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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Менаџмент во услужен сектор 

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола 

Единица на универзитетот 
Факултет за туризам и угостителство 

- Охрид  

Охрид, Кеј Македонија бр.95 

Научно поле 
5.06 - Организациони науки и 

управување (менаџмент) 

Научна, стручна или уметничка област 

50608 – Маркетинг менаџмент 

50610 – Логистика 

50620 – Социјален менаџмент 

50624 – Друго 

50607 – Финансиски менаџмент  

Вид на студии 
Прв циклус академски – 

универзитетски студии  

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 240 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  

Дипломиран менаџер во услужен 

сектор – промотивен менаџмент 

Дипломиран менаџер во услужен 

сектор – логистички менаџмент 

Дипломиран менаџер во услужен 

сектор – менаџмент во културата 

Дипломиран менаџер во услужен 

сектор – менаџмент во финансиско 

работење 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  

Bachelor of Management in service sector 

– Promotional management 

Bachelor of Management in service sector 

– Logistics management 

Bachelor of Management in service sector 

– Management in culture 

Bachelor of Management in service sector 

– Management in financial operations 

Времетраење на студиите (во години) 4 (четири) години  

Академска година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2018/2019  

Број на студенти што се планира да се запишат Од 60 до 100 студенти за секоја 



 

 

на студиската програма академска година 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски јазик 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2018  

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk  

www.ftu.uklo.edu.mk 

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.ftu.uklo.edu.mk/


 

 

1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на високообразовната 

установа 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Седиште Охрид, Кеј Македонија бр.95 

Веб страница www.ftu.uklo.edu.mk  

Вид на високообразовната 

установа 

Јавна 

Податоци за основачот (на 

приватната високообразовната 

установа) 

Собрание на Република Македонија  

Податоци за последната 

акредитација 

На седницата на Наставно - научниот совет на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид 

одржана на 17.01.2013 година беше разгледан 

Елаборатот за прв циклус на Универзитетски студии 

за студиската програма Менаџмент во услужен 

сектор и со одлука бр. 11-30/3-1 беше усвоен 

Елаборат за прв циклус универзитетски студии на 

студиска програма по МЕНАЏМЕНТ ВО 

УСЛУЖЕН СЕКТОР со три модули во четвртата 

студиска година. На предлог на Комисијата за 

наставно – научни прашања и позитивно мислење на 

Ректорската Управа на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” – Битола, Универзитетскиот Сенат на 

111-та седница одржана на 28.01.2013 година донесе 

Одлука бр. 07-88/3-4 за усвојување на студиската 

програма за организирање на прв циклус 

четиригодишни универзитетски студии по 

Менаџмент во услужен сектор на Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид. 

Последна акредитација на студиската програма 

доделена од Одбор за акредитација и евалуација на 

високото образование на РМ за оваа студиска 

програма е со број 12-22/2-5 за модул Логистички 

менаџмент, 12-22/2-6 за модул Менаџмент во 

културата и 12-22/2-7 за модул Промотивен 

менаџмент, сите наведени од 29.04.2013 година. 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена 

акредитација 

Подрачје 

5 Општествени науки 

Полиња 

5.14 Туризам и угостителство 

5.06 Организациони науки и управување 

(менаџмент) 

Единици во состав на  

http://www.ftu.uklo.edu.mk/


 

 

високообразовната установа 

Студиски програми што се 

реализираат во единицата која бара 

проширување на дејноста со 

воведување на нова/и студиска/и 

програма/и 

- Туризам 

- Хотелско ресторански менаџмент 

- Гастрономија 

- Осигурување 

- Царина и шпедиција 

- Безбедност и финансиска контрола 

- Менаџмент во услужен сектор 

Податоци за меѓународна 

соработка на планот на наставата, 

истражувањето и мобилноста на 

студентите 

ФТУ има има склучено билатерални договори за 

соработка со образовни институции од Полска, 

САД, Црна Гора, Србија, Бугарија, Германија, 

Словенија и други земји. Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид е вклучен во повеќе 

меѓународни проекти од примена на Европскиот 

кредит трансфер систем, Балканска мрежа на високо 

образование, ТЕМПУС програмата, Regional 

Cooperation Joint European Project, ERASMUS 

Mundus, ERASMUS Basileus, USAID, IPA cross 

Border Program Greece-Republic of Macedonia, 2007-

2013, IME Програмата на Swisscontact и др.  

Факултетот за туризам и угостителство од 2011 

година до денес е член на европската фондација “La 

foundation pour la formation hôtelière” со седиште во 

Женева. Како резултат на повеќегодишната успешна 

соработка со FH фондацијата, ФТУ доби од 

фондацијата донација за набавка на кујнска опрема 

во вредност од 20.000 евра за потребите на 

практична настава и тренинг на студентите од 

студиската програма Гастрономија. Преку IPA Cross 

Border проектот под акроним WATER.NET 

(прекугранична соработка Грција – Република 

Македонија) Факултетот за туризам и угостителство 

– Охрид набави современа професионална 

гастрономска опрема и беше изградена ботаничка 

градина.  

ФТУ – Охрид преку департментот за Царина и 

шпедиција е дел од Конференцијата за партнерство 

за академско истражување и развој на Царината 

(PICARD) што е дел од Директоратот за јакнење на 

капацитетите на Светската царинска организација. 

