Methods and Analytics 6 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

од прв циклус настава летен Е-бизнис иновации 2 часа
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Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

ECR Workshop：Bussiness Problem to research question Онлајн Јуни

ECR Workshop: Research protocol Онлајн Јули

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Раководител Structural Capacities for Tackling Wicked Problems Erasmus+

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

-27

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

У
л
о
г
а

Издавач

Годин
а на
издав
ање

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Автори на книгата
(цело име и презиме) Назив на книгата

У
л
о
г
а

Издавач

Годин
а на
издав
ање

Miguel, Cristina,
Esther Martos-
Carrión, and Mijalche
Santa

A Conceptualisation of the Sharing Economy: Towards Theoretical Meaningfulness. In V. Česnuitytė,
A. Klimczuk, C. Miguel, & G. Avram (Eds.), The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices,
and Contradictions (pp. 21–40)

К
о
а
в
т
о
р

Springer
Internation
al
Publishing

2022

Lukasiewicz,
Agnieszka, and
Mijalche Santa

“Unpacking the Financial Services and Crowdfunding Evolution in the Sharing Economy.” In The
Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions, edited by Vida Česnuitytė,
Andrzej Klimczuk, Cristina Miguel, and Gabriela Avram, 163–80.

К
о
а
в
т
о
р

Springer
Internation
al
Publishing

2022

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

Method for More Successful Usage of Airbnb by Hosts
and Guests in Developing Countries

Mihaela Rajkovska,
Mijalche Santa

35th Bled eConference Digital
Restructuring and Human (Re) action Slovenia 2022

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of Information Technology 2022

Научен/стручен труд во списание Information Systems Journal 2022
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Electronic markets 2022

Научен/стручен труд во списание Journal of Strategic Information Systems 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Уредник меѓународно научно/стручно списание Economy, Business & Development

Член на уредувачки
одбор меѓународно научно/стручно списание Electronic Markets

Член на уредувачки
одбор меѓународно научно/стручно списание Journal of Strategic Information Systems

Уредник зборник на трудови од научен/стручен
собир

2nd International Scientific Conference "onomic and Business Trends Shaping the
Future"

Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Претсед
ател

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

2nd International Scientific Conference "onomic and Business
Trends Shaping the Future"

Република Северна
Македонија

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education Еразмус+

Соработник Меѓународен Co-creation experimental research for greening the economy Еразмус+
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Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен European Citizen through Interactive Digital Narrative Еразмус+

Соработник Меѓународен Network of Environmental Observatories and Governance in One Health Horizon Europe Framework Programme

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-директор

Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
5

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


23 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Тодор Тоцев

Службен емаил (задолжително прашање)
todor.tocev@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 летен Статистика за бизнис и економија 4 часа

од прв циклус настава летен Управувачко сметководство 1 4 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 
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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

Atanasovski, Atanasko &
Tocev, Todor

Research trends in disruptive technologies for accounting of the
future -A bibliometric analysis

Journal of Accounting and
Management Information
Systems

Vol. 21,
No.2,
pp.270-
288

2022

Bozhinovska Lazarevska,
Zorica: Tocev, Todor &
Dionisijev, Ivan

How to Improve Performance in Public Sector Auditing Through the
Power of Big Data and Data Analytics? – The Case of The Republic
Of North Macedonia

Journal of Accounting,
Finance and Auditing
Studies

Vol. 8,
No. 3,
pp.187-
209

2022

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

издавањ
е

Trpeska, Marina; Tocev,
Todor; Dionisijev, Ivan &
Malchev, Bojan

Banks’ Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and
their role in the betterment of society in the Republic of North
Macedonia

Journal Facta Universitatis,
Series: Economics and
organization

Vol. 18,
No. 4, pp.
325-339

2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

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 PRACTICE AND DRIVERS OF CSR DISCLOSURE
AMONG THE BLUE-CHIP COMPANIES IN NORTH
MACEDONIA

Tocev, Todor;
Dionisijev, Ivan &
Minovski, Zoran

2nd International Scientific Conference:
„Economic and Business Trends Shaping
the Future“

Republic of
North
Macedonia

2021

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES FOR ACCOUNTING OF
THE FUTURE

Atanasovski,
Atanasko & Tocev,
Todor

2nd International Scientific Conference:
„Economic and Business Trends Shaping
the Future“

Republic of
North
Macedonia

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

Most exciting disruptive technologies for
accounting researchers and professionals

Atanasovski,
Atanasko & Tocev,
Todor

Enlargement and Integration Workshop “Digital
Transformation, Data and AI in the Western Balkans”

Republic of
North
Macedonia

2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годи
на

Perceptions for the application of data analytics in
domestic audit practice

Atanasovski, Atanasko &
Tocev, Todor

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of
Economics – Skopje

202
1

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на финансирање

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработни
к Меѓународен 2nd International Accounting Olympiad – “Beyond

Knowledge”
УКИМ и самофинансирање преку партиципација на
студентите

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска
комисија Учество во уписна комисија и спроведување активности поврзани со упис на нови студенти

Член на факултетска
комисија Учество во уредувачки одбор за изработка на водичи и наставни програми во учебната 2022/2023 година

Член на факултетска
комисија

Секретар на Третата меѓународна научна конференција „Економски и бизнис трендови кои ја обликуваат иднината“, во организација
на Економски факултет - Скопје, УКИМ.

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промотивна посета во средното училиште „Васил Антевски Дрен 2022

Име и презиме + Потпис
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24 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Финансии на корпорации 4 часа

од втор циклус настава зимски Напреден финансиски менаџмент 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата
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Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Обука за актуари, Агенција за супервизија на осигурување Онлајн мај 2022

Програма за професионална обука за менаџмент на квалитет и конкурентност Онлајн мај 2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Друго кое не е покриено во прашалникот
Менторство на студенти за натпревар CFA Research Challenge, Љубљана, Словенија, февруари 2022

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 Издани

е и број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Naumoski, Aleksandar,
Arsov Sasho Cvetkoska,
Violeta

Asymmetric Information and Agency Cost of Financial Leverage and
Corporate Investments: Evidence from Emerging South-East European
Countries

Scientific Annals of
Economics and
Business

69 (2),
2022,
1-26

2022 018

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

WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND FIRMS’
PERFORMANCE IN EMERGING MARKETS IN THE CASE OF
SELECTED BALKAN COUNTRIES

Aleksandar
Naumoski,
Sasho Arsov

International Scientific Conference
EMERGING TRENDS IN GLOBAL AND
NATIONAL ECONOMY

Nis, Serbia 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Годи

на

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ОДГОВОРОТ НА ДРЖАВИТЕ КОН ЕКОНОМСКИТЕ РИЗИЦИ ОД
КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА Сашо Арсов Економски факултет, УКИм,

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 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 за идни студенти 2022

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=222792718275162&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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


24 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Бизнис (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 Бизнис (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

Филозофски Факултет од прв циклус настава зимски Основи на менаџмент 6 часа

Филозофски Факултет од прв циклус настава летен Бизнис менаџмент 4 часа

Факултет за физичко образование, спорт и здравје од втор циклус настава летен Основи на менаџмент 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 7

Дипломска работа Член 17

Магистерски труд Член 5

Докторски труд Член 1

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 Бизнис (деловна) етика

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти
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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

Национален научен
проект

Раководи
тел „Менаџмент на квалитет и конкурентост“ JICA, БМНР и од учесници на Професионалната

тренинг програма

Национален научен
проект Учесник "Start1Up Pre-Acceleration Program" Учесници во Пред-Акцелераторска проктна

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 Издани

е и број
Година на
издавање

Artina Bedjeti
Baftijari, Leonid
Nakov

An Overview on How can Financial Technology (FinTech) transform the future of
Bank services and Performance: A Challenge or Opportunity?

Knowledge -
International
Journal

Vol.49,
No.1 2022

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

факто
р

Viktorija Ilieva, Aleksandra Janeska-Iliev, Stojan
Debarliev, Leonid Nakov, Ljubomir Drakulevski, Thomas
Brudermann

Knowledge overconfidence among
entrepreneurs from Austria and North
Macedonia

Journal of East
European
Management Studies

Vol.
27,
Issue
3

2022 0.82

Рецензирање на публикации
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник "Socio-Economic Sustainability in the Post-Pandemic Era" 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Год
ина

Пленарно предавање на научен/стручен собир
со меѓународно учество

"Contemporary Policies for Fostering the Potential of SME's in function of
Enhanced Economic Development"

Северна
Македонија

202
1

Секциско предавање на научен/стручен собир „Унапредување на Вештините за Раст и Развој на Бизнисот“ Северна
Македонија

202
2

Пленарно предавање на научен/стручен собир
со меѓународно учество "Investment Forum of Gazelle" Северна

Македонија
202
2

Секциско предавање на научен/стручен собир
со меѓународно учество

“Western Balkans SMEs Capacity for European and Global Markets with Common
Efforts of Business and Administration” Бугарија 202

2

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

"Socia-Economic Challenges in the Post-Pandemic
Period" Албанија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на универзитетска комисија Комисија за меѓународна соработка
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Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

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 2022

Промоција на студиска програма од втор циклус Менаџмент во осигурување 2022

Име и презиме + Потпис
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24 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Marina Mijoska

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 летен Менаџмент на бизнис процеси 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

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Аналитика на бизнис податоци 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Менаџмент на бизнис процеси 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Член 1

Магистерски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на
проект

Улог
а Назив на проектот

Извор на
финансир

ање

Национале
н 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, Универзитет Св.Кирил и
Методиј во Скопје, 2015-во тек

Национале
н научен
проект

Рако
вод
ител

Детерминанти и ефекти на неформалната економија, УКИМ; конкурс број, бр. 02-1160/4 од 23.11.2021 година УКИМ

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

ONLINE LEARNING ADOPTION DURING COVID-19
PANDEMIC – THE EXPERIENCE OF THE
UNDERGRADUATE STUDENTS IN NORTH MACEDONIA

Kalina Trenevska Blagoeva,
Marina Mijoska, Marija
Trpkova-Nestorovska

International Scientific Conference on
Economy, Business &amp; Society in
Digitalized Environment (EBSiDE 2022)

Republic
of North
Macedoni
a

2022

Online Food Purchasing Consumer Behaviour in North
Macedonia amid Covid-19 Pandemic: An Extended TAM
Approach

Kalina Trenevska Blagoeva,
Marina Mijoska, Marija
Trpkova-Nestorovska

Economic and Business Trends Shaping
the Future” International Scientific
Conference (EBTSF-21)

Republic
of North
Macedoni
a

2021

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на работна група за подготовка на Елаборат за повторна акредитација на студиската програма по е-бизнис на прв циклус студии, Економски факултет – 
Скопје, УКИМ, 2021 година 

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future” International Scientific Conference (EBTSF-21) 2021

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future” International Scientific Conference (EBTSF-21) 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на

финансирање

Носите
л Национален Детерминанти и ефекти на неформалната економија, УКИМ; конкурс број, бр. 02-1160/4 од 23.11.2021

година УКИМ
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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

Претседател на комисија за спроведување на изборите за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Економскиот
факултет – Скопје, Одлука бр.02-1888, од 15.10.2021

Член на факултетска
комисија Член на комисија за јавни набавки на Економски факултет - Скопје, од 13.11.2019

Член на факултетска
комисија Член на комисија за самоевалуација на Економскиот факултет – Скопје, од 30.19.2022

Член на факултетска
комисија Член на комисија за јавни набавки на Економски факултет - Скопје, од 26.11.2021

Секретар на катедрата за е-бизнис на Економски факултет – Скопје, од 28.11.2019

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 на УКИМ, прв циклус студии 2022

Отворен ден, втор циклус студии 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
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Член на рецензентска комисија за избор на демонстратор за академска година 
2022/23 

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Основи на сметководство 6 часа

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 
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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

Katerina Toshevska-Trpchevska, Elena Makrevska
Disoska, Irena Kikerkova, Jasna Tonovska

Challenges for Western Balkan Countries Regional
Integration: the Case of North Macedonia

European
Scientific
Journal

Vol 18
No 22 2022

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

0

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

Impact of COVID-19 Pandemic on
Macedonian Trade in Goods and
Services

Irena Kikerkova, Katerina Toshevska-
Trpchevska, Elena Makrevska Disoska,
Jasna Tonovska

