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Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 
од областа 

ДРУГО / ПРАВО ЗА ЕКОНОМИСТИ 
на Економскиот факултет - Прилеп 

Врз основа на конкурсот објавен на 20 мај 2015 година во дневните весници 
„Нова Македонија“ и „Лајм“ за избор на наставник од областа друго / право за
економисти, Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со 
одлука бр. 02-1233/1 од 05.06.2015 година, формира Рецензентска комисија за 
избор на наставник од областа друго / право за економисти, во состав:

• д-р Ристо Ристески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп,
во пензија;

• д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид и

• д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп.

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и
чл. 9, чл. 47, чл. 48, чл. 49 и чл. 50 од Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на 
пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“
од 20 мај 2015 година за избор на наставник од областа друго / право за
економисти, во предвидениот рок се пријави само кандидатот: д-р Мирослав 
Андоновски.

Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Мирослав Андоновски ги 
презентираме следните аргументи во прилог на предлогот за избор:

Биографски податоци за кандидатот д-р Мирослав Андоновски 

Датум и место на раѓање 
23.04.1959 год. во с.Тројаци - Прилеп.

Образование 

• Основното образование го завршил во учебната 1973/74 година во основното 
училиште “Никола Тодороски” – с. Ракле – Прилеп.
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• Средното образование го завршил во Гимназијата “Мирче Ацев”, во Прилеп 
во учебната 1977/78 година.

• Во учебната 1978/79 година се запишал на Правниот факултет во Битола,
каде што дипломирал на 27.09.1982 година.

• Во академската 2002/03 год. се запишал на последипломскиот студиум по 
Бизнис администрација – МБА менаџмент на Економскиот факултет во 
Прилеп, каде што во фокусниот сегмент се определил за Сметководствен 
менаџмент. Магистерскиот труд, на тема “Ефикасноста и ефективноста на 
интерната и екстерната ревизија на акционерските друштва,
детерминирани од организациските форми, правната и асоцијативната 
регулатива”, успешно го одбранил на ден 26.12.2005 година и се стекнал со 
научен степен магистер по бизнис администрација – МБА менаџмент.

• На 30.09.2010 година ја одбранил докторската дисертација на тема 
“Институционални претпоставки за подобрување на условите за бизнис 
во Република Македонија”.

Работно искуство 
Првото вработување го имал во 1985 година во стопанството, каде што 

работел до 1993 година, а од 01.01.1994 година до октомври 1998 година работел 
како адвокат, при што еден мандат бил член на Управниот одбор на Адвокатската 
комора на Македонија, по што се вработува во Економскиот факултет – Прилеп,
како секретар.

На ден 18.11.2010 година е избран за наставник по предметите трговско 
право и меѓународно стопанско право во звање доцент на Економскиот факултет 
– Прилеп.

Учество во реализација на наставата 

Кандидатот д-р Мирослав Андоновски успешно ја реализира наставата на 
следниве наставни дисциплини на Економскиот факултет - Прилеп:

• òðãîâñêî ïðàâî, ìåƒóíàðîäíî ñòîïàíñêî ïðàâî, ïðàâî íà åëåêòðîíñêà òðãîâè¼à è ïðàâî 
íà åâðîïñêà óíè¼à – на прв циклус на студии;

• право на Европска Унија и иновации и интелектуална сопственост – на втор 
циклус студии.
Тој има издадено скрипта Трговско право со што во целост е покриена оваа 
наставна програма, а во коавторство со д-р Миладин Крстаноски има 
издадено учебник Меѓународно стопанско право со кој е покриена 
содржината на истоимената предметна програма 

Д-р Мирослав Андоновски досега бил ментор на 4 магистерски трудови и на 
над 80 дипломски трудови, бил член во комисиите за оценка и одбрана на повеќе 
магистерски трудови, како и член во комисија за подобност на докторска 
дисертација, со што активно партиципирал и дал свој придонес во стручното и
научното усовршување на помладите наставници.
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Досега кандидатот д-р Мирослав Андоновски бил член на повеќе комисии и
тела на факултетот, а е и актуелен Претседател на Комисијата за самоевалуација на 
Економски факултет – Прилеп.