ФТУ – Охрид преку департментот за Царина и 

шпедиција е член и на Меѓународната мрежа на 

Универзитети од областа на царината (INCU) што е 

направена на иницијатива на Светската царинска 

организација (WCO). 



 

 

ФТУ – Охрид е дел од CEEPUS програмата како дел 

од мрежата  Fostering sustainable partnership between 

academia and industry in improving applicability of 

logistics thinking. Acronym: FINALIST (CEEPUS 

Network number: CIII-RS-1011-03-1718).   

Меѓународната размена на академскиот кадар и 

студентите се остварува во рамките на Erasmus+ 

програмата подржана од Европската Комисија.  

ФТУ, преку УКЛО Битола има склучено договори за 

соработка во рамките на ERASMUS + програмата со 

следните Универзитети: 

 

 

Меѓународна размена на наставен кадар и студенти 

ФТУ – Охрид остварува и преку CEEPUS мрежата 

во која факултетот е вклучен (CIII-RS-1011-03-1718 - 

Fostering sustainable partnership between academia and 

industry in improving applicability of logistics thinking 

[FINALIST]), преку реализација на влезни и излезни 

мобилности. На ФТУ-Охрид се организираат летни 

школи со учество на студенти од различни земји од 

Европа, како и на професори од различни земји 

членки на ЕУ и професори и асистенти од различни 

универзитети од Р.Македонија. 

BG PLOVDIV01 Agricultural University Plovdiv Bulgaria 2014-2021 

CY 
LARNACA01 

P.A. College – Larnaca Cyprus 2014-2021 

D EBERSWA01 Eberswalde University for Sustainable 

Development 
Germany 

2014-2020/21 

HR RIJEKA01 University of Rijeka Croatia 2015-2020/21 

HR ZADAR01 University of Zadar Croatia 2014-2020/21 

HR SPLIT01 

 

University of Split Croatia 2014-2021 

I MILANO01 University of Milan Italy 2014-2021 

LT VILNIUS10 Vilnius College of Higher 

Education/University of Applied 
Sciences Lithuania  

2014-2021 

PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University in Torun 

Poland 

2014-2021 

PL SZCZECI02  West Pomeranian University Of 
Technology in Szczecin. Poland 

2014-2020 

PL 

WARSZAW17 

University Of Technology And 

Economics 

Warsaw Poland  

2015-2021 

PL OPOLE01 Opole University, Faculty of Economics 

Poland 

2015-2021 

SI CELJE10 Ekonomska šola Celje Slovenia 2015-2021 

TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University, Atakum-
Samsun, Turkey 

2014-2021 

TR EDIRNE01 Trakya University Edirne Turkey 2016-2021 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

 

Вкупна површина 2.877 м2 



 

 

Податоци за опремата за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејност 

1. Закупена линија 30Mbs Infel KTV DOO 

2. ADSL 16 Mbs Telekom 

3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless 

8 staticIP  

1. Два Cisco Router 

2. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch 

3. Еден ADSL Router / 4 port switch 

4. 12 х Wireless router / 4 port switch 

5. 12 x Switch 10/100  

6. 1x patch panel 

7. 2x Rack 

8. 1x modem telelabs 512 

5x ServerIBM System x3650 

1. Web server 

2. Application server 

3. Firewall server 

4. DNS server 

5. DataBase server 

41 Laptop 

35 PC Desktop 

40 Печатачи 

5Скенери 

1 х Smart Board  

12 x Проектори 

2 х Fax 

1x Finger уред за пријавување вработени 

12 х уреди за евиденција 

1x Polycom 7000  

Апликација за работа на Студентска служба. 

Delphi, Interbase.  

5 x License Win XP pro PC Desktop 

31 x License Win XP pro Laptop 
 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

Согласно конкурсот за упис на студенти на прв 

циклус на студии 

Број на студенти (првпат 

запишани) 

632  

Број на лица во наставно-научни, 

научни и наставни звања 
35 

24 редовни професори 

9 вонредни професори 

2 доценти 

Број на лица во соработнички 

звања 

1 асистент 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно 

849 

35 професори  

Сооднос: 24 студенти / професор 



 

 

Внатрешни механизми за 

обезбедување и контрола на 

квалитетот на студиите 

Внатрешна самоевалуација на ФТУ Охрид  

Внатрешна самоевалуација на УКЛО Битола 

Фрекфенција на самоевалуциониот 

процес (секоја година, на две 

години, на три години) 

по секој завршен семестар во академската година  

Податоци за последната 

спроведена надворешна евалуација 

на установата 

 

Други податоци кои установата 

сака да ги наведе како аргумент за 

нејзината успешност [договори за 

билатерална меѓунардна 

соработка, реализирани 

меѓународни мобилности на 

студенти и наставен кадар, 

организирани меѓународни 

конференции, реализирани 

меѓународни проекти и сл.] 