Scientific Conference with International
Participation ''Jahorina Business Forum''

Bosnia and
Herzegovin
a

2022

The Impact of Trade Facilitation
Indicators on Trade between
CEFTA-2006 Members

Katerina Toshevska-Trpchevska, Elena
Makrevska Disoska, Irena Kikerkova,
Jasna Tonovska

13th SCF International Conference on
“Contemporary Economic Policy and European
Union Accession Process”

Serbia 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
- Презентација на труд “Capital Flows Volatility and the Macroeconomic Performance – Evidence from Emerging and Developing Economies”, на 
меѓународна конференција 6th International Scientific Conference on Economics & Management во организација на Association of Economists and 
Managers of the Balkans Udekom Balkan, Словенија (автори: Јасна Тоновска, Предраг Трпески) 
- Презентација на труд “International Capital Flows Management Measures amid the Changing Global Environment”, на меѓународна научна конференција  
Contemporary Challenges of Economic Growth and Sustainability of Businesses во организација на Економски институт, Скопје, С. Македонија (автори: 
Јасна Тоновска, Предраг Трпески) 
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Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 Универзитет во Грац Австрија Стпендија Go Styria

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

International Capital Flows Management Measures
amid the Changing Global Environment

Jasna Tonovska,
Predrag Trpeski

Contemporary Challenges of Economic
Growth and Sustainability of Businesses С. Македонија 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на установата Година

Глобални синџири на вредност: првични наоди од EORA за земјите од Централна и Југоисточна
Европа Јасна Тоновска Економски факултет -

Скопје 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

-7

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 (2021)

Учество во промотивни активности на факултетот
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Работен тим за промоција во средни училишта 2022

Промоција на Прв академски час 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
- Учество во организација на Вебинар на Катедрата за надворешна трговија   
-Спроведување на дел од активностите утврдени со Конкурсот за упис на 
студенти на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година. 
-Учество во изведувањето на ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА, ЈУНСКАТА и 
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКАТА испитна сесија во учебната 2021/2022 година. 
-Учество на отворен информативен ден за промоција на студиумите на прв 
циклус студии во учебната 2022/2023 година. 
-Учество на отворен информативен ден за промоција на студиумите на втор 
циклус студии во учебната 2022/2023 година. 

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Сузана Макрешанска

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 5

Дипломска работа Член 15
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 5

Магистерски труд Член 3

Докторски труд Член 1

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 Makreshanska-Mladenovska
& Goran Petrevski

Article Decentralisation and fiscal performance in
Central and Eastern Europe

Post-Communist
Economies

Volume 33,
Issue 5 2021 2.126

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 Macedonia

Чле
н

Организационен или програмски одбор на научен/струен
собир

Make a difference by getting insight into finance in modern
dynamic environment Macedonia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)
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Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Библиотечниот одбор

Член на факултетска комисија Дисциплинска комисија

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 4 часа

од прв циклус настава летен Интерна ревизија 4 часа

од втор циклус настава зимски Ревизија и уверување 2 часа

од втор циклус настава летен Испитување на измами 2 часа

од втор циклус настава летен Државна ревизија 2 часа

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 15

Дипломска работа Член 18

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 5

Докторски труд Ментор 1

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 Основи на сметководство - збирка задачи

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

Изда
ние
и

број

Година
на

издава
ње

Dionisijev, Ivan; Bozhinovska
Lazarevska, Zorica; Trpeska, Marina;
Atanasovski, Atanasko

The supreme audit institution in the Republic of North Macedonia
– two decades of building public trust

Journal of Public
Budgeting, Accounting &
Financial Management

8 2022

Bozhinovska Lazarevska, Zorica:
Tocev, Todor; Dionisijev, Ivan;

How to Improve Performance in Public Sector Auditing Through
the Power of Big Data and Data Analytics? – The Case of The
Republic Of North Macedonia

Journal of Accounting,
Finance and Auditing
Studies

166/
011 2022
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание

Изда
ние
и

број

Година
на

издава
ње

Dionisijev, Ivan; Bozhinovska
Lazarevska, Zorica;

The Impact of Covid-19 on the State Audit in the Republic of North
Macedonia -Lessons from the Crisis Audit Financiar 2 2022

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 Black Swan’s impact on the internal
audit profession: the case of the Republic of
North Macedonia

Bozhinovska-Lazarevska, Zorica., Dionisijev,
Ivan; Tocev, Todor; Trpeska, Marina;
Atanaskovski, Atanasko

13th International Odyssey
Conference on Economics
and Business

Croatia 2022

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Година
на

собиро
т

Transparency reports and the big picture for audit profession in the
Republic of North Macedonia

Bozhinovska-Lazarevska, Zorica., Dionisijev,
Ivan; Tocev, Todor; Trpeska, Marina;
Atanaskovski, Atanasko

44th Annual
EAA
Congress

Norway 2022

How to improve performance in public sector auditing through the
power of Big Data and Data Analytics? – The case of the Republic
of North Macedonia

Bozhinovska-Lazarevska, Zorica., Dionisijev,
Ivan; Tocev, Todor; Trpeska, Marina;
Atanaskovski, Atanasko

4. 2-ра
меѓународна
конференција

Србија 2022

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

Transparency reports and the big picture for audit
profession in the Republic of North Macedonia

Bozhinovska-Lazarevska, Zorica., Dionisijev, Ivan;
Tocev, Todor; Trpeska, Marina; Atanaskovski, Atanasko

44th Annual
EAA
Congress

Norway 2022

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

Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Член Организационен или програмски одбор на научен/струен собир

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на трет циклус Економски науки

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

CEF, CIPFA Модул Ревизија и уверување 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година
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Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење СУПЕРВЕШТАЧЕЊЕ ПО НАРЕДБА ОД 15.11.2021 година за ТС-12/20 ОСНОВЕН СУД ОХРИД 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на Одбор за ревизија на Стопанска банка АД Скопје

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Тихона Божиновска

Службен емаил (задолжително прашање)
tihona@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

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Организациско однесување 2 часа

од прв циклус настава летен Теорија на одлучување 2 часа

од прв циклус настава зимски Меѓународен менаџмент 2 часа

Друго кое не е покриено во прашалникот
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Подготовка на материјали за настава, следење и оценување на активностите на студентите, прегледување испитни парашања.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

BOARDS’ INVOLVEMENT IN CEO SUCCESSION:
A CASE STUDY ANALYSIS

Tihona
Bozhinovska,
Ljupcho Eftimov

Sustainable Business Management and Digital
Transformation: Challenges and Opportunities in the
Post-COVID Era

Република
Србија 2022

MODELS OF BOARDS’ INVOLVEMENT IN
STRATEGIC DECISIONS: IMPORTANCE AND
CLASSIFICATION

Tihona
Bozhinovska

International Scientific Conference: Contemporary
challenges of economic growth and sustainability of
businesses

Република
Македонија 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Посета на Факултетот за организациски науки, универзитет во Белград. Реализираната посетата овозможи да се запознам со начинот на кој функционира 
Факултетот за организациски науки во Белград и нивните практики во наставата. Дополнително, на средбите со колегите од Факултетот за организациски науки, 
Универзитет во Белград, ги презентирав информациите во однос на развојот на нашиот факултет. Покрај тоа, колегите од Факултетот за организациски науки, 
Универзитет во Белград, ги запознав со можноста за учество на претстојната конференција Economic and Business Trends Shaping the Future, којашто 
традиционално се одржува во месец ноември.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработник Меѓународен Collaborative learning platforms for scalable social start-ups Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Посета на средни училишта во град Скопје за промоција на наставните програми на Економски факултет - Скопје 2022

Учество во организација на вебинарот на тема Алтернативни форми на капитално финансисрање на вашиот бизнис 2022

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Кристијан Кожески

Службен емаил (задолжително прашање)
kozeski@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 нема предмет 6 часа

Оддржување на вежби

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 Статистика за бизнис и економија 2 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект

Учесн
ик

„Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет-Скопје“ УКИМ

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографиј
а

Моделирање на сегментите на пазарот на трудот низ перспективите на дипломираните
економисти на Економски факултет - Скопје

Економски факултет - Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје

Монографиј
а

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

Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Предраг Трпески, Борче Треновски,
Ѓунтер Мерџан, Кристијан Кожески

The Impact of ICT on Labour Productivity–Europe vs.
US SHS Web of Conferences 129 2021

Предраг Трпески, Борче Треновски,
Ѓунтер Мерџан, Кристијан Кожески

THE IMPACT OF REMITTANCES ON ECONOMIC
GROWTH IN WESTERN BALKANS–A PANEL
APPROACH

2nd international conference "Economic
and Business Trends Shaping the Future" 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
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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

Даниела Бојаџиева, Маријана Цветаноска,
Кристијан Кожески, А. Мујиновиќ, С. Гашпарович

The Impact of Education on Youth Employability: The Case
of Selected Southeastern European Countries

Youth &
Society 54 2022 2.793

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Analysis of the
Determinants of Graduates
Employability

Кристијан Кожески, Весна Буцевска,
Александра Јанеска - Илиев

SUSTAINABLE BUSINESS MANAGEMENT AND
DIGITAL TRANSFORMATION: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN THE POST-COVID ERA

Република
Србија 2022

Tobacco farming and the
effects of tobacco subsidies
in North Macedonia

Билјана Ташевкс, Бојана М. Христовкса,
Тамара М. Спасова, Марија Трпкова, Борче
Треновски, Кристијан Кожески

Tobacco Prevention & Cessation Грција 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на комисија за организирање на Летна школа 2022 година - Summer School 2022 "Make a difference by Getting Insight Into Finance in Modern 
Dynamic Environment"

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Учество на промоција на Економски факултет - Скопје во средните училишта низ Републиката 2022
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден 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 4 часа

од прв циклус настава зимски Операциони истражувања 6 часа

од прв циклус настава летен Основи на бизнис аналитика 4 часа

од втор циклус настава зимски Квантитативни методи за финансиски менаџмент 4 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Основи на бизнис аналитика 2 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 - Скопје при УКИМ од прв циклус настава зимски Вовед во наука за одлучување 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е
реализирана наставата

III (tretata) generacija slusateli na Profesionalnata trening programa od oblasta na Japonskiot
menadzment "Quality Management & Competitiveness"

Економски факултет -
Скопје при УКИМ 7.2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Дипломска работа Член 30

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 2

Докторски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Уло
га Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран
универзитетски учебник

Авт
ор Business Analytics

Научно популанрна книга Авт
ор

Lean Management, Kaizen, Kata and Keiretsu: Best-Practice Examples and Industry Insights from Japanese
Concepts (Management for Professionals)

Интерна скрипта од предавање Авт
ор Операциони истражувања
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Тип на публикација Уло
га Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден
предмет

Авт
ор Основи на бизнис аналитика

Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Одржана консултативна настава за трет циклус студии по предметот Операциони истражувања, зимски семестар во академска 2021/2022. 
 
2. Воведен иновативен пристап во предавањата по предметот Основи на бизнис аналитика каде предметот се изучуваше со користење на првата AI водена 
платформа за гемификација MonsoonSIM, а генерираните податоци служеа за практична примена во проектните трудови на студентите.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект Раководител Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти

на Економски факултет - Скопје УКИМ

меѓународен научен
проект

Национален
координатор Hidden Champions in Rising Economies /

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет - Скопје

Економски факултет-Скопје при
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
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издани
е и број

Година на
издавање

Filip Peovski, Violeta Cvetkoska,
Predrag Trpeski, Igor Ivanovski

Monitoring Stock Market
Returns: A Stochastic Approach Croatian Operational Research Review 13(1) 2022

Katerina Fotova Cikovic, Violeta
Cvetkoska

How efficient are banks in
Croatia?

Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary
Entrepreneurship, Business, and Economic Issues 35(1) 2022

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

факто
р

Aleksandar Naumoski,
Sasho Arsov, Violeta
Cvetkoska

Asymmetric Information and Agency Cost of Financial Leverage and
Corporate Investments: Evidence from Emerging South-East European
Countries

Scientific Annals of
Economics and
Business

69(2) 2022 0.26

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

Violeta Cvetkoska, Gokulananda PAtel,
Milanka Dimovska

The New Digital Era: Digitalisation, Emerging Risks and
Opportunities

Авт
ор

Emerald Publishing
Limited 2022

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 Covid-19 Influence in SMEs in a Developing Country: A
Delphi Approach

Mimoza Arifi, Violeta
Cvetkoska

SYMOPIS
2022 Србија 2022
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Преводи на капитлни дела во области кои ги утврдува националниот совет за високото образование и научно-истражувачка работа 

Назив на делото Автори на делото Година

7

Друго кое не е покриено во прашалникот
Book review of “Practical Decision Making: An Introduction to the Analytic Hierarchy Process (AHP) Using Super Decisions v2” written by Enrique Mu 
and Milagros Pereyra-Royas (2017). Springer Nature. ISBN: 978-3-319-33860-6; ISBN: 978-3-319-33861-3 (eBook); DOI: 10.1007/978-3-319-33861-3.

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

WHAT SKILLS SHOULD A MANAGEMENT SCIENTIST CONSULTANT
POSSESS?

Violeta Cvetkoska, Katerina
Fotova Cikovic

1ST CONFERENCE IN
BUSINESS RESEARCH
AND MANAGEMENT

Хибрид
(Шпанија
и онлајн)

2022

BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN BANKING ON WOMEN AND CORPORATE
GOVERNANCE

Evica Delova Jolevska,
Violeta Cvetkoska

1ST CONFERENCE IN
BUSINESS RESEARCH
AND MANAGEMENT

Хибрид
(Шпанија
и онлајн)

2022

MODELING AND FORECASTING STOCK PRICE MOVEMENTS
Marija Spasovska, Violeta
Cvetkoska, Aleksandar
Naumovski, Igor Ivanovski

1ST CONFERENCE IN
BUSINESS RESEARCH
AND MANAGEMENT

Хибрид
(Шпанија
и онлајн)

2022

ANALYTICAL MODELING OF GRADUATED ECONOMISTS’EMPLOYMENT
Filip Peovski, Predrag
Trpeski, Igor Ivanovski,
Violeta Cvetkoska

SYMORG 2022 Србија 2022

Managerial ability of Indian private sector banks Ram Pratap Sinha, P. Mary
Jeyanthi, Violeta Cvetkoska KOI 2022 Хрватска 2022

The impact of COVID-19 on bank efficiency in the Western Balkan: A
Window DEA approach

Katerina Fotova-Cikovic,
Violeta Cvetkoska, Damira
Kecek

KOI 2022 Хрватска 2022
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

How the Digitalization Affects the Non-Cash Payment and Working from
Home in Conditions of the Pandemic COVID-19: Evidence from the
Banking Sector in the Republic of North Macedonia

Violeta Cvetkoska,
Gokulananda Patel, Milanka
Dimovska

C-IASOS 2021
Хибрид
(Турција
и онлајн)

2021

Literature Survey on DEA in the Insurance Industry with a Focus on
Identification of Research Hotspots with Text Mining

Violeta Cvetksoka, Igor
Ivanovski, Marija Tasheva C-IASOS 2021

Хибрид
(Турција
и онлајн)

2021

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

BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN BANKING ON WOMEN AND CORPORATE
GOVERNANCE

vica Delova Jolevska,
Violeta Cvetkoska

1ST CONFERENCE IN
BUSINESS RESEARCH
AND MANAGEMENT

ибрид
(Шпанија
и онлајн)

2022

Managerial ability of Indian private sector banks
Ram Pratap Sinha, P.
Mary Jeyanthi, Violeta
Cvetkoska

KOI 2022 Хрватска 2020

How the Digitalization Affects the Non-Cash Payment and Working from
Home in Conditions of the Pandemic COVID-19: Evidence from the Banking
Sector in the Republic of North Macedonia

Violeta Cvetkoska,
Gokulananda Patel,
Milanka Dimovska

C-IASOS 2021
Хибрид
(Турција и
онлајн

2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Croatian Operational Research Review 2022

Научен/стручен труд во списание International Journal of Business, Research and Management 2022
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 2022

Научен/стручен труд во списание Knowledge and Process Management 2022

Научен/стручен труд во списание Operations Research and Decisions 2022

Научен/стручен труд во списание Energy Efficiency 2022

Научен/стручен труд во списание Decision Analytics Journal 2021

Научен/стручен труд во списание Decision Analytics Journal 2021

Научен/стручен труд од зборник V. International Applied Social Sciences (C-IASOS-2021) 2021

Научен/стручен труд од зборник CECIIS 2022

Научен/стручен труд од собир 1st Business Research and Management Conference 2022

Научен/стручен труд од собир Academy of Management 2022

Научен/стручен труд во списание Nase Gospodarstvo 2021

монографија Tourism 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир V International Applied Social Sciences Congress 2021 (C-IASOS) Хибрид (Турција и онлајн) 2021

Пленарно предавање на научен/стручен собир BIMTECH invited lecture Индија (онлајн одржано) 2021

Пленарно предавање на научен/стручен собир BIMTECH invited lecture Индија (онлајн одржано) 2021

Секциско предавање на научен/стручен собир V International Applied Social Sciences Congress 2021 (C-IASOS) Хибрид (Турција и онлајн) 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание Sankalp Research Journal (SRJ)

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание International Journal of Banking, Risk and Insurance

Заменик уредник меѓународно научно/стручно списание Decision Analytics Journal

Член на уредувачки
одбор меѓународно научно/стручно списание Tourism: An International Interdisciplinary Journal

Член на уредувачки
одбор меѓународно научно/стручно списание International Journal of Banking, Risk and Insurance

Член на уредувачки
одбор меѓународно научно/стручно списание Nase gospodarstvo - Our economy

Член на уредувачки
одбор

Зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна
институција

ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference –
ENTRENOVA

Член на уредувачки
одбор

Зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна
институција V. International Applied Social Sciences Congress

Член на уредувачки
одбор

Зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна
институција KOI 2022

Улога на собири

Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир Business Research and Management Conference Хибрид (Шпанија и

онлајн)

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир

ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference -
ENTRENOVA Хрватска
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Улог
а Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир V. International Applied Social Sciences Congress Хибрид (Турција и

онлајн)

Чле
н

Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
струен собир КОИ 2022 Хрватска

Награди

Улога Тип на награда Назив на наградата

Самостоен Меѓународна награда за научни и уметнички постигнувања Награда за најдобар труд во списание за 2021

Самостоен Меѓународна награда за научни и уметнички постигнувања Награда за најдобар рецензент на Меѓунардона конференција

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Центарот за податоци и информации за Европската Унија (ЕУи)

Член на факултетска комисија Член на Комисија за избор на Декан

Член на факултетска комисија За избор на Демонстратор на Катедрата за Математика и статистика

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член, INFORMS Information Systems Society

Друго Член, Меѓународно здружение за повеќекритериумско одлучување (MCDM)

Друго Член, Хрватско друштво за операциски истражувања (CRORS)

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

-1

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Агенција за супервизија во осигурувањето Неживотно осигурување 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Номинирана од Делегацијата на Европската Унија во РСМ како млад лидер од 
државата за учество на European Union Visitors Programme (EUVP) во 
Брисел и избрана од Европската Комисија за оваа програма. Одржана со 
физичко присуство во периодот од 31.1.2022 до 6.2.2022 во Брисел. Дискусија 
со високи претставници од Унијата на теми поврзани со економија, финансии, 
вештачка интелигенција, зелена економија, образование, истражување и развој 
и мое презентирање на резултати од научни истражувања.

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Билјана Ташевска

Службен емаил (задолжително прашање)
biljana.tashevska@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 4 часа

од прв циклус настава летен Економија на социјалната држава 6 часа

од втор циклус настава зимски Избрани проблеми од микро и макроекономија - менторска настава

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава зимски Национални сметки 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции
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Назив на институцијата Циклус на студии Семест
ар Назив на предметот Број на часови

неделно

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Филозофски факултет

од прв циклус
настава зимски Економија и социјален

систем (3+2)

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Лока
ција

Месец кога е
реализирана наставата

Сертификациона програма „Овластен портфолио менаџер“, Академија за Банкарство и Информатичка Технологија-АБИТ, во
соработка со Комисија за хартии од вредност на Р. С. Македонија

onlin
e ноември 2021

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 14

Дипломска работа Член 9

Магистерски труд Член 2

Докторски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Економија - основи на економијата, шесто издание

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање
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Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен
проект

Учесн
ик

Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and
Middle-Income Countries

University of Illinois at Chicago’s (UIC)
Institute for Health

Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија Tobacco Farming and the Effects of Tobacco Subsidies in North Macedonia Analytica, Skopje

Монографија The Economics of Tobacco Subsidies in North Macedonia [Policy Brief] Analytica, Skopje

Друго кое не е покриено во прашалникот
Панелист на Меѓународната конференција на тема: "Tackling Illiberal and Eurosceptic Narratives from Below" ко-организирана од Евротинк – Центар за 
Европски стратегии и  ЕУи при Економскиот факултет - Скопје, одржана на 1.7.2022 
Учество како модератор на Онлајн вебинар во организација на Катедрата за економија, Економски факултет – Скопје при УКИМ „НЕФОРМАЛНА 
ЕКОНОМИЈА  - Причини, предизвици и потенцијални решенија“, одржан на 01.06.2022 година;   
Учество на меѓународна научна конференција “Economic and Business Trends Shaping the Future”, 11-12 ноември 2021 год. во Скопје (виртуелна 
конференција) како модератор на една сесија (Session chair); 
Предавање / презентација на тема „Младите и осмата цел за одржлив развој“, Pitch Please 2021, настан организиран од студентската организација AIESEC 
Macedonia, 5 ноември 2021, Скопје 

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

Tobacco farming and the effects of
tobacco subsidies in North Macedonia

Tashevska, B., Hristovska, B.
M., Spasova, T. M., Trpkova,
M., Trenovski, B., and
Kozheski, K.

7th European Conference on Tobacco Control Greece 202
2
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на
на
соби
рот

The Effects of Remittances on Poverty
and Inequality Alleviation in Selected
Central and South-East European
Countries

Biljana Tashevska, Daniela
Bojadjieva and Gunter
Merdzan

3rd International Interdepartmental Conference “Shaping
Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and
Policy” Faculty of Economics and Business, University of
Belgrade

Serbia 202
2

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Заменик член на работна група за креирање политика и правна рамка на социјалното претприемништво во рамки на Министерството за труд и социјална 
политика 

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

Tobacco farming and the effects of
tobacco subsidies in North Macedonia

Tashevska, B., Hristovska, B.
M., Spasova, T. M., Trpkova,
M., Trenovski, B., and
Kozheski, K.

7th European Conference on Tobacco Control Greece 202
2

The Effects of Remittances on Poverty
and Inequality Alleviation in Selected
Central and South-East European
Countries

Biljana Tashevska, Daniela
Bojadjieva and Gunter
Merdzan

3rd International Interdepartmental Conference “Shaping
Post-COVID World – Challenges for Economic Theory and
Policy” Faculty of Economics and Business, University of
Belgrade

Serbia 202
2

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Prague Economic Papers 2022
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Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание SAGE 2021

Научен/стручен труд од собир Economic and Business Trends Shaping the Future, 2021 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

Economic and Business Trends Shaping th
eFuture

North
Macedonia

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Носител Национален „Детерминанти и ефекти на неформалната економија“ УКИМ

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на Колегиум на втор циклус студии по 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 Втор Статистички методи за бизнис и економија 2022

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворени денови на Економски фаултет - Скопје 2022

Име и презиме + Потпис
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 4 часа

од прв циклус настава летен Финансиска економетрија 4 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 научноистражувачка 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 5

Дипломска работа Член 3

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 0

Докторски труд Ментор 1

Докторски труд Член 1

Друго кое не е покриено во прашалникот
Автор на позитивно рецензиран учебник за средно стручно четиригодишно образование под наслов "Статистика за II (втора) година средно стручно 
четиригодишно образование СЕКТОР/СТРУКА: економско правна и трговска струка /економија, право и трговија ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ: економски техничар".