За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е потврда и
позитивната оценка од самоевалуацијата. Имено, од резултатите на извршената 
самоевалуација произлегува дека кандидатот д-р Мирослав Андоновски позитивно е
оценет на сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за 
самоевалуација. Имено, 84% од вкупо 45 анкетирани студенти потполно или главно 
се согласуваат дека наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на 
наставата и дека за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите. Исто така, 81% од анкетираните студенти одговориле дека наставникот 
користи интерактивни методи на настава, ги мотивира студентите за вклучување во 
наставниот процес, а 83% дека наставникот стимулира дополнителни активности на 
студентите. Освен тоа, 93% од анкетираните студенти потенцирале дека наставникот 
редовно ја изведува наставата, а 89% од студентите во потполност или главно се 
согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон студентите 
се на соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на студентите,
90% посочиле дека резултатите од работата на студентите�објективно се оценуваат 
од страна на наставникот, а 91% од студентите потполно или главно се согласуваат 
дека предметната програма е покриена со соодветна литература и вклучува 
современи содржини.

Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија гo оцени како 
исклучително позитивен Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р
Мирослав Андоновски.

Научна и стручна активност по изборот во звањето Доцент 
(2010 – 2015) 

 
Учебници и скрипти:

1) Д-р Мирослав Андоновски, Д-р Миладин Крстаноски, “Меѓународно 

стопанско право” - учебник, Печатница Ацетони ДОО Прилеп, 2011 година,

ISBN 978-9989-2797-9-9, COBISS.MK-ID 89437706. 

2) Д-р Мирослав Андоновски, “Трговско право” - скрипта, Универзитет „Св.

Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет - Прилеп, 2011 година,

ISBN 9989-695-99-3, COBISS.MK-ID 89969930. 

 

Учество во проекти:
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1) “Влијанието на индикаторот „затворање на бизнисот“ врз рангирањето 

на Република Македонија во Doing Business” – Студија на случај:

Поведување, водење и заклучување на стечајните постапки на подрачјето 

на Апелационен Суд Битола, Економски факултет – Прилеп, 2011 година;

Список на научни и стручни трудови:

1) “Integriran Univerzitet – Legislativa i Praktika”, XVIII Skup Trendovi Razvoja: 

“Internacionalizacija Univeziteta”, Kopaonik, 27.02. – 01.03.2012. 

2) “Anti-crisis measures as a factor for improving the business climate in Republic 

of Macedonia”, Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката,

Варна, 2012, ISBN 978-954-21-0600-5, стр. 296-302. 

3) “The promotion – A tool for successful product story (From idea for production 

to product sales”, во коавторство со Доц. Д-р Јанка Димитрова, „Улогата на 

медиумите во промоцијата на производите и услугите“, Скопје, 14 и

15.06.2012. 

4) “Models for elimination of the discrimination on the labour market”, во 

коавторство со Доц. Д-р Љупче Маркушески, International scientific 

conference: Migration and Labour market, 19. – 20. October 2012, ISBN 978-

9989-695-53-7, ISBN 978-9989-633-33-1, ISBN 978-608-65073-1-2, 

COBISS.MK-ID 92214538. 

5) “Does the Existing Level of Globalization of the Macedonian Economy Allow 

Successful Development of Domestic Business”, МКБЕФ: Меѓународна 

конференција: „Од либерализација до глобализација – предизвици на светот 

што се менува“, 13 – 15 септември 2012,. 

6) What is and what should be taken by the competent institutions for 

internationalization of the Macedonian economy”, во коавторство со Доц. Д-р

Љупче Маркушески, МКБЕФ: Меѓународна конференција: „Од 

либерализација до глобализација – предизвици на светот што се менува“, 13 – 

15 септември 2012. 
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7) “Managing the crisis in the economy by the relevant state institutions in 

Macedonia”, International conference “South-East European countries towards 

European Integration, Economic Faculty of the University “Aleksander Xhuvani” 

Elbasan, 20.10.2012, ISSN 2221-5956. 

8) “Concepts for implementation of global management in Macedonia aimed at 

internationalization of the national economy”, во коавторство со Доц. Д-р

Јанка Димитрова, XIII International Symposium, SymOrg 2012, University of 

Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 05-09 јуни 2012, Златибор, Србија,

ISBN 8676802556, ISBN 9788676802555. 

9) “The impact of business incubators and innovation centers on the development 

of the Macedonian economy”, 2nd Redete 2012 International Scientific conference 

“Economic development and entrepreneurship in Transition Economies: A Search 

for new paradigms, 25 – 27.10.2012, Бања Лука, ISBN 978-99938-46-54-3. 