Селектирани договори за билатерална меѓународна 

соработка:  

1. Poland - Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką 

Regionalną i Turystyką, Kielce: http://www.etins.edu.pl/ 

2. USA - Kirkwood Community College, Cedar Rapids, IA: 

http://www.kirkwood.edu/  

3. USA - St. Louis Community College, St. Louis, MO: 

http://www.stlcc.edu/  

4. CRNA GORA – Univerzitet Crne Gore: 

http://www.ucg.ac.me/,  Fakultet za turizam i hotelijerstvo 

u Kotoru: http://fthkotor.me/cg/index.php 

5. Србија - Висока хотелијерска школа струковних 

студија, Београд: 

http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna  

6. България - Югозападен университет "Неофит Рилски", 

Благоевград: http://www.swu.bg/, Стопански факултет: 

www.fe.swu.bg  

7. Deutschland - Fachhochschule Westküste, Heide: 

http://www.fh-westkueste.de/startseite/, Fachbereich 

Wirtschaft: http://www.fh-

westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/ 

8. Deutschland - Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde (FH): http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-

Eberswalde-E1016.htm, Fachbereich Landschaftsnutzung 

und Naturschutz: 

http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-

und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-

Naturschutz-K240.htm, Master-Studiengang Nachhaltiges 

Tourismusmanagement: 

http://www.hnee.de/de/Studium/Master-

Studiengaenge/Nachhaltiges-

Tourismusmanagement/Nachhaltiges-

Tourismusmanagement-K146.htm  

9. Slovenija - Univerza v Mariboru: 

http://www.um.si/Strani/default.aspx, Fakulteta za 

turizem, Brežice: http://www.ft.uni-mb.si/ 

Меѓународната размена на академскиот кадар и 

студентите се остварува во рамките на Erasmus+ 

програмата подржана од Европската Комисија и преку 

CEEPUS мрежата (CIII-RS-1011-03-1718 - Fostering 

http://www.etins.edu.pl/
http://www.kirkwood.edu/
http://www.stlcc.edu/
http://www.ucg.ac.me/
http://fthkotor.me/cg/index.php
http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna
http://www.swu.bg/
http://www.fe.swu.bg/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/
http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-E1016.htm
http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-E1016.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.um.si/Strani/default.aspx
http://www.ft.uni-mb.si/


 

 

sustainable partnership between academia and industry in 

improving applicability of logistics thinking [FINALIST]). 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид е вклучен 

во следните меѓу-институционални договори за 

соработка со важност до 2021 година: 

1 POLAND – Nicolaus Copernicus University in Toruń: 

https://www.umk.pl/en/, Faculty of Earth Sciences: 

http://geo.umk.pl/en/, Department of Spatial Management 

and Tourism: (http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-

the-faculty/department-of-spatial-management), 

Turystyka i rekreacja (I stopień): 

http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-

stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja  

2 POLAND – West Pomeranian University of Technology 

in Szczecin: http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-

information.html, Faculty of economics: 

http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-

economics.html, Turystyka i rekreacja (S1): 

http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-

ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/#  

3 HRVATSKA – Sveučilište u Rijeci: http://www.uniri.hr, 

Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

http://www.fthm.uniri.hr/index.php/ps-opcenito 

4 HRVATSKA - Sveučilište u Zadru: http://www.unizd.hr, 

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti: 

http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tik

z&, Course Catalogue: 

http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/TUR_HR.pdf  

5 HRVATSKA - Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet: 

http://www.efst.unist.hr/index.php?k=&p=  

6 ITALIA – Universita degli studi di Milano: 

http://www.unimi.it/ENG/default.htm, Faculty of 

Political, Economic and Social Sciences: 

http://www.facoltaspes.unimi.it/  

7 LITHUANIA - Vilniaus kolegija/University of Applied 

Sciences (VIKO): http://en.viko.lt/, Faculty of Business 

management: http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-of-

business-management/, Department of Tourism 

management: 

https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-

Management.pdf     

8 България - Аграрен университет – Пловдив, 

http://www.au-plovdiv.bg/index.php, Факултет по 

икономика, Катедра „Туризъм” 

9 TURKEY – Ondokuz Mayıs University – Samsun: 

http://www.omu.edu.tr/en; Faculty of tourism: 

http://www.omu.edu.tr/en/akademik/lisans/?okulkodu=94 

10 USA, OhioWortdern University, Pettid College of Law, 

Center for Democratic Governance and rule of Law 

https://www.umk.pl/en/
http://geo.umk.pl/en/
http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-faculty/department-of-spatial-management
http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-faculty/department-of-spatial-management
http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja
http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja
http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-information.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-information.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-economics.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-economics.html
http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/
http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/
http://www.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/index.php/ps-opcenito
http://www.unizd.hr/
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tikz&
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tikz&
http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/TUR_HR.pdf
http://www.efst.unist.hr/index.php?k=&p
http://www.unimi.it/ENG/default.htm
http://www.facoltaspes.unimi.it/
http://en.viko.lt/
http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-of-business-management/
http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-of-business-management/
https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-Management.pdf
https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-Management.pdf
http://www.au-plovdiv.bg/index.php
http://www.omu.edu.tr/en
http://www.omu.edu.tr/en/akademik/lisans/?okulkodu=94


 

 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на секои 

две години организира меѓународна научна конференција 

за услужниот сектор (INSCOSES - International 

Scientific Conference on Service sector) која,ги покрива 

следните подрачја: туризам, угостителство, гастрономија 

и нутриционизам, финансии и осигурување, царина и 

логистика. Во тек се подготовките за XIV конференција 

INSCOSES 2018.    

