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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областа сметководство
на Економскиот факултет - Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен на 24 февруари 2018 год. објавен во дневните
весници „Лајм“ и “Нова Македонија” за избор на наставник од областа сметководство,
Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-338/7 од
21.03.2018 год., формира Рецензентска комисија за избор на наставник од областа
сметководство, во состав:
• д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Пеце Николовски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп
Врз основа на член 132 став 2, 3 и 4 од Законот за високото образование како и чл.
34 од Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, 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 „Лајм“ и “Нова Македонија” од 24
февруари 2018 год. за избор на наставник од областа сметководство, во предвидениот рок
се пријави кандидатот, д-р Игор Здравкоски, доцент на Економски факултет - Прилеп. Кон
пријавата кандидатот ги поднесе потребните документи, согласно Законот за високо
образование и подзаконските акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.

Биографски податоци за кандидатот, доц. д-р Игор Здравкоски
 Датум на раѓање: 20.04.1974 г. во Прилеп;
 Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп;
 Постдипломски студии: Деловни финансии, Економски факултет – Прилеп,
просечна оцена 9,50 ;
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 Одбрана на магистерски труд на тема: " Аналитичките и информациските
аспекти на финансиските извештаи при управувањето со трговските друштва ",
Економски факултет – Прилеп, одбранет 2004 година.
 Одбрана на докторски труд на тема: " Теоретско – методолошки проблеми и
постапки на финансиските извештаи во функција на утврдување и оценка на
резултатите на компаниите во Република Македонија ", одбранет 2009 година.
Како

резултат

на

постигнатите

успеси

во

текот

на

додипломското

и

постдипломското студирање почнувајќи од академската 2000/01 година кандидатот е
избран за демонстратор по група сметководствени дисциплини, а во академската 2002/03
година е избран за помлад асистент на неопределено работно време по група
сметководствени дисциплини, и тоа: сметководство, принципи и организација на
сметководството, сметководствен менаџмент и меѓународни сметководствени стандарди
(МСС).
Со Одлука бр. 02 – 1324/2 од Наставно – научниот совет на Економскиот факултет
– Прилеп, кандидатот е реизбран за соработник (помлад асистент) на група
сметководствени дисциплини согласно објавата во Билтенот на Универзитетот
"Св.Климент Охридски" – Битола бр.264 од 01.09.2004 година.
Од мај 2007 година, со одлука бр.02 – 1038/1, од Наставно – научниот совет на
Економскиот факултетот – Прилеп на овие дисциплини е избран за соработник, во звање
асистент.
Од академската 2009/10 година како соработник (асистент) кандидатот, Игор
Здравкоски, е распореден на група сметководствени дисциплини како што се: финансиско
сметководство, државно сметководство и сметководство на непрофитни организации,
принципи и организација на сметководството и деловна анализа.
Од академската 2010/11 како соработник е распореден и на дисциплините:
инвестиционен менаџмент и финансиски извештаи.
Од академската 2012/2013 година со одлука бр. 02-1223/1 од 20.05.2013 година е
реизбран за соработник во звање асистент од областа сметководство.
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Со одлука бр. 02 – 1766/1, од 15.08.2013 година од Наставно – научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп, кандидатот е избран за наставник во звање доцент од
областа сметководство на Економскиот факултет - Прилеп.
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со
позитивната

оценка

од

самоевалуацијата.

Според

резултатите

од

извршената

самоевалуација кандидатот д-р Игор Здравкоски во однос на тоа дали е подготвен за
изведување на наставата е оценет со 3.57. Исто така во однос на тоа дали користи
интерактивни методи во наставата кандидатот е оценет со оценка од 3.57. Во однос на
индикаторот дали наставникот за време на предавањата е посветен и предизивкува
интерес кај студентите И. Здравкоски е оценет со просечна оценка од 4.14, додека во
однос на отвореноста на наставникот и достапноста за консултации е оценет со оценка
4.14. Во однос на тоа дали наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите кандидатот е оценет со оценка 4.29.
Имено од анкетираните студенти во збирниот извештај кандидатот добил просечна
оценка од 4.07 поени од максимални 5.0 поени.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како позитивен
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Игор Здравкоски.
Кандидатот активно го познава англискиот јазик, а има одлични познавања од
Windows XP 2010, Microsoft Office 2010, Google интернет и сл.