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање
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Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

Национален
научен проект

Учес
ник

Mоделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните
економисти на Eкономски факултет – Скопје

Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје

Монографии

Тип на
монограф

ија
Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монограф
ија

МОДЕЛИРАЊЕ НА СЕГМЕНТИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НИЗ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА
ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКОНОМИСТИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје 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

Издан
ие и
број

Година
на

издава
ње

Vesna Bucevska
"IMPACT OF REMITTANCES ON ECONOMIC GROWTH:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM SOUTH EAST EUROPEAN
COUNTRIES"

South East European Journal of
Economics and Business

Vol.
17,
Issue
1

2022

Gani 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

Vol.1
6,
Issue
2

2021

Aleksandar Naumoski,
Vesna Bucevska

"IMPACT OF COMPANY-SPECIFIC DETERMINANTS ON
CORPORATE CASH HOLDINGS: EVIDENCE FROM SOUTH-
EAST EUROPEAN COUNTRIES"

Scientific Papers of the University of
Pardubice, Series D: Faculty of Economics
and Administration

Vol.
30
Issue
2

2022
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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

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF
GRADUATES EMPLOYABILITY

Kristijan Kozheski,
Vesna Bucevska,
Aleksandra
Janeska-Iliev

XVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM SUSTAINABLE
BUSINESS MANAGEMENT AND DIGITAL TRANSFORMATION:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE POST-COVID
ERA

Serbia 2022

Foreign Direct Investment and Domestic
Investment in Central, Eastern and South-
Eastern Europe: A Multivariate Time Series
Analysis”

Vesna
Bucevska,Gunter
Merdzan

14th SCF International Conference on “Economic, Social and
Environmental Sustainability" Turkey 2022

Студиски престој во странство 

Времетрење на
престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држа

ва

Извор на
финансирање на

престојот

Успешно завршен online курс на тема "Applied Time Series Analysis and Forecasting with Stata and R"
на Ljubljana Doctoral Winter School во периодот 14.02-18.02.2022 година.

Слов
енија

Економски
факултет-Скопје

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
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Улога на собири

Ул
ог
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

Scientific Conference with International Participation "Jahorimna Business Forum"
JBF 2022

Bosnia and
Herzegovina

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

41st International Scientific Conference on Organizational Science Development
Society’s Challenges for Organizational Opportunities Slovenia

Изготвување и пријавување на проект

Улога Тип на
проект Назив на проектот Извор на финансирање

Соработ
ник

Национал
ен

Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти
на Економски факултет – Скопје

Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Претседател

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на Советот за статистика на Република Северна Македонија

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

3
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25 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Асистент Ѓунтер Мерџан

Службен емаил (задолжително прашање)
gjunter.merdzan@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 Нема предмет

Оддржување на вежби

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 Статистика за бизнис и економија 2 часа

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание кое ИМА ИМПАКТ-ФАКТОР за годината во која е објавен трудот, во 

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


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

Борче Треновски, Ѓунтер
Мерџан, Филип Пеовски

Municipal Revenue Determinants in the South-Eastern European
Economy: Evidence from North Macedonia

Studia
Regionalne i
Lokalne

1(87) 2022 0.17

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 Impact of ICT on Labour Productivity
Предраг Трпески, Борче
Треновски, Ѓунтер Мерџан,
Кристијан Кожески

21st International Scientific Conference
"Globalization and its Socio-Economic
Consequences 2021

Словачка
Република 2021

The Impact of Remittances on Economic
Growth in Western Balkans - A Panel
Approach

Предраг Трпески, Борче
Треновски, Ѓунтер Мерџан,
Кристијан Кожески

2nd International Conference "Economic and
Business Trends Shaping the Future"

Република
Северна
Македонија

2021

Remittances, Institutions, and Economic
Growth: The Case of the European Union Предраг Трпески, Ѓунтер Мерџан 40th Euroasia Business and Economics

Society (EBES) Conference
Република
Турција 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
Објавен извештај од работилницата Enlargement and Integration Workshop "Digital Transformation, Data and AI in the Western Balkans"; 
Учество со проширен апстракт: What Drives the Digital Transformation in the Western Balkan Banking Sector? - The case of North Macedonia (Автори: 
Борче Треновски, Ана Томиќ, Ѓунтер Мерџан; 
Едитори: Delipetrev, B., Chukaliev, O. and Idrizi, B., Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-53599-7 (online), 
doi:10.2760/863985 (online), JRC129903.

Абстракт објавен во зборник на конференција
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на

собиро
т

The Effects of Remittances on Poverty and
Inequality Alleviation in Selected Central and South-
East European Countries

Билјана Ташевска,
Даниела Бојаџиева,
Ѓунтер Мерџан

3rd International Interdepartmental Conference
"Shaping Post-COVID World - Challenges for
Economic Theory and Policy"

Република
Србија 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Член на Уредувачки одбор за изработка на: 
- Водичот низ студиите за прв и втор циклус студии, и 
- Наставни програми за студентите од прв циклус студии. 
Изданијата се наменети за потребите на студентите од прв и втор циклус на студии кои се запишаа на Економски факултет - Скопје во учебната 2022/2023 
година.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Промоција на програмите на Економски факултет - Скопје по средните училишта 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Реализирано учество на онлајн Зимска докторска школа 2022, на курсот по 
„Применета анализа на временски серии и предвидување со употреба на Стата 
и R“, организирана од страна на Школата за економија и бизнис при 
Универзитетот во Љубљана.
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од втор циклус настава летен Финансирање претприемачки бизниси 2 часа

од втор циклус настава зимски Cross-cultural HR Management 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана
наставата

,,Организација, менаџмент и општество” Крањ,
Словенија септември 2022

Онлајн работилница за развој на социјални бизнис идеи: Социјални бизниси Скопје
(онлајн) мај 2022

Специјалистичка програма: Quality Management and Competitiveness” во соработка со Јапонска Агенција за
меѓународна соработка (JICA)

Скопје
(онлајн) февруари 2022

“Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s”,“Gazelle”-(Interreg v-b) Balkan Mediterranean Скопје
(онлајн) мај 2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 19

Дипломска работа Член 11

Магистерски труд Член 3

Докторски труд Ментор 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Рецензент Организациско однесување
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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
Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Viktorija Ilieva, Aleksandra Janeska-Iliev, Stojan
Debarliev, Leonid Nakov, Ljubomir Drakulevski, Thomas
Brudermann

Knowledge overconfidence among
entrepreneurs from Austria and North
Macedonia

Journal of East
European
Management Studies

27(2) 2022 0.85

Преводи на капитлни дела во области кои ги утврдува националниот совет за високото образование и научно-истражувачка работа 

Назив на делото Автори на делото Година

27

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

1 Faculty of Organizational Sciences-Kranj, University in Maribor Словенија Ерасмус + Мобилност на наставен кадар

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
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Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на студиск програма на втор циклус студии СМЧР

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Водич и Наставни програми 2022

Учество во изработка на закони

Улога Тип на комисија Назив на законот Година

Член Комисија за изработка на закон Закон за социјални претпријатија 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Стручно мислење Консултант во финансирани проекти од страна на Фондот за иновации и технолошки развој 2022

Стручно мислење Изработка на Бизнис и финансиски извештај за компаниска групација 2022

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Применета економија
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од тер циклус настава Регионална економија

Оддржување на настава на други образовни институции

Назив на институцијата Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

Филозофски факултет - УКИМ од прв циклус настава зимски Локален економски развој и мир 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 5

Докторски труд Ментор 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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 РМ кон стандардите и конкурентноста на економиите во ЕУ Економски факултет - Скопје

Национален
научен проект

Уче
сни
к

Програма за унапредување на образованието за животна средина и климатски промени УНИЦЕФ и Шведска агенција за
меѓународна соработка и развој (СИДА)

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

Digital transformation of the Western Balkan
countries with special reference to North
Macedonia

Tasevska I.,
Nedanovski
P.

9-ta Međunarodna naučno-stručna konferencija razvoja
poslovanja, Ekonomski fakultet, Zenica

Bosna i
Hercegovina 2021

Foreign direct investments in North Macedonia
and the Balkan region for the period 2000 - 2021

Tasevska I.,
Nedanovski
P.

5th International Scientific Conference ITEMA 2021 - Recent
Advances in IT, Tourism, Economics, Management and
Agriculture

online 2022

Profitability of the banks in the Republic of North
Macedonia - Panel analysis for the period 2010-
2019

Jolevski Lj.,
Nedanovski
P.

BH Economic Forum Bosna i
Hercegovina 2022

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот
Држава каде е

одржан
собирот

Година
на

собирот

The Rule of Law and Economic
Growth: Evidence from Southeast
Europe

Nedanovski P.,
Shapkova
Kocevska K.

Third International Interdepartmental Conference: “Shaping Post-
COVID World - Challenges for Economic Theory and Policy" Srbija 2022

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

Post-Pandemic Challenges Related to Green
Jobs – The Case of the Republic of North
Macedonia

Nedanovski P.
International online scientific conference “Sustainable
Recovery in Post-Pandemic Era: Green Economy
Challenges”

online 2021

The Rule of Law and Economic Growth:
Evidence from Southeast Europe

Nedanovski P.,
Shapkova
Kocevska K.

Third International Interdepartmental Conference: “Shaping
Post-COVID World - Challenges for Economic Theory and
Policy"

Srbija 2022
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Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Scandinavian Journal of Caring Sciences 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Секциско предавање на научен/стручен собир Текстил: Намалување на текстилниот отпад преку одржлив моден дизајн Македонија 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Ул
ог
а

Тип на тело Назив на собирот Држава на
собирот

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

5th International Scientific Conference ITEMA 2021 - Recent Advances in IT,
Tourism, Economics, Management and Agriculture online

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

-4
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 летен Организациско однесување 4 часа

од прв циклус настава зимски Стратегиски менаџмент 6 часа

од прв циклус настава зимски Меѓународен менаџмент 4 часа

од втор циклус настава зимски стратегиски менаџмент 2 часа

од втор циклус настава летен организациско однесување 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 зимски Меѓународен менаџмент 2 часа

Оддржување на настава на други образовни институции

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

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 21

Магистерски труд Ментор 1

Магистерски труд Член 3

Докторски труд Член 1

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Организациско однесување

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на
монографијата

Дел од монографија објавен во
странство

Handbook of Research on Sustainable Tourism and Hotel Operations in Global
Hypercompetition IGI Global publisher
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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
Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Viktorija Ilieva, Aleksandra Janeska-Iliev, Stojan
Debarliev, Leonid Nakov, Ljubomir Drakulevski, Thomas
Brudermann

Knowledge overconfidence among
entrepreneurs from Austria and North
Macedonia

Journal of East
European
Management Studies

27(2) 2022 0.82

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

DIGITAL
TRANSFORMATION
LEADING THE WAY

Ljubomir Drakulevski ,
Dimitar Jovevski , Ognen
Firfov

SUSTAINABLE BUSINESS MANAGEMENT AND DIGITAL
TRANSFORMATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE
POST-COVID ERA

Србија 2022

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 студиум

Стручни публикации

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Година
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Тип на публикација Улога Назив на публикацијата Година

Поглавје во книга Ко-автор
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Кирил Јовановси

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 2 часа

од втор циклус настава летен Финансиски пазари 2 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународни финансии 2 часа

од тер циклус настава Меѓународни Финансии

од тер циклус настава Финансиски пазари
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Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 40

Дипломска работа Ментор 80

Магистерски труд Ментор 9

Магистерски труд Ментор 7

Докторски 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
собирот

International Remittances: A Source of Development Finance –
Evidence from North Macedonia

Jovanovski, K.,
Jusufi., L

38th EBES CONFERENCE
- WARSAW Pland 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
Изработка на „Стратегија за развој на пазарот на капитал во РСМ“, усвоена од Влада на РСМ, во рамите на Советот за развој на пазарот на капитал при 
Министерството за финансии на РСМ. октомври- декември 2021 година.