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, е 

вклучен во повеќе меѓународни проекти од примена на 

Европскиот кредит трансфер систем и Балканска мрежа 

на високо образование и тоа: 

 Student Mobility (ОМС) 2001/2004 година, склучен 

преку Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и 

l’Institut Universitaire des Maitres de L’Academiede de 

Toulouse, Франција; 

 Designing a long-term agricultural strategy for Albania 

under the framework of the Stability Pact, од ТЕМПУС 

програмата 2000 со Албанија и Факултетот за 

биотехнички науки во Битола; 

 Regional Cooperation Joint European Project, Curriculum 

Development, Enhancing regional cooperation in 

Southeastern Europe: curriculum updating and adoption 

for tertiary hospitality and tourism sources, од ТЕМПУС-

ФАРЕ програма, со Грција и факултетот за туризам и 

угостителство во Охрид, 2000. 

 Проект за заштита на Охридското Езеро, 1991/2001 во 

компонентата А, Развој на институционална и 

законска рамка за унапредување на животната 

средина во сливот на Охридското Езеро; 

 TEMPUS AD JEP-15007/2000 (започнал во април 

2001, а завршил во јуни 2004), со наслов: "Enhancing 

regional cooperation in South-eastern Europe: 

Curriculum updating and adoption for tertiary-level 

hospitality and tourism courses", контрактор е T.E.I. од 

Солун, Грција, а други земји учеснички се: Финска, 

Шкотска, Македонија, Албанија. 

 TEMPUS C-D JEP-17 121/2002 (започнал октомври 

2003 а трае до август 2006), со наслов: "Advanced 

regional cooperation in South-easatern Europe: 

development of postgrdaduate curriculum for hospitality 

and tourism studies", контрактор Т.Е.И. од Солун, 

Грција, а други земји учеснички се: Финска, Италија, 

Англија, Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора, 

Албанија. 

 Проект Туристичка промоција на Охрид, како проект 

имплементиран праку канцеларијата Призма во 

Скопје, корелатор со агенцијата за меѓународен развој 

на САД и Факултетот за туризам и угостителство во 



 

 

Охрид, 2000-2003; 

 Проект По патеките на одржлив развој, 2000/2003, во 

корелација меѓу Факултетот за туризам и 

угостителство- Охрид и Здружение на Виши школи, 

Ст. Луис, Мисури, САД. 

 Custоmer – oriented brand-value measurement of the 

destination “Macedonia” in the Source Region of 

Germany, Германско-македонски проект,  2008-2010. 

 Меѓународен проект и изработка на елаборат за 

меѓународно научно-стручно списание со IMPACT 

фактор. 2008-2012  

 Проект Мерење на четворен бренд за Mакедонија како 

туристичка дестинација во Германија, Факултетот за 

туризам и менаџмент во Хајде, Германија и 

Факултетот за туризам и угостителство Охрид, 2008-

2009 

 Проект Master Studies in Tourism, Outdoor Recreation 

and Culture – MASTOC – European Commission 

Tempus IV, 2009 

 Проект German-Macedonian Training program and 

network “Sustainable Tourism” for SME in the Tourism 

Sector, Academics and other Promotors, ДБУ, 

Германија, 2011-2013 

 Проект Рурален туризам, Израел, Факултет за туризам 

и угостителство, Охрид, Април, 2012 

 Проект American Cultural Studies in Tourism and 

Hospitality at the Faculty of Tourism and Hospitality – 

Ohrid, FTU-US Embassy Skopje, 2012 

 (2013 - 2016): IPA Cross-border Programme “Greece – 

Republic of Macedonia 2007-2013”, Project title - “Water 

Protection Thematic Park Actions: WATER.NET”; 

Greece - Municipality of Edessa, Alexander 

Technological Educational Institute of Thessaloniki; 

Republic of Macedonia - Municipality of Ohrid, 

University St. Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of 

Tourism and Hospitality, Ohrid 

 (2015 -): Наслов на проектот: „Социо-економски 

ефекти од туризмот во Охрид за период 2004-2014“, 

Факултет за туризам и угостителство, Охрид 

 (2015 -): Наслов на проектот: “Increasing market 

employability programme”. SWISSCONTACT и 

Факултет за туризам и угостителство, Охрид 



 

 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА 

ЕДИНИЦАТА  

 



 

 

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 



 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Просторните услови и техничката опременост ги задоволуваат потребите за 

одвивање на наставниот процес на студиската програма по Менаџмент во услужен сектор 

на ФТУ - Охрид. Сепак, посебно внимание се посветува на натамошно осовременување со 

што ќе се подобрат условите за изведување на наставната дејност.  

Вкупната површина на зградата на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид 

е 2.877м2. Зградата располага со следните простории: 

 Амфитеатар со 174 седишта опремен со презентациона опрема 

 7 предавални со капацитет по 50 седишта 

 2 кабинети за странски јазици со капацитет од 48 седишта 

 2 лаборатории за вежби 

 22 кабинети за наставен кадар 

 Библиотека со читална 

 Кабинет по информатика опремен со 20 компјутери 

 Други помошни простории  

 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1. 