СПИСОК НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
Во досегашното активно усовршување и оспособување од областа сметководство,
кое се однесува за изборниов период, самостојно и во коавторство има објавено повеќе
стручни и научни трудови меѓу кои како позначајни ќе ги споменеме:

1) "Меѓународните сметководствени стандарди во функција на модалитет за побрз
микро и макро развој на регионот ", во коавторство со д-р З.Здравкоски,
Меѓународен симпозиум : " Регионалната соработка и економскиот развој ",
организатор и реализатор Економски факултет – Прилеп, Охрид 2003 година.
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2) "Сметководствени принципи и постапки при изготвувањето и презентацијата на
финансиските извештаи на трговските друштва ", Годишник 21, на Економски
факултет – Прилеп, Универзитет "Св.Климент Охридски", Битола, 2004 година.
3) "Новите димензии и унификација на сметководствениот систем на Република
Македонија ", Меѓународна конференција: " Предизвиците на новата економија ",
во организација и реализација на Економскиот факултет – Прилеп, Охрид, 14 – 16
октомври 2005 година.
4) "Стандардизација на финансиските извештаи во функција на современиот бизнис и
развојот на глобалната економија ", автор, Меѓународна конференција : " Бизнисот
и глобализацијата ", Економски факултет - Прилеп, Охрид, од 19 – 20 октомври,
2007 година.
5) "Economic Globalization and Standardization of Accounting - Challenges of 21st
Century", author, 2nd Balkans and Middle East Countries, International Conference on
Auditing and Accounting History, Turkey, Istanbul, 14 - 18 September, 2010.
6) "Data Mining - New Business Decision in the Global Economy", co - author,
International Conference - Applied Statistics, Ribno, Bled, Slovenia, 2010.
7) "Development and standardization of financial statements to evaluate business in
postrecesion period ", author, International Conference : " The Economy and Business in
Post-recesion ", Faculty of Economics – Prilep, October 29, 2010.
8) "Accounting and financial information - the foundation of structuring financial
statements and their fundamental role in creating the development strategy of
companies", author, International Scientific Conference - ECO-TREND 2010, VIIth
Edition, Economics and Globalization, Targu Jiu, Romania,November, 26-28 2010.
9) "Business intelligence tools for data analysis and decision making ", co - author , CKS
2011, Challenges of the Knowledge Society, " Nicolae Titulescu " University and "
Complutense " University Buchurest, April, 15 - 16, 2011.
10) "Applications and development of the financial information in contex of the efficiency
and decision-making of the management ", author, International Scientific Conference
ECO-TREND, VIIIth Edition, " Exit from the crisis and revival of sustainable growth ", "
Constantin Brancusi ", University of Targu JIu, Romania, November 25-26, 2011.
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11) "Risk Management of an Investment Project through Monte Carlo Simulation ", co –
author, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012 : Strategijski menadzment i sistemi
poddrške odlučivanju u strategijskom mendzmentu, Subotica, Srbija, 20 April 2012.
12) "Accounting in the New Age ", author, The 1st Virtual International Conference on
Advanced Research in Scientific Areas (ARSA - 2012) Slovakia, December 3 - 7, 2012.
13) "Промоција на дипломирани економисти и магистри", Еквилибриум бр. 9,
Декември 2012.
14) "Анализата и деловното одлучување", коавтор, Еквилибриум бр.10, Економски
факултет – Прилеп, Март, 2013.
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност
на доц. д-р Игор Здравкоски, Комисијата констатира дека кандидатот покажува
континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот на економската мисла, давајќи
свој придонес во економската научна сфера од областа сметководство.
Анализирајќи ја научноистражувачката активност на кандидатот, д-р Игор Здравкоски,
Комисијата констатира дека тој има респектабилен творечки опус, изразен преку бројнитe
објавени научни трудови од коишто дел се објавени во респектабилни меѓународи бази.
Тоа ја потврдува неговата ориентација за системски пристап кон непосредната и
пошироката област и проблематиката којашто се однесува на областа за којашто тој
конкурира.
Исто така, за одбележување е и наставно-образовната активност на кандидатот, д-р
Игор Здравкоски. Имено, тој максимално совесно, одговорно, професионално и
квалитетно ги извршува своите работни задачи и обврски, а притоа остварува коректен
однос како со колегите, така и со студентите. Тоа се воочува и од позитивната оценка во
Извештајот за самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академската 2016/17
година.
Врз основа на презентираните и аргументирани елементи во извештајот и имајќи го
предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот ги
исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и му
предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере, д-р
Игор Здравкоски, за наставник во звање вонреден професор од областа сметководство.
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