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на
установата

Год
ина

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ВО С. МАКЕДОНИЈА – АНАЛИЗА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА
СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Јовановски., К.,
Стојковска, С.,

Економски
Факултет Скопје

202
1

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 ЦЕИ

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Комисионер во КХВ на РСМ

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

„ циклус на студии 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Координатор на советот за развој на пазарот на капитал во РСМ при МФ на РСМ 2021

Евалуација Координатор на советот за развој на пазарот на капитал во РСМ при МФ на РСМ 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Учество во изработка на наставни планови за изборен предемт во 3 и 4 година 
за економско-правна струка, под назив: “Принципи на пазарот на капитал“, 
Октомври- декември 2021 година.
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 4 часа

од втор циклус настава зимски Финансирање на претприемачки бизни 4 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

Програмата за лидери и Програмата за развој на мали и средни бизниси Стопанската комора на Северна
Македонија Март 2022

Јапонската менаџмент програма за Професионална обука „Quality Management
and Competitiveness” Економски Факултет-Скопје, УКИМ Maj 2022

Acceleration Program Funding innovation Економски Факултет-Скопје , Проект
газели (онлајн) Март 2022

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 9

Дипломска работа Член 10

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 2

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Организациско однесување

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на
проект Улога Назив на проектот

Извор на
финансир

ање
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Тип на
проект Улога Назив на проектот

Извор на
финансир

ање

Национал
ен научен
проект

Учесник Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на Економски факултет –
Скопје УКИМ

меѓунаро
ден
научен
проект

Национа
лен
координа
тор

PL-1605-01-2122 Central European Network for Sustainable and Innovative Economy CEEPUS

меѓунаро
ден
научен
проект

Учесник Globe 2020 project GLOBE

меѓунаро
ден
научен
проект

Учесник
Меѓународен научен проект (Quality Management and Competitiveness” во соработка со Јапонска Агенција за
меѓународна соработка (JICA), Универзитет од Нагасаки, Јапонија, Универзитет за национално и светско стопанство
(UNWE), Софија, Бугарија и Економски Факултет – Скопје, УКИМ

JICA

меѓунаро
ден
научен
проект

Учесник Меѓународен научен проект “Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s”,“Gazelle”-(INTERREG V-B)
BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020

INTERRE
G
BALKAN
MED

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет – Скопје

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 
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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

Viktorija Ilieva, Aleksandra Janeska-Iliev, Stojan
Debarliev, Leonid Nakov, Ljubomir Drakulevski,
Thomas Brudermann

Knowledge overconfidence among
entrepreneurs from Austria and North
Macedonia

Journal of East
European
Management Studies

27(2) 2022 0.82

Stojan Debarliev, Aleksandra Janeska-Iliev, Osvaldas
Stripeikis, Blaž Zupan

What can education bring to
entrepreneurship? Formal versus non
formal education

Journal of Small
Business
Management

60(1) 2022 6.88

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

Годи
на
на
соби
рот

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF GRADUATES
EMPLOYABILITY

Kristijan Kozheski ,
Vesna Bucevska ,
Aleksandra
Janeska�Iliev

SYMORG 2022, SUSTAINABLE BUSINESS
MANAGEMENT AND DIGITAL TRANSFORMATION:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE
POST�COVID ERA

Србија 202
2

IDENTIFICATION OF PROBLEMS IN SMALL ENTERPRISES
IN THE REPUBLIC OF KOSOVO IN THE CONDITIONS OF
THE COVID-19 PANDEMIC Tringë Krasniqi, Aleksandra
Janeska�

Tringë Krasniqi,
Aleksandra
Janeska�Iliev

2nd international conference "Economic and
Business Trends Shaping the Future"

Македо
нија

202
1

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

КОРИСТЕЊЕ НА ГЕНЕРАЦИСКИТЕ РАЗЛИКИ КАКО ОСНОВА ЗА
РАЗБИРАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Александра Јанеска Илиев,
Бранкица Миладинова

ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

202
1

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 2021

Научен/стручен труд од собир АОМ 2022 2022

Научен/стручен труд од собир 2nd EBTSF International Conference 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Годи
на

Секциско предавање на научен/
стручен собир

44th Regional Course on Key Issues on the International Economic Agenda for Countries with
Economies in Transition, UNCTAD

Македо
нија

202
1

Секциско предавање на научен/
стручен собир

ВТОРА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ И ПРАВЕН
ФАКУЛТЕТ

Македо
нија

202
1

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 самоевалуација

Член на факултетска комисија Комисија за избор на најдобар дипломски труд
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Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Комисија за избор на демонстратор

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

ОТВОРЕН ИНФОРМАТИВЕН ДЕН за промоција на студиските програми од 2 циклус студии 2022

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

Free market road show, FMRS 2022 #FMRS2022: THE FREEDOM VARIANT#FMRS2022: THE FREEDOM VARIANT (Панел дискусија) 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Евалуација Евалуација на проекти ФИТР 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Организација на Вебинар на катедра менаџмент насловен Алтернативни форми 
на капитално финансирање за вашиот бизнис

Име и презиме + Потпис
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26 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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

од втор циклус настава зимски Екстерно известување 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 3
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Член 5

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

издава
ње

1. Atanasovski, Atanasko; Tocev, Todor
“Research trends in disruptive technologies
for accounting of the future -A bibliometric
analysis”

Journal of Accounting and
Management Information
Systems

Vol. 21(2) 2022

2. Dionisijev, Ivan; Bozhinovska
Lazarevska, Zorica; Trpeska, Marina;
Atanasovski, Atanasko

The supreme audit institution in the Republic
of North Macedonia – two decades of
building public trust

Journal of Public Budgeting,
Accounting & Financial
Management

ahead of print DOI
10.1108/JPBAFM-08-
2021-0129

2022

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

“COVID-19 Black Swan’s impact on the internal
audit profession: the case of the Republic of
North Macedonia”

3. Bozhinovska-Lazarevska, Zorica.,
Dionisijev, Ivan; Tocev, Todor; Trpeska,
Marina; Atanaskovski, Atanasko

FEB Zagreb 13th International
Odyssey Conference on
Economics and Business

Croatia 2022

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

Most exciting disruptive technologies for accounting
researchers and professionals

Atanasko
Atanasovski; Todor
Tocev

„Digital Transformation, Data and AI in
the Western Balkans “ Macedonia 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

Disruptive technologies for accounting of
the future

Atanasko
Atanasovski,
Todor Tocev

3. 2-ра меѓународна конференција „Economic and
Business Trends Shaping the Future“, 11-12 ноември
2021

Macedonia 2021

Most exciting disruptive technologies for
accounting researchers and professionals

Atanasko
Atanasovski;
Todor Tocev

„Digital Transformation, Data and AI in the Western
Balkans “ Macedonia 2021

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годин
а

“Perceptions for the application of data analytics in domestic audit
practice”

9. Atanasovski, Atanasko; Tocev,
Todor

Faculty Of Economics –
Skopje 2021

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Managerial Auditing Journal 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир UNDP Workshop on auditing of accrual financial statements Macedonia 2021
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Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир UNDP Workshop on auditing of accrual financial statements Macedonia 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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. 2-ра меѓународна конференција „Economic and Business Trends Shaping the
Future“, 11-12 ноември 2021, Скопје Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-директор Продекан за финансии

Член на комисија за избор во звање Комисија за избор на асистент

Член на факултетска комисија Комисија за подготовка на Годишникот на Економски факултет

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење КО бр. 253/21 по наредба на ОЈО Куманово 2022

Вешт наод и мислење По наредба КО. бр. 119/19 на ОЈОГОКК 2022
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Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење По наредба КО. бр. 525/20 на ОЈО Велес 2022

Вешт наод и мислење Договор бр.03-1103/1 со НБРМ 2022

Вешт наод и мислење Наредба ТС 12/20 Основен суд Охрид 2022

Технички извештаии Анализа на усогласеност со EU acquis и подготовка на предлог нацрт Закон за сметководство 2022

Име и презиме + Потпис
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30 октомври 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 втор циклус настава зимски Менаџмент на корпоративни ризици 6 часа

од прв циклус настава летен Менаџмент на ризик 4 часа

од втор циклус настава летен Корпоративна финансиска стратегија 6 часа

од втор циклус настава зимски Финансиски менаџмент 6 часа

Оддржување на вежби
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Менаџмент на ризик 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 6

Дипломска работа Член 1

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 2

Друго кое не е покриено во прашалникот
1. Aleksandar Naumoski and Madhukar Upadhya “Manual on Climate Budget Tagging in the Republic of North Macedonia”, UNDP, Ministry of 
Environment and Physical Planning of the Republic of North Macedonia, 2021 
2. Aleksandar Naumoski and Madhukar Upadhya “Guidelines for implementing Climate Budget Tagging in the Republic of North Macedonia” UNDP, 
Ministry of Environment and Physical Planning of the Republic of North Macedonia, November 2021 

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 Издани

е и број
Година на
издавање

Aleksandar Naumoski an
Biljana Angelova

Climate Finance: Global and National Perspectives in
the Context of COVID-19 Pandemic Impact

Economic Development – Journal of the
Institute of Economics – Skopje 24(1) 2022

Aleksandar Naumoski International climate finance: estimation in the case of
the Republic of North Macedonia Journal of sustainable development 12(28) 2022

Aleksandar Naumoski
and Maja Naumovska

Impact of working capital management on profitability
of Macedonian industrial companies Financial studies 26(2) 2022
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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

Издан
ие и
број

Година
на

издавањ
е

Импак
т

факто
р

Aleksandar Naumoski.
Saso Arsov and Violeta
Cvetkoska

Asymmetric Information and Agency Cost of Financial Leverage and
Corporate Investments: Evidence from Emerging South-East European
Countries

Scientific Annals of
Economics and
Business

69(2) 2022 0.69

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

Modeling and forecasting stock price movements
Marija Spasovska, Violeta
Cvetkoska, Aleksandar
Naumoski, Igor Ivanovski

1st Conference in Business Research
and Management University of Castilla
– La Mancha

Spain 2022

Working capital management and firms’
performance in emerging markets in the case of
selected Balkan countries

Aleksandar Naumoski and Sasho
Arsov

International Scientific Conference,
Emerging Trends in Global and National
Economy

Serbia 2022

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

University of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism Croatia ERASMUS

Абстракт објавен во зборник на конференција
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Estimating public climate finance using
objective-based cost component
approach

Aleksandar Naumoski,
Madhukar Upadhya,
Pavlina Zdraveva

Contemporary Challenges of Economic Growth and
Sustainability of Businesses

North
Macedon
ia

2022

Internal company determinants of
sustainable growth rate: empirical
investigation on an emerging market

Aleksandar Naumoski
13th SCF International Conference “Contemporary Economic
Policy and European Union Accession Process” , University of
Belgrade Faculty of Economics , Belgrade

Serbia 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
1. Lecturer/Trainer of the module Public Sector Financial Reporting, (IM6), in the Project of the Center of excellence in Finance from Republic of Slovenia 
in cooperation with the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), funded by the USAID grant and the Ministry of Finance of the 
Republic of Macedonia, in the project: Level 2 of Training and Certification of Public Sector Accountants, program  Public Accountants Certification 
Training—PACT, September – December, 2022. (more information at https://www.cef-see.org/training-of-public-accountants-launched-in-north-macedonia 
) 
 
2. Trainer of the module "Risk recording and mediation in the realization of claims", in training and professional exam for performing insurance 
brokerage activities organized by the Insurance Supervision Agency of the Republic of North Macedonia, 21 September 2022

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држа
ва

каде е
одржа
н

собир
от

Го
ди
на
на
со
би
ро
т

Determinants of
companies’ growth:
empirical investigation
of the South East
European Countries

Aleksandar
Naumoski

XII International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized Environment
(EBSiDE 2022) Faculty of Economics – Prilep

Nort
h
Mace
donia

20
22
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Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држа
ва

каде е
одржа
н

собир
от

Го
ди
на
на
со
би
ро
т

Climate finance: global
and national
perspectives

Aleksandar
Naumoski

International Scientific Conference “Sustainable Recovery in Post-Pandemic Era - Green
Economy Challenges”, Organized by the Institute of Social Sciences from Belgrade (Center for
Economic Research), Serbia, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Ss. Cyril
and Methodius University in Skopje, Republic of North Macedonia and the International Labor
Organization

Nort
h
Mace
donia

20
21

Estimating public
climate finance using
objective-based cost
component approach

11.
Aleksandar
Naumoski,
Madhukar
Upadhya,
Pavlina
Zdraveva

Contemporary Challenges of Economic Growth and Sustainability of Businesses

Nort
h
Mace
donia

20
22

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

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Корпоративен финансиски менаџмент 2021
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Превод

Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година

Дел од книга Public Sector Financial Reporting”, second edition 2022

Име и презиме + Потпис
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3 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Borce Trenovski

Службен емаил (задолжително прашање)
borce@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 Економија на животната средина 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Член 2

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен
научен проект

Учес
ник

Tobacco Farming and the Effects of Tobacco Subsidies
in North Macedonia

University of Illinois at Chicago’s (UIC) / Bloomberg Initiative to
Reduce Tobacco Use