 

 

 



 

 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

Институција: Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

 

Конекции 

Инфраструктура    

Интернет 

1. Закупена линија 3Mbs Telekom 

2. ADSL 16 Mbs Telekom 

3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless 

Останато (јавни 

фиксни IP адреси) 
64 staticIP  

Хардвер 

Мрежна опрема 

1. ДваCisco  Router 

2. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch 

3. Еден ADSL Router / 4 port switch 

4. 12 х Wireless router / 4 port switch 

5. 12 x Switch 10/100  

6. 1x patch panel 

7. 2x Rack 

8. 1x modem telelabs 512 

Сервери 

5x ServerIBM System x3650 

1. Web server 

2. Application server 

3. Firewall server 

4. DNS  server 

5. DataBase server 

Работни станици 
31 х Laptop 

45 x PC Desktop 

Електроника    

Телефонија    

Останато 

31 х Печатачи 

2х Скенери 

1 х Smart Board  

12 x Проектори 

2 х Fax 

1x Finger уред за пријавување вработени 

12 х уреди за евиденција 

1x Polycom 7000  

Софтвер 

Мрежни сервиси    

Апликации WEB    

Апликации Клиент 

Сервер 

Апликација за работа на Студентска служба. 

Delphi, Interbase. 

Оперативни 

системи и лиценци 

5 x License Win XP pro PC Desktop 

31 x License Win XP pro Laptop 

Останато    

 



 

 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Станува збор за студиска програма што веќе е акредитирана и функционира на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, а се врши само повторна акредитација. 

Според тоа, таа ќе се реализира со постојните кадровски, технички и просторни ресурси 

што веќе ги поседува Факултетот. Тоа значи дека оваа студиска програма нема да 

имплицира дополнителни финансиски оптоварувања на буџетот на Република 

Македонија. Финансирањето на студиската програма по Менаџмент во услужен сектор ќе 

се одвива во согласност со законските прописи за студирање на јавен универзитет, 

Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Правилник за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и Конкурсот за запишување 

студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

- Битола. Од вкупниот број на запишани студенти дел се со кофинансирање (државна 

квота), а дел се со самофинансирање. 

 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

1  
ред. проф., д-р Митре 

Аврамоски  

Економика во услужен сектор 3+2 

Економика на претпријатија 3+2 

Економика  на угостителство и 

туризам 
3+2 

Економика и организација на 

угостителство 
3+2 

Економика и организација на 

туризмот 
3+2 

2  
вонр. проф., д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска  

Агенциско работење 4+1 

Здравствен туризам 3+2 

Валоризација на туристички ресурси 3+2 



 

 

Гастрономски туризам 3+2 

Патнички агенции 3+2 

Сообраќај во туризмот  3+2 

3  
ред. проф., д-р Цветко 

Андреески 

Современи технологии и медиуми 

на промоција 
4+1 

Информациони технологии 3+2 

Актуарство 3+2 

4  
ред. проф., д-р Пере 

Аслимоски 

Социологија 4+1 

Безбедност во туризмот 3+2 

Социологија на исхраната 3+2 

Социологија на туризмот 3+2 

Социјална патологија  3+2 

5  
ред. проф.,  д-р Лилјана 

Баткоска 

Бизнис психологија 4+1 

Криминалистичка психологија 3+2 

Психологија во туризмот 3+2 

Психологија во угостителство 3+2 

Психологија на исхрана 3+2 

Деловно комуницирање  3+2 

6  
ред. проф., д-р Јованка 

Билјан  

Меѓународна логистика 4+1 

Царински систем и политика 3+2 

Меѓународна трговија 3+2 

Меѓународен бизнис 3+2 

Економија на Македонија 3+2 

7  
ред. проф.,  д-р Ангела 

Василеска  

Култура на традиционалната исхрана 4+1 

Производен менаџмент - познавање на 

стоката 
3+2 

Нутрицизам 3+2 

Енологија 3+2 

Диететика  3+2 

8  
доцент, д-р Лариса 

Василеска   

Царинско казнено право 3+2 

Криминалитет и детекција 3+2 

9  
ред. проф., д-р Ристо 

Гогоски 

Платни системи 4+1 

Економија 3+2 

Менаџерска економија 3+2 

Меѓународни економски односи 3+2 

10  
вонр. проф., д-р Татјана 

Димоска 

Култура и одржлив развој 4+1 

Одржлив развој на туризмот 3+2 

Економија на развој 3+2 

11  
вонр. проф., д-р Снежана 

Дичевска 

Финансирање на промотивните 

активности 
4+1 

Финансиски пазари и институции 4+1 

Реосигурување 3+2 

Банкарско работење 3+2 



 

 