10) “Economic approach to safety and health at work: What messages can apply for 

the Republic of Macedonia”, во коавторство со проф. д-р Димитар Николовски 

и м-р Надица Фотев, Прва Меѓународна Научна Конференција – 2013 

„Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Битола, 2013.

11) “The safety and health at work as constituent part of companies profitability”, во 

коавторство со проф. д-р Димитар Николовски и м-р Надица Фотев, Прва 

Меѓународна Научна Конференција – 2013 „Безбедносно инженерство при 

работа и пожар“, Битола, 2013. 

12) „Стечајот во Република Македонија“, Еквилибриум бр. 11, Економски 

факултет – Прилеп, јуни 2013.

13) “European Credit System effects over the passing exams in Republic of 

Macedonia”, во коавторство со Тања Мицалевска и Ана Петровска, XIX Skup 

Trendovi Razvoja: “Univerzitet na tržištu”, Maribor, Pohorje, Slovenija, 18-

21.02.2013, ISBN 978-86-7892-485-9. 

14) “Practical work of students – theory and practice”, во коавторство со Тања 

Мицалеска и Андреј Бошески, XIX Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet na 

tržištu”, Maribor, Pohorje, Slovenija, 18-21.02.2013, ISBN 978-86-7892-485-9. 

15) „Clinical teaching  - Step for bringing closer the higher education towards the 

economy and social community”, во коавторство со Тања Мицалевска, XX 
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Skup Trendovi Razvoja: “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”, Kopaonik, 

24-27.02.2014. 

16) “Financing of the Innovations in Function to the Competitiveness of the 

Companies and the National Economy”, во коавторство со доц. д-р Љупче 

Маркушески и м-р Тања Мицалеска, Innovations and entrepreneurship – the 

micro- and macroeconomic perspective, 24 – 25. април 2014, Полска, ISSN 2300-

5947, ISBN 978-83-62897-85-8 Volume 2 (2014) No. 3. 

17) „Стечајниот управник како фактор за времетраењето на стечајната 

постапка“, Еквилибриум бр. 13, Економски факултет – Прилеп, февруари 

2014. 

18) “Transfer of the right for using a patent - opportunity for development and 

internationalization of the business”, во коавторство со д-р Љупче 

Маркушески, International conference: SMEs Development and Innovation: 

Building Competitive Future of South-Eastern Europe, 3-4.10.2014, ISBN 978-

9989-695-55-1, COBISS.MK-ID 96938762. 

19) “Decision support systems-logistic support to the process of decisions making in 

the Macedonian companies”, во коавторство со д-р Љупче Маркушески,

International conference: SMEs Development and Innovation: Building 

Competitive Future of South-Eastern Europe, 3-4.10.2014, ISBN 978-9989-695-

55-1, COBISS.MK-ID 96938762. 

20) “The reforms in the higher education through the prism of the recent 

amendments in the regulations”, во коавторство со доц. д-р Игор Здравкоски,

XXI Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet u promenama”, Zlatibor, 23-26.02.2015. 

 

Сертификати и друго:

1) Рецензија на трудот “The Importance of the Legal Organisational Form for the 
Internationalisation of Selected Slovene Dynamic Companies”, за списанието 
Organizacija – Journal of Management, Informatics and Human Resources. 

2) Инсолвентност, стечај и ликвидација на трговско друштво – Легислатива и
практика – Скопје, 1 и 2 декември 2010 година.

3) Заштита на правата од интелектуална сопственост, Скопје, 9. декември 2010 
година.

4) Измените на Законот за парнична постапка и нивната примена, Скопје, 6
октомври 2011 година.
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5) Искуствата и дилемите во спроведувањето на измените и дополнувањата на 
Законот за трговски друштва од 2010 и 2011 година во врска со статутите на 
акционерските друштва, Скопје, 14 март 2012 година.

6) First international conference on business, economics and finance (ICBEF) 2012, 
Штип, 13-15. септември 2012.  

7) International scientific conference “Migration and labour market”, Hotel “Montana 
Palace” Krushevo, Macedonia, October 19-20, 2012. 