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографиј
а

Tobacco Farming and the Effects of Tobacco
Subsidies in North Macedonia

Analytica - prepared in cooperation with the University of Illinois at Chicago’s (UIC)
Institute for Health Research and Policy

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

Borce Trenovski, Vesna
Garvanlieva andonova

Assessing public spending efficiency in South East
European countries—a data envel-opment analysis
(DEA) approach

Public Money &
Management

DOI:
10.1080/095409
62.2022.203552
8

2022 2.5

Borce Trenovski, Gunter Mergan
and Filip Peovski

Municipal Revenue Determinants in a South-Eastern
European Economy: Evidence from North Macedonia

Studia Regionalne i
Lokalne" (Regional and
Local Studies),

1(87)2022 2022 0.17

Ivana Velkovska, Borce
Trenovski, Kristijan Kozeski

Is there a link between income inequality and
economic growth in the Balkans? - Test-ing the
Kuznets hypothesis

Croatian Journal of
Social Policy

VOL 28, No
2/3(2021), 2021
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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

Borce Trenovski, Kristijan
Kozeski, Biljana Tashevkska
and Filip Peovski

The Minimum Wage Impact on Labour Productivity:
The Case of Selected SEE Countries

Management Research
and Practice

Volume 1 3,
Issue 3 / 2021

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Награди

Ул
ог
а

Тип на награда Назив на наградата

Са
мо
ст
ое
н

Награда за научни
постигнувања од
струкува
организација

- Winner of the highest award at the University "St. Cyril and Methodius University in Skopje for the Best Scientist and
Researcher and for showing exceptional results in the scientific research activity in the field of social sciences and
humanities - 2020. http://www.ukim.edu.mk/en_content.php?meni=211&glavno=72

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на совет на Народна банка на Република Северна Македонија

Име и презиме + Потпис
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12 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Predrag Trpeski

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 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

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 2

Магистерски труд Член 4

Дипломска работа Ментор 5

Дипломска работа Член 4

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Коавтор Економија

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

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“
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Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на

монографијата

Монографија Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на Економски
факултет – Скопје

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

Изда
ние и
број

Година
на

издава
ње

Цветаноска Митев
Маријана и Трпески
Предраг

The Impact of Health Expenditure on Economic Growth in North
Macedonia – Application of Lucas Model

Proceedings of the Faculty of Economics in
East Sarajevo: Journal of Economics and
Business

24 2022

Цветаноска-
Георгиевска Мила и
Трпески Предраг

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

Цветаноска Митев
Маријана и Трпески
Предраг

Влијанието на трошоците за образование врз економскиот раст во
Северна Македонија – Примена на моделот на Лукас Годишник на Економски факултет – Скопје 56 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
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание
и број

Година на
издавање

Импакт
фактор

Пеовски Филип, Трпески Предраг, Ивановски
Игор, и Цветкоска Виолета

MonitoringStock Market Returns: A
Stochastic Approach

Croatian Operational
Research Review 13(1) 2022 0.267

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

Remittances, Institutions, and
Economic Growth: The Case of the
European Union

Трпески, П. и
Мерџан, Ѓ.

З40th EBES Conference – Istanbul, во организација на Istanbul Ticaret
University Турција 2022

Analytical modelling of graduate
economists employment

Пеовски, Ф.,
Трпески, П.,
Ивановски, И. и
Цветкоска, В.

XVIII International Symposium Symorg2022, Sustainable Business
Management and Digital Transformation: Challenges and Opportunities
in the Post-COVID Era

Србија 2022

International Capital Flows
Management Measures Amid the
Changing Global Environment

Тоновска, Ј. и
Трпески, П.

International Scientific Conference: Contemporary Challenges of
Economic Growth and Sustainability of Businesses

Северна
Македон
ија

2022

Macedonian Telecom Markets and
Regulatory Challenges about 5G

Бојаџиева, Д. и
Трпески, П. International Regulatory Conference

северна
Македон
ија

2022

Capital Flows Volatility and the
Macroeconomic Performance –
Evidence from Emerging and
Developing Economies

Тоновска, Ј. и
Трпески, П.

6th International Scientific Conference EMAN Economics &
Management: How to Cope with Disrupted Times, во организација на
Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM
Balkan

Србија 2022
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

The Impact of ICT on Labour
Productivity – Europe vs. U.S

Трпески, П.,
Треновски, Б.,
Мерџан, Ѓ. и
Кожески, К.

The 21st International Scientific Conference Globalization and its
Socio-Economic Consequences

Словачк
а 2021

The impact of Remittances on
Economic Growth in Western Balkans –
A Panel Approach

Трпески, П.,
Треновски, Б.,
Мерџан, Ѓ. и
Кожески, К.

2nd International Conference “Economic and Business Trends Shaping
the Future”

Северна
Македон
ија

2021

Студиски престој во странство 

Времетрење на престојот во месеци Институција каде е остварен престојот Држава Извор на финансирање на престојот

3 Indiana University, Kelly school of business индијана, САД Проект на Амбасада на САД

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

International scientific conference "Economic and business trends
shaping the future"

Северна
Македонија

Чле
н

Организационен или програмски одбор на научен/струен
собир International Scientific Conference "Jahorina business forum" Босна и

Херцеговина

Изготвување и пријавување на проект
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Улога Тип на проект Назив на проектот Извор на финансирање

Носител Меѓународен

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Декан/Директор Економски факултет - Скопје

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Надворешен советник за економија на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Прв Управување со системи 2022

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Отворен ден на Економски факултет - Скопје 2022

Денови на кариера 2022

Име и презиме + Потпис

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
6

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


13 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Доцент Маријана Цветаноска

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 зимски Основи на сметководство 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 

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


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

Marijana Cvetanoska
Mitev, Predrag Trpeski

The impact of health expenditure on economic growth
in North Macedonia – Application of Lucas Model

Proceedings of the Faculty of Economics in East
Sarajevo - Journal of Economics and Business 24 2022

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

списани
е

Издан
ие и
број

Година
на

издавање

Импак
т

фактор

Daniela Mamuchevska Bojadjieva, Marijana Cvetanoska,
Kristijan Kozheski, Alen Mujcinovic, Slaven Gasparovic

The Impact of Education on Youth Employability: The
Case of Selected Southeastern European Countries

Youth &
Society

54(2S
) 2022 2.923

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

THE IMPACT OF LABOR INSTITUTIONS ON
SHADOW ECONOMY AND SHADOW
EMPLOYMENT IN NORTH MACEDONIA

Predrag Trpeski, Borce
Trenovski, Kristijan Kozheski,
Marijana Cvetanoska Mitev

3rd International Interdepartmental Conference
“Shaping Post-COVID World – Challenges for
Economic Theory and Policy”

Serbia 2022

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
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Назив на рефератот Автори на
рефератот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годи
на на
соби
рот

The impact of health expenditure on
economic growth in North
Macedonia – Application of Lucas
Model

Marijana
Cvetanoska
Mitev, Predrag
Trpeski

XI scientific conference with international participation Jahorina Business
Forum 2022: “Economic lessons learnt from the 2008 and 2020 crisis:
experiences and recommendations for enterpreneurial nations”

Bosnia
and
Herzego
vina

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годи
на

Влијанието на трошоците за образование врз економскиот раст во Северна Македонија
– примена на моделот Лукас

Маријана Цветаноска Митев,
Предраг Трпески

Економскиот факултет
– Скопје

202
1

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

посета и презентации во средните училишта во Струга 2022

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
- Секретар на Организациски одбор на Втората меѓународна научна 
конференција “Economic and Business Trends Shaping the Future”, во 
организација на Економски факултет – Скопје, 2021 година; 
- Член на комисија за спроведување анкета за односот на наставниците и 
соработниците спрема наставата, 2021/2022 година; 
- Учество во активности за упис на студенти на прв циклус студии во учебнa 
2021/2022 година
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14 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Дигитална економија 2 часа
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
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

Годи
на на
соби
рот

ONLINE LEARNING ADOPTION DURING COVID-19
PANDEMIC – THE EXPERIENCE OF THE
UNDERGRADUATE STUDENTS IN NORTH MACEDONIA

Калина Треневска Благоева, Мрина
Мијиска Белшоска, Марија Трпокова
Несторовска

XII International Conference on
Economy, Business & Society
in Digitalized Environment.

Северна
Македон
ија

2022

“BUSINESS MODEL FOR COST OPTIMIZATION IN
CUSTOMER CARE SECTORS OF TELECOMMUNICATIONS
OPERATORS THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION”

Калина Треневска Благоева, Лидија
Пулевска Ивановска и Магдалена
Чачоровска

38-мата Меѓународна научна
конференција “The Power of
Knowledge”

Грција 2022

UNDERSTANDING STUDENTS’ ONLINE LEARNING
BEHAVIOR USING UTAUT MODEL – THE CASE OF
NORTH MACEDONI

Prof. Marina Mijoska, PhD Prof. Kalina
Trenevska Blagoeva, PhD Assoc. Prof.
Marija Trpkova-Nestorovska, PhD

EBTSF
Северна
Македон
ија

2022

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

THE FUTURE OF WORK, COVID-19 CRISES AND
UNIVERSAL BASIC INCOME – CHALLENGES AND
QUESTIONS

Калина
Треневска
Благоева

UNDERSTANDING STUDENTS’ ONLINE LEARNING
BEHAVIOR USING UTAUT MODEL – THE CASE OF NORTH
MACEDONIA

Република
Србија 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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14 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 зимски Strategic Human Resource Management 2 часа

од втор циклус настава зимски New Challenges in HR 2 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент на перформанси 2 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од втор циклус настава летен Performance Management & Data Analytics 2 часа

од тер циклус настава зимски Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

од тер циклус настава зимски � Менаџирање на перформансите и системи за наградување

Оддржување на вежби

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 Локација Месец кога е
реализирана наставата

„Следење и мерење на работна успешност на вработени“ I модул за учесниците на 5-та Академија за менаџери за
човечки ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 03.11.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ II модул за учесниците на 5-та Академија за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 22.12.2021

„Мотивирање и наградување на вработените“ III модул за учесниците на 5-та Академија за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 27.12.2021

„Следење и мерење на работна успешност на вработени“ I модул за учесниците на 6-та Академија за менаџери за
човечки ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 06.04.2022

„Мотивирање и наградување на вработените“ II модул за учесниците на 6-та Академија за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 11.04.2022

„Мотивирање и наградување на вработените“ III модул за учесниците на 6-та Академија за менаџери за човечки
ресурси во организација на Институт Концепт, Скопје

Институт
Концепт-Скопје 13.04.2022

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 14

Дипломска работа Член 4

Магистерски труд Ментор 4

Магистерски труд Член 3

Докторски труд Член 2

Друго кое не е покриено во прашалникот
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 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Уло
га Назив на проектот

Извор на
финансира

ње

меѓународен
научен проект

Уче
сни
к

“Developing applied foreign language skills” меѓународен проект за развој и имплементација на нова студиска
програма на 1 циклус студии под координација на Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ

Erasmus+
(KA2)

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

издава
ње
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Автори на трудот (Цело
име и презиме) Назив на трудот Назив на списание Издание и

број

Година
на

издава
ње

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., &
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,
pp.65-76, 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.1, pp.31-
53

2021

Cvetkoska, V., Eftimov,
L., Ivanovski, I.,
Kamenjarska, T.,

“Measuring the Managerial Ability in the Insurance Companies in the
Republic of North Macedonia, Croatia, Serbia, and Slovenia, and
Identifying its Determinants”

International Journal of
Banking, Risk and Insurance

, Vol. 10, No.
1, pp. 51-67 2022

Dimovska, N.,
Eftimov,L.,

"Theory Review: HRM’S Influence In Enhancing Employee Experience
During COVID-19",

Knowledge-International
Journal,

Vol. 50,
Invited
Scientific
Papers

2022

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

0

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

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

2013

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

"Organizational Change and Employee Stress: Empirical
Analysis of Employees in The Repblic of North Macedonia”

Ristovska, A.
& Eftimov,
Lj.,

2nd International Scientific Conference -
Economic and Business Trends Shaping the
Future

Skopje, Republic
of North
Macedonia

2021

“Covid 19 Pandemic and Healthcare Sector in North
Macedonia: What Has Changed for the Human Resource
Management”,