Корпоративно финансиско 

управување 
3+2 

12  
ред. проф., д-р Јове 

Кекеновски 

Oдноси со јавноста 4+1 

Применето царинско работење 3+2 

Уставно право 3+2 

Институции на социјално осигурување 

и пензиски систем 
3+2 

13  
ред. проф., д-р Сашо 

Коруновски 

Културно наследство 4+2 

Меѓународни институции, 

организации и програми во културата 
4+1 

Менаџмент со културни ресурси 4+1 

Храна и култура 3+2 

Заштита на културното наследство 3+2 

14  
вонр. проф., д-р Вера 

Караџова 

Ризици во финансиското работење 4+1 

Техники на мерење на ефикасноста на 

пропагандата 
4+1 

Економика на Европски интеграции 3+2 

Хартии од вредност со фиксен принос  3+2 

Принципи на управување со ризик 3+2 

Инвестиционен менаџмент 3+2 

15  
ред. проф., д-р Деса 

Косаркоска 

Сметководство 4+1 

Анализа на продуктивноста 4+1 

Контрола на процесите и 

унапредување 
4+1 

Анализа на финансиски извештаи 4+1 

Контрола и ревизија 4+1 

Управувачко сметководство 3+2 

Контролинг 3+2 

16  
ред. проф., д-р Науме 

Мариноски 

Менаџмент со природни ресурси 4+1 

Основи на туризмот 3+2 

Туристичка географија 3+2 

17  
ред. проф., д-р Симона 

Мартиноска 

Ресторански менаџмент 3+2 

Политика на развој во туризмот 3+2 

Менаџмент на производство на храна 

во угостителството 
3+2 

18  
ред. проф., д-р Братислав 

Милошевиќ 

Обработка и ликвидација на штети 3+2 

Осигурување во туризмот и 

угостителството 
3+2 

Животно и здравствено осигурување 3+2 

Осигурување во земјоделството 3+2 

19  
вонр. проф., д-р Данијела 

Милошоска 

Царинско работење и логистички 

менаџмент 
4+1 

Царинска тарифа 3+2 

Практични методи по царинско 3+2 



 

 

работење 

Деловно право 3+2 

Трговско право 3+2 

Основи на право 3+2 

Царинско право  3+2 

20  
ред. проф., д-р Иванка 

Нестороска 

Менаџмент на настани 4+2 

Меѓународен патнички промет 3+2 

Меѓународен туризам 3+2 

Организирање на конгреси и средби 3+2 

Анимации во туризмот 3+2 

Хотелска анимација 3+2 

21  
вонр. проф., д-р Бранко 

Николоски  

Претприемништво 3+2 

Статистички методи во услужен 

сектор 
3+2 

Комуникации во туризмот 3+2 

Организациско учење 3+2 

Менаџмент на знаење 3+2 

22  
ред. проф., д-р Ирина 

Петровска 

Англиски јазик А 1 4+1 

Англиски јазик А 2 2+1 

Англиски јазик Б 2+1 

Англиски јазик 3 3+2 

Англиски јазик 4  3+2 

23  
вонр. проф., д-р Климе 

Попоски 

Вовед во осигурувањето 3+2 

Финансиски менаџмент 3+2 

24  
ред. проф., д-р Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент на човечки ресурси во 

услужен сектор 
4+2 

Стандардизација во туризам и 

угостителство 
3+2 

Менаџмент во туризам и 

угостителство 
3+2 

25  
ред. проф., д-р Ристо 

Речкоски 

Управно право 4+1 

Принципи на јавна администрација 3+2 

Договори во меѓународниот промет  3+2 

Царинска управна постапка 3+2 

Основи на право со туристичко право 3+2 

Осигурително право 3+2 

Основи на право 3+2 

Облигационо право  3+2 

26  
вонр. проф., д-р Васко 

Речкоски 

Финансиска математика 4+1 

Стопанска математика 3+2 

Статистика 3+2 

Анализа на ризикот во осигурувањето 3+2 

27  
ред. проф., д-р Мирјана 

Секулоска 

Логистички системи 4+2 

Управување со синџирот на 4+1 



 

 

снабдување 

Менаџмент информациски системи 3+2 

Бизнис информатика 3+2 

Информациски системи во туризмот 3+2 

28  
ред. проф., д-р Лидија 

Симонческа 

Mенаџмент во услужен сектор 3+2 

Промотивни активности во услужен 

сектор 
4+2 

Пропаганда во услужен сектор 4+1 

Стратегиски менаџмент во услужен 

сектор 
3+2 

Деловно планирање во услужен сектор 3+2 

Деловно планирање во туризмот 3+2 

Промотивни активности во туризмот 3+2 

Меѓународен менаџмент во услужен 

сектор  
3+2 

29  
ред. проф., д-р Ивица 

Смиљковски 

Фискален систем 3+2 

Транспорт и осигурување во 

меѓународната трговија 
3+2 

Неживотно осигурување 3+2 

30  
ред. проф., д-р Јован 

Стојаноски 

Маркетинг на услуги 4+1 

Стратегии на интегрирано пазарно 

комуницирање 
4+1 

Маркетинг на храна и пијалоци 3+2 

Промотивни активности во туризмот 3+2 

Основи на маркетинг 3+2 

Маркетинг истражување 3+2 

Канали на продажба 3+2 

Меѓународен маркетинг 3+2 

Маркетинг во угостителството 3+2 

Маркетинг во туризмот   3+2 

31  
ред. проф., д-р Јагода 

Стрезоска 

Германски јазик А 1 4+1 

Германски јазик А 2 2+1 

Германски јазик Б 2+1 

Германски јазик 3 3+2 

Германски јазик 4 3+2 

32  
вонр. проф., д-р Александар 

Трајков 

Трговска логистика 4+1 

Интегрирано снабдување и 

логистички менаџмент 
3+2 

Применето шпедитерско работење 3+2 

Меѓународна шпедиција 3+2 

33  
ред. проф.,  д-р Зоран 

Тунтев  

Култура и одржлив развој 4+1 

Туристичка дестинација 3+2 

Животна средина и туризам 3+2 

Хотелиерство  3+2 



 

