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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  ОД ОБЛАСТИТЕ ФИНАНСИИ И 

СМЕТКОВОДСТВО НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП 
 
 Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука  
бр. 02-2149/2 од 22.12.2016 год., формира Рецензентска комисија за избор на 
наставник од областите финансии и сметководство во состав:  

• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет-
Прилеп; 

• д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп; и  

• д-р Ѓорги Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп. 

По разгледувањето на пријавата и придружните материјали, а врз основа 
на Законот за високото образование и Правилникот за единствените критериуми 
и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
     

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ на  23 ноември 
2016 година  и “Лајм” на 25 ноември 2016   за избор на наставник од областите 
финансии и сметководство се пријави само кандидатот, д-р Гордана Витанова, 
редовен професор на Економскиот факултет - Прилеп. Врз основа на увидот во 
доставените документи од кандидатот, Рецензентската комисија го дава 
следново мислење и оценка: 

 
Биографски податоци за кандидатот 
 
Кандидатот, Гордана Витанова е родена на 23.07.1959 година во 

Кавадарци каде што го завршила основното и средното образование, и тоа со 
одличен успех. 

По завршувањето на гимназиското образование, таа се запишала на 
Економскиот факултет во Штип, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – 
Скопје, каде што дипломирала во 1982 година, при што била прогласена за 
најдобар студент, а студиите ги завршила за три, наместо за четири години, 
односно преминала од една во друга генерација, со просечна оценка 8,97. 

Во учебната 1982/83 година, таа се запишала на последипломски студии 
на Економскиот факултет во Прилеп, при Универзитетот "Св. Климент 
Охридски" – Битола, на студиската програма од областа на деловните финансии. 
Последипломските студии ги завршила 1987 година, со просечна оценка 8,71, 
односно со одбраната на магистерскиот труд на тема: “Финансирањето и 
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економската ефикасност на јавните претпријатија со посебен осврт на ЈП 
Електростопанство на Македонија – Скопје, погон РЕК - Битола”. 

Гордана Витанова и по магистрирањето продолжува да ја реализира 
својата амбиција за научноистражувачка работа. Како резултат на тоа, во 2000 
година се стекнува со научен степен доктор на економски науки, и тоа со 
одбраната на докторската дисертација, на тема: “Пазарот на капитал во 
современата теорија и практика и неговите функции во финансирањето на 
претпријатијата”. Својата практична работа Г. Витанова ја започнува со 
нејзиното вработување во 1982 година во Органот на управа при Собранието на 
општина Радовиш. Во 1985 година таа се вработува во РЕК – Битола, пр ЕСМ – 
Скопје, каде што до 1989 година работи во службата за план и анализа, а од 
1989 година е ангажирана како раководител на секторот за сметководство. Од 
2002 година Г. Витанова е назначена за финансиски директор на РЕК-Битола, 
ЕСМ-Скопје. 

Во академската 2003/2004 година, односно од 01.10.2003 година, Гордана 
Витанова се вработува на Економскиот факултет во Прилеп, каде што најнапред 
е избрана за наставник по предметот финансиски пазари и институции во звање 
доцент. Истата година таа е избрана за наставник во звање доцент и по 
предметите: даночно и банкарско сметководство и практикум за менаџерско 
сметководство. Во 2007 година, со одлука на Наставно - научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп, Г. Витанова е избрана за наставнк по 
предметот финансиски пазари и институции во звање вонреден професор, а во 
2008 година во звање вонреден професор е избрана и по предметите: 
сметководство, даночно и банкарско сметководство и практикум за менаџерско 
сметководство. 

Со одлука бр. 07-307/3 oд 28.02.2012 година донесена од Сенатот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ Битола Гордана Витанова е избрана за 
редовен професор на областите  финансии и сметководство. 

Исто така ангажирана е и на втор циклус на студии по предметите: пазар 
на капитал и финансиски институции, инвестициско банкарство и финансиско  
сметководство-напредно ниво. 

Под нејзино менторство имаaт магистрирано 58 магистранти и 
докторирано двајца докторанти. 

 Во периодот од  29.02.2008 год. дo 15.09.2014 год. ja извршуваше 
функцијата продекан по финансии на Економски факултет-Прилеп. 

Со одлука бр.02-108/1 од 21.01.2015 год. беше назначена за раководител на 
Центарот за перманентно усовршување на Економски факултет-Прилеп. 