Eftimov, L., &
Bozinovska,
T.,

2nd International Scientific Conference -
Economic and Business Trends Shaping the
Future

Skopje, Republic
of North
Macedonia

2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

Назив на трудот Автори на
трудот Назив на собирот

Држава каде
е одржан
собирот

Година
на

собирот

“Human Resource Management Roles During COVID 19 Crisis: Some
Evidence from the Healthcare Sector in Republic of North
Macedonia”,

Eftimov, L., &
Bozinovska,
T.,

5th International Scientific Conference
on Economics & Management (ITEMA
2021)

Serbia, held
online-
virtually

2024

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
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Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

-1

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Годишник на Економски факултет-Скопје 2021

Научен/стручен труд во списание Journal of Contemporary Economic and Business Issues 2021

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држ
ава

Год
ина

Секциско предавање на
научен/стручен собир

13 Меѓународната стручна конференција “HRise like a PHOENIX- Intertwining humanity and technology” во
организација на Македонската асоцијација за човечки ресурси

РС
М

202
1

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога во списание

Улога Тип на
публикација Назив на списание/зборник

Уредник Научно/стручно
списание Главен и одговорен уредник на стручното списание Човечки Капитал на Македонската асоцијација за човечки ресурси
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Улога Тип на
публикација Назив на списание/зборник

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

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

Член на Научниот одбор на Меѓународната научна конференција the 2nd International Scientific
Conference: Economic and Business Trends Shaping the Future, E-coneference, Skopje, North
Macedonia,12-13 November 2021

Republic of
North
Macedonia

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

Член на Организациски одбор на 11та меѓународна летна школа “Make a difference: learn how to
evaluate the economic impact of Covid-19 pandemic” во организација на Екoномски факултет - Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 20-22.10.2021

Republic of
North
Macedonia

Ч
л
е
н

Организационен или
програмски одбор на
меѓународен научен/струен
собир

Член на Организациски одбор на 13та Меѓународната стручна конференција “HRise like a PHOENIX-
Intertwining humanity and technology” во организација на Македонската асоцијација за човечки ресурси
(21-22.10.2021)

Republic of
North
Macedonia

Изготвување и пријавување на проект

Улог
а

Тип на
проект Назив на проектот Извор на

финансирање
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Улог
а

Тип на
проект Назив на проектот Извор на

финансирање

Нос
ител

Меѓунар
оден

Blended learning and evaluation practices for inclusive digital higher education. KA220-HED-Cooperation partnership
in higher education ID KA220-HED-FcFF8177/20.05.2021 Еразмус +

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Продекан/заменик-директор Продекан за настава

Раководител на постдипломски или
докторски студии

Раководител на студиската програма од 2 циклус студии по MBA in Strategic Human Resource Management на
Економски факултет-Скопје 29.9.2021-28.9.2024

Раководител на постдипломски или
докторски студии Раководител на Советот за 2 циклус студии на Економски факултет-Скопје 15.10.2019-14.10.2022

Член на комисија за избор во звање Избор во соработничко звање – асистент докторанд на м-р Тихона Божиновска на Економскиот факултет во Скопје

Член на факултетска комисија Претседател на Комисијата за упис на студенти во учебната 2021/2022

Член на факултетска комисија Член на Комисија за изработка на нови наставни планови на прв циклус студии на Економски факултет-Скопје за
периодот 2022-2027

Член на факултетска комисија Претседател на Комисија за измени и дополнување на Правилникот за систематизацијата на работни места на УКИМ
Економски факултет-Скопје

Член на факултетска комисија Претседател на Комисија за доделување на стипендии за студенти запишани во прва студиска година на 1 циклус во
учебната 2022/2023

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 (17.04.2014-се уште)
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Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година

1

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Учество или координација на промотивните активности на 1 циклус студии „Отворен инфо ден на Економски факултет-Скопје“ 2021

Учество или координација на промотивните активности на 2 циклус студии „Отворен инфо ден на Економски факултет-Скопје“ 2021

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 2020 година во Р. Северна Македонија во
организација на Македонската асоцијација за човечки ресурси

202
1

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни центри

Назив на институцијата Конкретен назив на предавањето Година

1

Учество во експертски активности

Тип
на

учест
во

Конкретен назив на ангажманот

Г
о
д
и
н
а

мето
доло
гија

Одговорен претставник на Економски факултет-Скопје за Изработка на збир стручни прашања и задачи од областа на економско-деловните науки
со цел професионална поддршка на Секторот за човечки ресурси на Халк Банка АД-Скопје во делот на унапредување на капацитетите за
професионална селекција на кадрите

2
0
2
2
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14 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Сашо Јосимовски

Службен емаил (задолжително прашање)
saso.josimovski@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 информациски системи 6 часа

од втор циклус настава летен Менаџмент со информациски технологии 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 Информациони технологии 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 10

Дипломска работа Член 55

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 3

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на финансирање

меѓународен научен проект Учесник Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education Erasmus+ KA220

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

-14

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
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Назив на трудот Автори на трудот Назив на собирот

Држава
каде е
одржан
собирот

Годин
а на
собир
от

Utilizing Narrative
Design in E-commerce
Campaigns

Lidija Pulevska
Ivanovska, Martin
Kiselicki, Saso
Josimovski

Economic and Social Development 75th International Scientific Conference on
Economic and social development Србија 2021

Correlation of COVID-
19 in the online
purchasing process

Saso Josimovski, Lidija
Pulevska Ivanovska,
Brankica Boceva

2nd International Conference Economic and Business Trends Shaping the
Future

Македониј
а 2021

Risks of implementing
gamification: A
literature review

Martin Kiselicki, Saso
Josimovski

80th International Scientific Conference on Economic and Social Development
and 10th International OFEL Conference "Diversity, Equity and Inclusion: The
Essence of Organizational Well-Being"

Хрватска 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Годи
на

The impact of work from home model on
Employees during COVID-19

Martin Kiselicki, Lidija Pulevska Ivanovska,
Saso Josimovski

Економски факултет - Скопје, Универзитет Св.
Кирил и Методиј

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Е-бизнис менаџмент 1

Да Втор Е-бизнис менаџмент 2
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19 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 4 часа

Настава во школи и работилници

Назив на школата/работилницата Локација Месец кога е реализирана наставата

Управувачко сметководство Скопје февруари-март

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Дипломска работа Член 15

Магистерски труд Ментор 2

Магистерски труд Член 5

Докторски труд Член 1

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 Основи на сметкводство

Позитивно рецензиран универзитетски учебник Рецензент Евалуација на финансиски перформанси

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект

Раководит
ел

Новата нормалност во пост-ковид периодот во две области: ревизорската професија и економијата
на искуства 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
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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

Ivan Dionisijev, Zorica Bozinovska
Lazarevska, Marina Trpeska, Atanasko
Atanasovski

The supreme audit institution in the Republic of
North Macedonia – two decades of building public
trust

Journal of Public Budgeting,
Accounting & Financial
Management

2022

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

Издан
ие и
број

Година
на

издавање

Marina Trpeska, Todor Tocev,
Ivan Dionisijev, Bojan Malcev

Banks’ Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and their
role in the betterment of society in the Republic of North Macedonia

Facta Universitatis Series
Economics and
Organization

18(4) 2021

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на издавање

-134

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 practice and drivers of CSR disclosure among the
Blue-Chip companies in North Macedonia

1. 2-ра меѓународна конференција „Economic and
Business Trends Shaping the Future“

North
Macedonia 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

Transparency reports and the big picture for
audit profession in the Republic of North
Macedonia

Zorica Bozinovska Lazarevska, Marina
Trpeska, Ivan Dionisijev, Atanasko
Atanasovski

2. 44-ти годишен конгрес на
Европската асоцијација на
сметководители (ЕАА)

Норвешка 2022

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од собир DATA MINING APPROACH IN DETECTING FRAUD IN PUBLIC SECTOR’S FINANCIAL STATEMENTS 2022

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 Facta Universitatis Series Economics and Organization,

Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Член Организационен или програмски одбор на меѓународен научен/струен собир ЕБТСФ 2021 Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на катедра

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година
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Конкретен назив на промотивната активност Година

Промотивни активности на прв циклус 2022

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Вешт наод и мислење ОЈОГОКК 2022

Вешт наод и мислење Основен суд Охрид 2022

Вешт наод и мислење ОЈО Куманово 2022

Вешт наод и мислење ОЈО Велес 2021

Превод

Тип на преводот Конкретен назив на публикацијата Година

Дел од книга Управувачко сметководство 2022

Име и презиме + Потпис
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 сицијални медиуми 4 часа

од втор циклус настава зимски Интернет макретинг апалткио и апликации 2 часа

од втор циклус настава зимски Social media platforms in HRM 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 Интернет маркетинг 2 часа

од прв циклус настава летен Маркетинг преку социјални медиуми 2 часа

од втор циклус настава зимски Social media platform in HRM 2 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 25

Дипломска работа Член 50

Магистерски труд Член 2

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

4

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

SECURITY ASPECTS OF DIGITAL TRANSACTIONS E-
COMMERCE AND M-COMMERCE IMPLEMENTATIONS

Martin Kiselicki, Dimitar Jovevski, Zanina
Kirovska, Milan Anastasovski

KNOWLEDGE –
International Journal Vol.
54.

2022

DIGITALIZATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND WORK FORCE Dimitar Jovevski, Saso Josimovski, Lazar
Jovevski

Knowledge - International
Journal Vol. 54. 2022

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир каде што членовите на 
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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

Digital
transformation
leading the way

Dimitar Jovevski,
Ljubomir Drakulevski,
Ognen Firfof

SymOrg 2022 XVIII International Symposium: Sustainable Business
Management and Digital Transformation: Challenges and Opportunities in the
Post-COVID Era

Србија,
Белград 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Улога на собири

Улога Тип на тело Назив на собирот Држава на собирот

Член

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија Евалуација

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Упис за нови студенти 2022

Член на жири-комисија 

Тип на жири-комисијата Конкретен назив на жири-комисијата Година

Меѓународна World Summit Award 2022 2022
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 втор циклус настава зимски

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 Финансиска и актуарска математика 2 часа

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 22

Дипломска работа Член 5

Магистерски труд Ментор 3

Магистерски труд Член 5

Учебници и други наставни помагала

Тип на публикација Улога Назив на публикацијата

Пакет материјали за одреден предмет Автор Менаџмент во осигурување

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улога Назив на проектот Извор на
финансирање

Национален научен
проект

Учесн
ик

Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет - Скопје УКИМ

Монографии

Тип на
монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Монографија Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ перспективите на дипломираните економисти на
Економски факултет - Скопје

Економски факултет-Скопје при
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
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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

Violeta Cvetkoska, Ljupco
Eftimov and Tanja
Kamenjarska

Measuring the managerial ability in the insurance companies in Republic of
North Macedonia, Croatia, Serbia and Slovenia and identifying its
determinants

International Journal of
Banking, risk and
insurance

10 (1) 2022

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

Filip Peovski, Violeta Cvetkoska, Predrag
Trpeski, Igor Ivanovski

Monitoring Stock Market Returns: A
Stochastic Approach

Croatian Operational
Research Review 13(1) 2022

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

33. Financial Sector Stocks
Reaction to Covid-19 Events

Filip Peovski, Igor
Ivanovski, Sulejman
Ahmedi

International Scientific Conference: Economic and Business
Trends Shaping the Future, Faculty of economics-Skopje N.Macedonia 2021

Абстракт објавен во зборник на конференција

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

MODELING AND FORECASTING STOCK PRICE
MOVEMENTS

Marija Spasovska, Violeta
Cvetkoska, Aleksandar Naumovski,
Igor Ivanovski

1ST CONFERENCE IN
BUSINESS RESEARCH AND
MANAGEMENT

Хибрид
(Шпанија и
онлајн)

2022

Literature Survey on DEA in the Insurance Industry with a
Focus on Identification of Research Hotspots with Text
Mining

Violeta Cvetksoka, Igor Ivanovski,
Marija Tasheva C-IASOS 2021

Хибрид
(Турција и
онлајн

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 Катедра по математика и статистика

Раководител на постдипломски или докторски студии 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 Надворешен член на Совет на експерти на Агенција за супервизија на осигурувањето

Друго Претседател на Комисија за признавање и еквиваленција на високо образовни дипломи, звања и
квалификации во рамки на МОН