 

Хотелски инжинеринг  3+2 

34  
доцент, д-р Елена 

Цицковска  

Германски јазик А 1 4+1 

Германски јазик А 2 2+1 

Германски јазик Б 2+1 

Германски јазик 3 3+2 

Германски јазик 4 3+2 

35  
ред. проф., д-р Васо 

Цуцулески 

Економика и техники на послужување 3+2 

Национална кујна 3+2 

Основи на готварство 3+2 

Бар и барско работење 3+2 

Кетеринг 3+2 

 

Детални информации, посебно за секој наставник кој е вклучен во реализацијата на 

студиската програма е даден во прилог бр.4 

 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ  

 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по 

одредени предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

 

 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието – ISCD и 

Меѓународната  Фраскатиева класификација на научно истражувачките подрачја, полиња 

и области, студиската  програма по МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР припаѓа во 

научното подрачје – општествени науки 5, поле организациони науки и управување 

(менаџмент) 5.06.  

Со оглед на тоа дека студиската програма по Менаџмент во услужен сектор се 

состои од четири модули во завршната (четврта) студиска година, програмата покрива 

повеќе области, односно: областа 50608 за модулот Промотивен менаџмент, областа 50610 



 

 

за модулот Логистички менаџмент, областите 50620 и 50624 за модулот Менаџмент во 

културата и областа 50607 за модулот Менаџмент во финансиско работење.  

 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во 

Националната рамка на високо-образовни квалификации VIА.  

 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Студиската програма има за цел да едуцира кадри кои ќе се оспособат за идни 

менаџери во голем дел од областите од услужниот сектор. Оваа студиска програма 

функционира пет години на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид со несмален 

интерес, а имајќи ги во предвид желбите и аспирациите на матурантите и потребите од 

ваков кадар на пазарот на труд. По поминат турнус од пет години во рамките на кој 

дипломираше една генерација студенти, нивното успешно вклопување во практиката, најпрво 

преку практикантската работа, а покасно и преку можностите за вработување кои им се нудат, се 

експлицитен индикатор за потребата од ваков вид на кадар на пазарот на труд. Таквите 

резултати од друга страна пак покажуваат постојан пораст на интересот за оваа насока.  

На преминот од XX во XXI век покрај другите промени, забележливи се и суштествени 

промени во економијата и во функционирањето на современите општества воопшто. 

Амбиентот во кој се одвиваат економските, политичките, културните, како и сите останати 

општествени активности значително се измени. Во економската теорија се појавува нов термин 

‘нова економија’, со кој се изразуваат новите услови и новите суштински промени во 

современата економија. Терминот ‘нова економија’ се појавува во почетокот на 80-те години 

на XX век и се користи за дескрипција на економија која во најголем степен се базира на 

сверата на услугите и развојот на услужниот сектор. Покасно, кон крајот на 90-те години, овој 

термин се користи и за означување на високо технолошка економија со познатите синоними: 



 

 

информатичка економија, дигитална економија и економија на знаење. Денес овој термин се 

употребува во двете значења.  

Услужниот сектор во современиот општествено – економски амбиент во развиените 

земји, се афирмира како темелен двигател на целокупниот општествен и економски развој. 

Вработеноста во овој сектор расте, особено во оние услуги базирани на знаење, додека во 

секторите индустрија и земјоделство континуирано опаѓа. Поради тоа, често економијата на 

развиените земји денес се нарекува и ‘услужна економија’, а нивните општества ‘услужни 

општества’. Речиси во сите овие економии услужниот сектор учествува со две третини во 

нивниот бруто општествен производ. Слични тенденции се јавуваат и во помалку развиените 

економии, поради глобалниот карактер на современото стопанисување. Ваквиот тренд е резултат на 

повеќе фактори: забрзаниот технолошки развој, општиот просперитет и зголемувањето на 

животниот стандард на населението во втората половина на 20-от век, промената во начините 

и стилот на живеење, развојот на нови производи и услуги, развојот на еколошката свест на 

населението, развојот на културната свест на населението, развојот на нови градови и региони, 

глобализацијата на работењето, зголемената меѓународна мобилност и патувања на светското 

население. Потенцијалот кој го има Република Македонија во услужниот сектор, пред сé 

во насока на поттикнување на економскиот развој сеуште не е доволно искористен. Иако 

трговскиот биланс го премина прагот од нето увозник во нето извозник на услуги пред 

десетина години, оваа ставка бележи континуиран, но слаб раст. Тоа значи дека има уште 

голем простор за унапредување и функционална употреба на услужниот сектор за 

динамизирање на вкупниот развој. Во структурата на трговијата со услуги најголемо 

учество имаат транспортните, туристичките и професионалните услуги. Во делот на 

професионалните услуги, брзиот раст на финансискиот сектор и финансиските услуги во 