Во периодот од 2009 год. до 2016 год. беше член на Сенатот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 

 

Учество во реализација на наставата 
 

Кандидатот д-р Гордана Витанова успешно ја реализира наставата на 
следниве наставни дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп: 
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• сметководство-прв циклус на студии; 
• финансиски пазари и институции-прв циклус на студии; 
• пазар на капитал и финансиски институции-втор циклус на студии; 
• инвестициско банкарство-втор циклус на студии; 
• финансиски смметководство-напредно ниво-втор циклус на студии; 
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се 

потврдува со позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од 
извршената самоевалуација кандидатот д-р Гордана Витанова позитивно е 
оценет според сите испитувани индикатори вклучени во анкетното 
истражување за самоевалуација.  Имено 96,2% од вкупно 206 анкетирани  
студентите се изјасниле дека наставникот е соодветно подготвен за квалитетна 
реализација на наставата, а 93,4% од анкетираните студенти одговориле дека 
наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите. Исто така 97,4% од анкетираните студенти одговориле дека 
наставникот редовно ја изведува наставата, a 97% oд студентите се согласуваат 
дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон студентите се на 
соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на студентите 
95% од анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на 
студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, и исто толку 
студенти се согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна 
литература. 

Согласно претходно наведеното, Рецензантската комисија го оцени како 
позитивен Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Гордана 
Витанова. 

 
 
 
 

Список на објавени научни и стручни трудови во периодот 

 од 2012-2016 година 
 

1. Analysis of people’s information about the reformed retirement plan in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) Majska konferencija o strategijskom 
menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, maj 2012.; 

2. Cost Quality Management –Imperative for Competitive Adventage, (vo 
koavtorstvo) 1 –st International Conference “South East European Countries 
toward European Integration”, Universiteti "Aleksander Huvani", Fakulteti 
Ekonomik, Elbasan, October 2012 

3. Предизвиците на менаџерското сметководство во Република 
Македонија (во коавторство) XIV Симпозиум на Сметководителите на 
Република Македонија, Зборник на трудови, Конвергенција на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
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позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој 
процес, Струга, 2012 god.; 

4. Portfolio management in banking institutions of the Republic of Macedonia, 
(vo koavtorstvo) International Conference, South –East European Countries 
towards European Integration, University Aleksander Xhuvani, Faculty of 
Economics, Elbasan, Albania, ISSN 2221-5956, October, 2012.; 

5. The capital market development in the function of efficient portfolio 
management in the Republic of Macedonia., (vo koavtorstvo) 2nd REDETE 
2012 Conference, International Scientific Conference Economic Development 
and Enterpreneurship in Transition Economies:A Search For New Paradigms, 
Conference Proceedings 2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3), 
Banja Luka, October, 2012.; 

6. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (vo koavtorstvo) 
Strategic Management, International Journal of Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, University of Novi Sad, 
Faculty of economics-Subotica, Vol.17 No. 1, 2012  

7. Reformed pension fund’s perspectives on the financial market in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) 18th International Scientific 
Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic 
Management, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of 
Economics, Tuzla, December 2013.; 

8. Investing pension funds as security factor in the third age of life (vo 
koavtorstvo) Horizons, International Scientific Journal, Series A Social 
Sciences Humanities, University St.Kliment Ohridski – Bitola, Year IX, 
Volume 14,  2013 

9. Equity financing and the issuance of securities on the Macedonian Stock 
Exchange, (vo koavtorstvo) International Scientific Conference Economy of 
Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty 
of Economics, Tuzla, December 2013.; 

10. Options as an instrument for risk management, (vo koavtorstvo) 
International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, 
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, 
December 2013.; 

11. Life insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, (vo 
koavtorstvo) TEM Journal (Technology Education Management Informatics), 
ISSN: 2217-8309, (Print), ISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.2,  May 
2014.; 

12. Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, (vo 
koavtorstvo) Horizons, International Scientific Journal, Series A Social 
Sciences Humanities, University St.Kliment Ohridski – Bitola, Year X, 
Volume 14, September 2014; 
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13. Knowledege of the population in the purpose of developing investment funds 
in Republik of Macedonia, (vo koavtorstvo) Annals of the “Constantin 
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, ISSUE 2/2014, 
“Academica BRÂNCUŞI”, ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu 
Jiu, May, 2014.; 

14. Лизингот како форма на финансирање на деловните субјекти во 
Република Македонија,  (во коавторство) Еквилибриум бр.15, 
Економски факултет, Прилеп, 2014.; 

15. Investing in pension funds as security factor in the third age of life, (vo 
koavtorstvo) International Scientific Journal Horizons, University St. Kliment 
Ohridski, Bitola, Volume 14, September 2014.; 

16. Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting 
Concepts in Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) TEM Journal – 
Volume 3/Number 1/2014  

17. Alternative sources of  SMEs financing in Republic og Macedonia, (vo 
koavtorstvo) International Conference SMEs Development and 
Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Conference 
Proceedings, October, Ohrid, 2014.; 

18. Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and 
Republic of Serbia, (vo koаvtorstvo) UCB Annals of Constantin Brancusi No 
6/2015 Economy Series. 