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 Втор Менаџмент во осигурување 2022

Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година

-2

Учество во изработка на закони

Улога Тип на комисија Назив на законот Година

-5

Име и презиме + Потпис
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 21

Дипломска работа Член 51
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Магистерски труд Ментор 6

Магистерски труд Член 9

Докторски труд Член -8

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

Друго кое не е покриено во прашалникот
Ментор на одобрени тези за изработка на магистерски труд (5) 
Член на Комисија за оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација (2) 
Член на Комисија за валоризација на кредити за докторски семинар (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

-4
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно популарно списание  

Назив на трудот Автори на трудот Списание Година на
издавање

Детерминанти на банкарството во сенка во одбрани земји од Централна и
Југоисточна Европа

Симона Пејовска, Елена
Наумовска

Годишник на Економскиот
Факултет - Скопје 2021

Друго кое не е покриено во прашалникот
Член на Организационен одбор на 12тата меѓународна летна школа на Економскиот факултет Скопје со наслов "Make a difference by getting insight into 
finance in modern dynamic environment"

Друго (кое не е покриено во прашалникот)
Организација на серија од работилници за парктичното банкарско работење водени од стручни лица и експерти од банкарската област паралелно со предавањата 
по предметотот Банкарски менаџмент на департамaнот Финансии

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд од зборник Годишник на Економскиот факултет - Скопје 2021

Научен/стручен труд од собир 2nd International Scientific Conference titled "Economic and Business Trends Shaping the Future" 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

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата
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Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски
студии

Раководител на Колегиумот на студиската програма Монетрна економија, финансии и банкарство на втор
циклус на студии

Член на факултетска комисија Претседател на Одборот за издавачка дејност

Член на факултетска комисија Претседател на Комисија за избор на асистент

Член на факултетска комисија Член на Комисија за избор на демонстратор

Член на факултетска комисија Член на Комисија за проценка на вредноста н адвижни ствари

Член на комисија за избор во звање Заменик претседател на Комисија за јавни набавки

Член на Надзорен Одбор на Јунус центарот за социјални бизниси на Економски факултет - Скопје

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго Член на Надзорен Одбор во Прокредит Банка АД Скопје

Друго Член на Одбор за ревизија во Прокредит Банка АД Скопје

Друго Едукатор за обука на инвестициони советници во организација на КХВ

Друго Надворешен експерт за оценка на проекти од програмата ЕРАЗМУС ПЛУС (2021-2027) и Европски солидарен корпус (2021-2027)

Учество во промотивни активности на факултетот

Конкретен назив на промотивната активност Година

Учества на отворен ден за промоција на студиска програма на прв циклус на студии 2022

Учества на отворен ден за промоција на студиска програма на втор циклус на студии 2022
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Професор Љубомир Кекеновски

Службен емаил (задолжително прашање)
ljubomir.kekenovski@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 јавниот сектор 6 часа

од прв циклус настава зимски Индустриска политика 6 часа

од втор циклус настава зимски Економија на јавниот сектор 6 часа

од втор циклус настава зимски Економика на јавните претпријатија 6 часа

од тер циклус настава зимски Економија на јавниот сектор 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 9

Дипломска работа Ментор 3

Дипломска работа Член 12

Докторски труд Член 1

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Уло
га Назив на проектот Извор на

финансирање

Национален
научен проект

Уч
есн
ик

1. ,,Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и бизнис секторот во Република Македонија
кон стандардите и конкурентноста на економиите во ЕУ”, Економски факултет, Скопје, 2019-2024

Економски
факултет -
Скопје

меѓународен
научен проект

Уч
есн
ик

“Hidden Chamipons in CEE countries , Turkey and China” - CEEMAN Bled School of management, 2022 Bled
Slovenia.

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

1. Socio Economic effect of post Covid crises in
Macedonia

Faculty of Economics,
Niss 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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Улога во списание

Улога Тип на публикација Назив на списание/зборник

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Journal of Economic and Business, Ilirian Universtiy , Pristina, Kosovo

Член на уредувачки одбор меѓународно научно/стручно списание Journla of social Medicine. Sofia Bulgaria

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

Challenges in the Western Balkans: Infrastructure and Development in the
Region”. Epoka University Tirana Albania

Чл
ен

Организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/струен собир

EU project –„Confernece on Circular Economy challenges and opportunities
‘’- September 2022 Skopje. Macedonia

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на факултетска комисија

Член на универзитетска комисија

Позиции надовр од Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Друго

Име и презиме + Потпис
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 Спојувања и аквизиции помеѓу компаниите 2 часа

Оддржување на вежби

Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од прв циклус настава летен Политика на цени 2 часа

Менторски активности
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 2

Дипломска работа Член 5

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 (2017-2021) Европска Унија

меѓународен научен
проект

Национален
координатор

Cost Action 18213 – Rural NEET Youth Network: Modelling the risks underlying rural
NEETs social exclusion Европска Унија

меѓународен научен
проект Учесник Cost Action 18213 – Rural NEET Youth Network: Modelling the risks underlying rural

NEETs social exclusion Европска Унија

Монографии

Тип на монографија Назив на монографијата Издавач на монографијата

Дел од монографија објавен во странство Challenges Associated with Formal Education in Rural Areas, Policy brief COST - www.rnyobservatory.eu

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

Годин
а на
издав
ање

Имп
акт
фак
тор
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Автори на трудот (Цело име и презиме) Назив на трудот Назив на
списание

Издан
ие и
број

Годин
а на
издав
ање

Имп
акт
фак
тор

Daniela Mamucevska Bojadjieva Ph.D, Marijana Cvetanoska M.Sc
(Ph.D. candidate), Kristijan Kozheski M.Sc. (Ph.D. candidate), Alen
Mujčinović Ph.D., Slaven Gašparović Ph.D.

THE IMPACT OF EDUCATION ON YOUTH
EMPLOYABILITY – THE CASE OF SELECTED
SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES

SAGE
journals,
Youth &
Society

Volu
me
54
Issue
2

2021 2.79
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
собир
от

THE EFFECTS OF REMITTANCES ON POVERTY AND
INEQUALITY ALLEVIATION IN SELECTED CENTRAL AND
SOUTH-EAST EUROPEAN COUNTRIES

Biljana Tashevska,
Daniela Bojadjieva,
Gunter Merdzan

Third International Interdepartmental Scientific
Conference ”Shaping Post-COVID World -
Challenges for Economic Theory and Policy

Белград
Р. Србија 2022

Друго кое не е покриено во прашалникот
Учесник на 44-тиот Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите во транзиција што во соработка со УНКТАД  се 
одржа на Економскиот факултет во Скопје во периодот од 18-29 октомври 2021 
 
Учесник во Обука за Контрола на државната помош, реализирана за потребите на КЗК, од рганизиран од страна на Finance Think, а во рамките на проект 
финансиран од Норвешката амбасада

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

-4

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

The economic costs of youth unemployment and policy
response in North Macedonia

Daniela
Bojadjieva

1st International Conference�Rural Youth and
the New Youth Guarantee Italija 2022

Учество на научен/стручен собир со реферат

Назив на рефератот Автори на рефератот Назив на собирот Држава каде е
одржан собирот

Година на
собирот

Macedonian Telecom Market and
Regulatory Challenges about 5G

Predrag Trpeski,
Daniela Bojadjieva

International Regulatory Conference - IRC,
https://aek.mk/en/irc2022/ R.N. Macedonia 2022

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание SAGE journals, Youth & Society 2021

Научен/стручен труд во списание Vision: The Journal of Business Perspective 2022

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
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

Economic and Business Trends Shaping the Future, 3rd International Scientific
Conference, Skopje, 10-11 November 2022

Р. С.
Македонија

Позиции во рамки на Факултетот/Универзитетот (опис се пополнува каде е соодветно)

Улога Опис на позицијата

Член на универзитетска комисија Член во комисија за настава на УКИМ
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Улога Опис на позицијата

Раководител на постдипломски или докторски студии Раководител на постдипломскиот студиум - Управување во јавниот сектор

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Катедрата по Економија

Раководител на внатрешна организациона единица Раководител на Тренинг центарот за европски интеграции - ЕИТЦ

Координатор во подготовка на елаборат за нова студиска програма

Учество Циклус на студии Назив на студиската програма Година

Да Втор Управување во јавниот сектор 2021

Учество во експертски активности

Тип
на

учест
во

Конкретен назив на ангажманот

Г
о
д
и
н
а

Струч
но
мисле
ње

ЕКСПЕРТСКА АНАЛИЗА ЗА КОНКУРЕНТСКИТЕ АСПЕКТИ НА СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ ПРОТИВ
КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА СЛУЧАЈОТ НА ТЕЛЕНЕТ
КОМ ДОО ТЕТОВО ПРОТИВ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

2
0
2
1

Име и презиме + Потпис
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21 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 година

Име и презиме на вработениот (задолжително прашање)
Вонреден професор Ezeni Brzovska

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 летен Управување со маркетинг канали 6 часа

од прв циклус настава зимски Управување со производот 6 часа

од втор циклус настава зимски Меѓународен маркетинг

од тер циклус настава зимски Стратегии на производ и бренд

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Докторски труд Ментор 1
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Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Дипломска работа Ментор 8

Дипломска работа Член 15

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научни проекти

Тип на проект Улог
а Назив на проектот Извор на

финансирање

меѓународен
научен проект

Уче
сник Profesionalnata trening programa "Quality Management & Competitiveness"

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

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

Brand value co creation in social
media context

Irena Bogoevska Gavrilova,
Brzovska Ezeni

International confer business management and
socal innovationence on Svajcarija 2022

Рецензирање на публикации

Тип на публикација Назив на списанието/собирот/зборникот Година

Научен/стручен труд во списание Trziste 2022

Предавање на собири

Тип на публикација Назив на собирот Држава Година

Пленарно предавање на научен/стручен собир Creative business cup S. Makedonija 2022
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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 втор циклус на студии на Маркетинг

Член на факултетска комисија Член на одборот за издавачка дејност на Економскиот факултет-Скопје

Член на факултетска комисија Член за комисија за избор на најдобар дипломски труд

Член на факултетска комисија Член на комисија за спроведување на Анкета за односот на наставниците и соработниците спрема
наставата

Член на факултетска комисија Член на Советот за втор циклус студии

Член на факултетска комисија Член на Надзорниот одбор, на трговското друштвоEконс ДООЕЛ

Учество во работата на комисии за државни натпревари

Улога Конкретен назив на државниот натпревар Година

Член Creative business cup 2022

Член на жири-комисија 

Тип на жири-комисијата Конкретен назив на жири-комисијата Година

Национална

Учество во експертски активности

Тип на учество Конкретен назив на ангажманот Година

Стручно мислење Еразмуз надворешен експерт 2022

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=222792718275162&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


Име и презиме + Потпис
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22 ноември 2022

Индивидуален годишен извештај 2021-2022 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 6 часа

од втор циклус настава зимски Современи макроекономски концепции и политики 6 часа

од втор циклус настава зимски Државата и бизнисот 6 часа

од тер циклус настава зимски Макроекономија 6 часа
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Циклус на студии Семестар Назив на предметот Број на часови неделно

од тер циклус настава летен Државна регулација на бизнисот 6 часа

Менторски активности

Тип на труд Улога Број на менторирани трудови

Докторски труд Ментор 3

Магистерски труд Ментор 2

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

Никола Поповски, Трајко Славески Лево - Десно: Економијата низ две перспективи Коавтор Матица 2021

Преводи на капитлни дела во области кои ги утврдува националниот совет за високото образование и научно-истражувачка работа 

Назив на делото Автори на делото Година

0

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

Економските кризи (рецесии) во
независна Македонија

Трајко
Славески

Современата Македонска држава - Две етапи во процесот на нејзиното
формирање и развој: 1941-1991/1991-2021 Македонија 2022

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа

Назив на трудот Автори на трудот Назив на установата Година

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 Претседател на Совет на Град Скопје

Име и презиме + Потпис
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	4. Изготвување на проектни апликации во рамките на редовните повици од домашни и меѓународни институции:
	 По објавен повик во рамки на програмата EU for Economic Growth (EU4EG) Project за развој на регионална акцелераторска бизнис програма беше поднесен предлог проект. Општата цел на проектот е да се развие и имплементира колаборативна програма за забрз...