 

Научна и стручна активност до изборот во звањето Доцент – до 2010 
�

Учествуво во меѓународни и домашни проекти:

1) “Управување и администрирање со универзитетите во Р. Македонија – 

(ЈЕР) број 15032”, престој на Универзитетот “Македонија” во Солун – 

Република Грција;

2) “Конференција за дисеминација на проектните задачи”, TEMPUS-

KARDS-UM-JEP-15032-2000, 10 ноември, Битола, 2003 година;

3) Самоевалуација на високообразовните установи во Република Македонија,

20-22 мај 2002 год., Скопје;

Список на научни и стручни трудови:

1) “Деиндустријализацијата го пренасочува управувањето со квалитетот 

на економијата”, во коавторство со проф. д-р Димо Димков и проф. д-р

Виолета М. Лашкоска, Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, бр. 20,

2003 год.;

2) “Современата екстерна ревизија во Република Македонија”,                 

Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;

3) “Правно – економски аспекти на средствата на резервите”, Годишник на 

Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;
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4) “Ефикасноста и ефективноста на интерната и екстерната ревизија на 

акционерските друштва детерминирани од организациските форми,

правната и асоцијативната регулатива”, магистерски труд, Економски 

факултет – Прилеп, 2005г.;

5) “Akreditacija – baziчni orientir ka standardizaciji visokog 

obrazovaњa”, во коавторство со проф.д-р Димо Димков, XII skup trendovi 

razvoja “Boloњski proces u Srbiji”, - Trend 2006, Kopaonik, 06-09.03. 

2006 godina; 

6) “Obezbeѓivaњe trajnih izvora finansiraњa, osnovni preduvjet za 

potpunu autonomiju visokoobrazovnih institucija”, во коавторство 

со м-р Марјан Ангелески, XIII skup trendovi razvoja “Akreditacija 

boloњskih studija”, Kopaonik, 05-08.03. 2007 година.

7) “Стабилна инвестициска и бизнис клима – предуслов за привлекување 

странски директни инвестиции (СДИ)”, Меѓународна научна 

конференција “Бизнисот и глобализацијата” – Охрид 19-20 октомври 2007 

година.

8) “Akreditacija visokoobrazovnih ustanova i interes o studiraњem”, 

XIV skup trendovi razvoja “Efikasnost i kvalitet boloњskih studija”, 

Kopaonik, mart 2008 godina. 

9) “Ciklusni sistem obrazovaњa i doktorske studije u Republici 

Makedoniji”,  XV skup trendovi razvoja “Doktorske studije u Srbiji, 

regioni i EU”, Kopaonik, 02-05 mart 2009 godina. 

10) “Normativno uređivaњe mobilnost studenata na Univerzitetu 

“Sv. Kliment Ohridski” – Bitola”,  XVI skup trendovi razvoja 

“Boloњa 2010 – staњe, dileme i perspektive”, Kopaonik, 01-04 mart 

2010 godina. 

�

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р
Мирослав Андоновски, во која се содржани податоците за неговата стручна, научна 
и наставна активност, може да се констатира дека тој покажува перманентен 
прогресивен научен и професионален развој.

Кандидатот д-р Мирослав Андоновски е вклучен во наставнообразовниот 
процес на Економскиот факултет Прилеп од 2010 година како доцент по предметите 
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трговско право, меѓународно стопанско право и право на европска унија. При 
што, до денес тој квалитетно и одговорно ги исполнува своите обврски во 
наставнообразовниот процес.

Врз основа на резултатите од спроведената евалуација од студентите е
евидентно дека кандидатот Мирослав Андоновски поседува забележително 
педагошко искуство и користи педагошки методи преку коишто не само што 
успешно им ги пренесува своите знаења на студентите, туку ја поттикнува и ја 
развива нивната креативност.

Целокупниот едукативен процес на кандидатот и неговото професионално 
усовршување покажуваат континуитет којшто се реализира, пред сè, во областите на 
правото.

Творечкиот опус на кандидатот јасно индицира дека тој перманентно се 
занимава со истражувачка работа којашто резултира со голем број објавени научни и
стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Исто така, е евидентно 
неговото учество на повеќе научни собири во земјата и странство. Притоа, треба да 
се потенцира дека приложените трудови на кандидатот се претежно од областите на 
легислативата за трговските субјекти и интелектуалната сопственост и директно 
кореспондираат со областа на којашто конкурира.

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот 
за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере д-р Мирослав 
Андоновски за наставник во звање вонреден професор од областа друго / право за 
економисти.

Прилеп Рецензентска комисија:
17.06.2015 год.

1. д-р Ристо Ристески, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп, во пнезија с.р

2. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид с.р

3. д-р Димко Кокароски, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп с.р