19. Leasing Arrangements as a form of Financing Business entities in Republic 
of Macedonia, (vo koаvtorstvo), UCB Annals of Constantin Brancusi, No 
1/2015 Economy Series.; 

20. Financing of Business Entities in Republic of Macedonia through Issue of 
Bonds, (vo koаvtorstvo), UCB Annals of Constantin Brancusi No 1/2015 
Economy Series.; 

21. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of 
Macedonia, (vo koаvtorstvo)  International Journal for Economic Theory and 
Practices and Social Issues, Eкоnomika, Vol.2, 2016 god.; 

22. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) 
XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 Strategijski menadžment i sistemi 
podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-
Subotica, Serbia, 2016 god.; 

23. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of 
Macedonia, (vo koаvtorstvo) Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016 god.; 

24. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic 
Growth in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) International Balkan and 
Near Eastern Social Scienes Conference Series (IBANESS) Prilep, 
Macedonia, October 29-30, 2016 god. 
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Список на објавени научни и стручни трудови во периодот 

oд 2005-2011 година 
 
1. Tржиште капитала у транзиционим земљама, Финран, бр. 12 Савез 

рачуновоѓа и ревизора, Републике Српске, 2005 год.; 
2. Финансиските инструменти  во конкекст на финансиските пазари и 

меѓународните стандарди, Зборник на трудови, Сојуз на 
сметководители, финансисти и ревизори на Република Македонија, 
Струга, 5-7 декември 2005 год.; 

3. Регионална соработка на Македонската берза на долгорочни хартии 
од вредност во контекст  на економскиот развој, Меѓународен 
симпозиум на тема, „Регионалната соработка и економскиот развој“, 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 

4. Значењето и потребата од интерна ревизија за менаџерите, Билтен 
на Министерството за финансии на Република Македонија 1-2 ,Скопје, 
2005 год.; 

5. Меѓународните сметководственти стандарди во функција на 
развојот на пазарот на капитал, (во коавторство), Годишник на 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 

6. Финансиските деривати на финансискиот пазар, (во коавторство) 
Меѓународна научна конференција на тема “Предизвиците на новата 
економија“, Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2007 год.; 

7. Пазарот на пари во Република Македонија, (во коавторство), 
Економија и бизнис, фебруари-март, Скопје, 2006 год.; 

8. Опциите во глобалната  економија (во коавторство), Меѓународна 
научна конференција на тема „Предизвиците на новата економија”, 
Економски факултет - Прилеп, 19-20 октомври,Охрид, 2007 год.; 

9. Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот 
пазар, (во коавторство) Зборник на трудови на Меѓународната научна 
конференција на тема “Предизвиците на новата економија” , Охрид, 2007 
год.; 

10. Управување со ризикот преку инвестирање во портфолио на хартии 
од вредност”, (во коавторство), Зборник радова, Економски факултет – 
Суботица, 2007 год.;  

11. Notification as the core element towards investors’ interest protection, (во 
коавторство) International Scientific Conference ECO-Trend 2007, 
University of Târgu – Jiu, Romania, 2007,; 

12. Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната 
економија (во  коавторство), Меѓународна научна конференција на тема 
„Предизвиците на новата економија”, Економски факултет - Прилеп, 19-
20 октомври, Охрид, 2007 год.; 

13. Informisanje u funkciji zastite interesa investitota, ( vo koavtorstvo) 
Univerzitet u Nisu, Еkonomski fakultet,  “Ekonomske teme”, Nis br.3, 2007 
god; 
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14. Финансиските опции во глобализацијата, (во коавторство) 
Меѓународна конференција, Бизнис и глобализација, Економски 
факултет-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Охрид 
2007 год.; 

15.  Улогата и значењето на опционите договори во развојот на пазарот 
на капитал (во коавторство)  „Eкономија и бизнис”, април - мај, Скопје 
2008 год.; 

16. Систем “Just–in–time”-“точно навреме”, Зборник на трудови, Друштво 
за наука (во коавторство), 2008 год; 

17. Cost Quality Management”, EcoTrend - European Developments and 
Globalization, (во коавторство), Faculty of Economics, „Constantin 
Brâncuşi” University of Tg-Jiu, 2008 god.; 

18. Merenje performansa u funkciji unapredjenja procesa upravljanja, (во 
коавторство) SM 2009 – Strategijski menadžment i sistemi podrške 
odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009 год.; 

19. Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, 
(во коавторство)  V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 
2009 god, ; 

20. The meaning of investment funds for the development of the stock market in 
the Republic of Macedonia, (во коавторство) International Scientific 
Conference ECO-Trend 2009, University of Târgu – Jiu, Romania, 2009 god,; 

21. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, International conference – the economy and business in post-
recession, Faculty of economics, Prilep, 2010 god.; 

22. Challenges of management accounting in a new business environment, (во 
коавторство) International conference – The Economy and business in post-
recesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010 god.; 

23. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, (vo koavtorstvo) Меѓународната научна конференција The 
economy and business in post-recession, Економски факултет-Прилеп, 29 
октомври 2010 god.; 

24. Security in electronic banking system, security in the post-conflict (Western) 
Balkans, (vo koavtorstvo) Transition and Challenges faced by the Republic of 
Makedonia, Ohrid 27-28.05.2011. god.; 

25. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (во коавторство)16th 
International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty 
of economics-Subotica, 2011 god.; 

26. Opportunities for financing the small and medium-size businesses in 
the Republic of Macedonia through issuing long-term securities, Researcing 
Economic Development and Enterpreneurship in Transitional Economies, 
Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna 
and Hercegovina, 2011 god.; 

27. Incorporating the value of intangible assets in formal accounting and 
financial statements-key contemporary manaferial challenge (во 
коавторство) International conference  Economic & Social Challenges 2011- 
“Globalization and Sustainable Development”,Тирана, Албанија 2011god.; 
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28. Системот на активности во функција на поефикасно деловно 
одлучување”, (во коавторствo) Зборник на трудови, Друштво за наука, 
2011 год. 
 

 
Учество на меѓународни конференции 

 
1. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) 

XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 Strategijski menadžment i sistemi 
podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-
Subotica, Serbia, 2016 god.; 

2. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic 
Growth in Republic of Macedonia, (vo koаvtorstvo) International Balkan and 
Near Eastern Social Scienes Conference Series(IBANESS) Prilep, Macedonia, 
October 29-30, 2016 god.; 

3. Alternative sources of  SMEs financing in Republic og Macedonia, (vo 
koavtorstvo) International Conference SMEs Development and 
Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Conference 
Proceedings, October, Ohrid 2014 god; 

4. Equity financing and the issuance of securities on the Macedonian Stock 
Exchange, (vo koavtorstvo) International Scientific Conference Economy of 
Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty 
of Economics, Tuzla, December 2013 god.; 

5. Options as an instrument for risk management, (vo koavtorstvo) 
International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, 
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, 
December 2013 god.; 

6. Reformed pension fund’s perspectives on the financial market in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) 18th International Scientific 
Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic 
Management, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of 
Economics, Tuzla, December 2013 god.; 

7. Cost Quality Management –Imperative for Competitive Adventage, (vo 
koavtorstvo) 1 –st International Conference “South East European Countries 
toward European Integration”, UNIVERSITETI "ALEKSANDËR 
XHUVANI", FAKULTETI EKONOMIK, ELBASAN, October 2012 god.; 

8. Предизвиците на менаџерското сметководство во Република 
Македонија (во коавторство) XIV Симпозиум на Сметководителите на 
Република Македонија, Зборник на трудови, Конвергенција на 
финансиското известување во услови на економска криза и 
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позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој 
процес, Струга, 2012 год.; 

9. The capital market development in the function of efficient portfolio 
management in the Republic of Macedonia., (vo koavtorstvo) 2nd REDETE 
2012 Conference, International Scientific Conference Economic Development 
and Enterpreneurship in Transition Economies:A Search For New Paradigms, 
Conference Proceedings , Banja Luka, October, 2012 god.; 

10. Portfolio management in banking institutions of the Republic of Macedonia, 
(vo koavtorstvo) International Conference, South –East European Countries 
towards European Integration, University Aleksander Xhuvani, Faculty of 
Economics, Elbasan, Albania, October, 2012 god.; 

11. Analysis of people’s information about the reformed retirement plan in the 
Republic of Macedonia, (vo koavtorstvo) Majska konferencija o strategijskom 
menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, maj 2012 
god; 

12. Incorporating the value of intangible assets in formal accounting and 
financial statements-key contemporary manaferial challenge (во 
коавторство) International conference  Economic & Social Challenges 2011- 
“Globalization and Sustainable Development”,Тирана, Албанија 2011god.; 

13. Security in electronic banking system, security in the post-conflict (Western) 
Balkans, (vo koavtorstvo) Transition and Challenges faced by the Republic of 
Makedonia, Ohrid 27-28.05.2011 god.; 

14. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, (во коавторство)16th 
International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Apsract, Faculty 
of economics-Subotica, 2011 god.; 

15. Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-
recession, (vo koavtorstvo) Меѓународната научна конференција The 
economy and business in post-recession, Економски факултет-Прилеп, 29 
октомври 2010 god.; 

16. Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, 
(во коавторство)  V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 
2009 god, ; 

17. Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната 
економија (во  коавторство), Меѓународна научна конференција на тема 
„Предизвиците на новата економија”, Економски факултет - Прилеп, 19-
20 октомври, Охрид, 2007 год.; 

18. Финансиските деривати на финансискиот пазар, (во коавторство) 
Меѓународна научна конференција на тема “Предизвиците на новата 
економија“, Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2007 год.; 

19. Опциите во глобалната  економија (во коавторство), Меѓународна 
научна конференција на тема „Предизвиците на новата економија”, 
Економски факултет - Прилеп, 19-20 октомври,Охрид, 2007 год.; 
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20. Рeгионална соработка на Македонската берза на долгорочни хартии 
од вредност во контекст  на економскиот развој, Меѓународен 
симпозиум на тема, „Регионалната соработка и економскиот развој“, 
Економски факултет-Прилеп, 2005 год.; 
 

 
 

Учество во научноистражувачки и стручни проекти од национален и 
меѓународен карактер 

 
1. Водич во сметководстсвеното евидентирање на деловните субјекти, 

прирачник за сметководство, со изведување предавања,  проект  
PRIZMA, 2006 год. (финансирано од Светска банка); 

2. Учество во Проект за развој на сметководствената и ревизорската 
регулатива- прв дел-REPARIS, финансиран од Светска банка мај-
декември, 2005 год. 

3. Учество во Проект за развој на сметководствената и ревизорската 
регулатива- втор дел-REPARIS, финансиран од Светска банка, јануари-
јуни, 2006 год. 

4. TEMPUS JER 41077-2006 Ekonomski fakultet-Udine, Italija 2009 god. 
 

 
 

Издадени учебници 
 

1. Финансиски пазари и институции, Универзитет „Св. Климент Охридски”- 
Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2003 год.; 
2.Даночно и банкарско сметководство, Универзитет „Св. Климент 
Охридски” -  Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2004 год.; 

       3.Практикум на менаџерското сметководство, Универзитет „Св. Климент 
Охридски”- Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2008 год.; 
4.Основи на сметководство со контен план, Универзитет „Св. Климент 
Охридски”- Битола, Економски факултет - Прилеп, учебник 2008 год. ; 
5.Даночно и банкарско сметководство (второ, дополнето и изменето      
издание), Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола, Економски 
факултет - Прилеп, учебник 2009 год. 

 
 

Членство во стручни асоцијации  
 

- Институт на овластени ревизори на Република Македонија; 
- Национален комитет за развој и унапредување на сметководството и 

ревизијата; 
- Институт на овластени сметководители на Република Македонија; 
- Член на Управниот одбор на Институтот на овластени ревизори на 

Република Македонија; 
- Македонско научно друштво-Битола. 
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Констатација и предлог 
 

     Врз основа на анализата на поднесената документација, 
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот, д-р Гордана Витанова, со 
својот научен опус, презентиран во форма на учебници, научно истражувачки и 
стучни проекти, како и реферати со коишто учествувала на бројни научни 
собири и конференции во национални и меѓународни рамки, континуирано 
придонесува за развојот и афирмацијата на економската наука во областите 
сметководство и финансии. 

 Особено треба да се потенцира фактот дек д-р Гордана Витанова 
поседува солидно работно искуство од над 20 години и тоа во областите за 
коишто конкурира, што е исклучително релевантно за нејзиниот придонес во 
трансферирањето на нејзините практични сознанија и искуства на студентите во 
едукативниот процес. 

Врз основа на претходно изложеното, Комисијата констатира дека д-р 
Гордана Витанова ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високо 
образование на Р. Македонија и Статутот на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски“ – Битола за избор на наставник од областите финансии и 
сметководство. 

Според тоа, Комисијата, со особено задоволство, му предлага на Сенатот 
на Универзитетот “Св. Климент Охридски “ – Битола, д-р Гордана Витанова да 
ја избере повторно за наставник во звање редовен професор од областите 
финансии и сметководство.  
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1. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на 
Економскиот факултет-Прилеп 

 
 

2. д-р Сузана Талеска, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп 

 
 

3. д-р Ѓорги Манчески, редовен професор на 
Економски факултет-Прилеп 

 
 

 
 
 
 