земјите со развиена финансиска структура ја потенцира потребата од професионален 

кадар за обавување на овие сложени процеси и услугите кои од нив произлегуваат. Токму 

во тој делокруг ФТУ – Охрид ја позиционира оваа студиска програма уште при нејзиното 

воспоставување, а сега го проширува делокругот во делот на менаџирањето (планирање, 

организирање и контрола) на финансиските операции кои заземаат суштествена позиција 

во структурата на професионалните услуги.  Тоа се поклопува и со периодот на законско 

хармонизирање на секторот услуги во Македонија со европските текови. Станува збор за 



 

 

транспонирање на општите правила од Директивата за услуги (во делот на Поглавјето 03 – 

Право на основање и слобода на давање на услуги – Директива за услуги на внатрешниот 

пазар на ЕУ 2006/123/ЕЗ) во хоризонтален рамковен закон, односно усогласување на 

посебните закони во одделните услужни сектори со општите правила и спречување на 

воведувањето нови бариери при подготовка на нова регулатива во услужниот сектор во 

иднина. Интенцијата е да се придонесе за симплифицирање на административнте 

постапки во услужниот сектор, отстранување на законските и административните 

ограничувања за вршење услужни дејности, скратување на времето на обавување на 

активностите, минимизирање на трошоците, унапредување на соработката помеѓу 

регулаторите од одделни земји, подобрување на квалитетот на услугите и зголемување на 

ефективноста и ефикасноста во услужниот сектор.  

Токму поради овие причини, свесни за недостигот и потребата од едуциран кадар во 

услужниот сектор во Република Македонија и во функција на градење на услужен сектор базиран 

на знаење, на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, како најстара високо образовна 

институција во Македонија која нуди студиски програми во овој сектор (Туризам, Хотелски 

менаџмент, Осигурување, Царина и шпедиција, Безбедност и финансиска контрола), се 

одлучивме да понудиме уште еден модул во рамките на студиската програма Менаџмент во 

услужен сектор која до сега функционираше со три модули, а сега и со проширување со уште 

еден, односно со четири модули: Логистички менаџмент, Менаџмент во културата, Промотивен 

менаџмент и Менаџмент во финансиско работење. Наставата програма од овие студиски програми 

е изработена да подготви специјалисти во делот на менаџирањето на сложените процеси во 

услужниот сектор, со потесна специјализација во одредена област (модул од студиската програма), 

во услови кога потребата за овие кадри е неспорна и неопходна. Низ севкупната едукација 

особено ќе се обрне внимание на практичното и стручното усовршување на студентите 

низ мноштвото на предмети од областа на менаџментот воопшто, но и менаџментот во 

промоцијата, логистиката, културата и финансиското работење, проследено со 

задолжителна практика во текот на студиите, во институции и стопански субјекти од 

соодветната област. 



 

 

Со тоа студентите се оспособуваат да се вклопат во Европските и светските 

трендови и стандарди за работење во услужниот сектор, со што се покажува дека 

Република Македонија има современ метод за оспособување на кадри од овој вид. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Студиската програма по Менаџмент во услужен сектор на Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид е во согласност со Болоњската декларација и Кредит Трансфер 

системот, со што е усогласена со европскиот простор за високо образование, а со тоа е 

овозможена и мобилност на студенти и академски кадар на Универзитети со сродни 

студиски програми. Постојат бројни студиски програми од областа на менаџментот и 

услужниот сектор на Универзитетите во Европа кои опфаќаат широк обем на наставни 

дисциплини вклучени преку тригодишни и четиригодишни студии. 

Меѓународната размена на академскиот кадар и студентите се остварува во 

рамките на Erasmus+ програмата подржана од Европската Комисија. Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид, преку Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола 

има склучено договори за соработка во рамките на ERASMUS + програмата со важност до 

2021 година со повеќе европски Универзитети, наведени во следниот преглед: 

 

BG PLOVDIV01 Agricultural University Plovdiv Bulgaria 2014-2021 

CY LARNACA01 P.A. College – Larnaca Cyprus 2014-2021 

D EBERSWA01 Eberswalde University for Sustainable 

Development Germany 

2014-2020/21 

HR RIJEKA01 University of Rijeka Croatia 2015-2020/21 

HR ZADAR01 University of Zadar Croatia 2014-2020/21 

HR SPLIT01 University of Split Croatia 2014-2021 

I MILANO01 University of Milan Italy 2014-2021 

LT VILNIUS10 Vilnius College of Higher 

Education/University of Applied Sciences 

Lithuania  

2014-2021 

PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University in Torun 

Poland 

2014-2021 



 

 

  

Голем дел од наведените Универзитети имаат студиски програми на прв циклус на 

студии од областа на менаџментот и услужниот сектор. Следува преглед на некои од 

наведените Универзитети.   

Универзитетот Eberswalde University for Sustainable Development, Germany, ги има 

следните програми од областа на менаџмент, а кои нудат широк простор за студиски 

престои на студентите кои студираат на некој од модулите на студиската програма 

Менаџмент во услужен сектор на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид: 

- Landscape Management and Nature Conservation (BSc) 

http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Landscape-Management-and-

Nature-Conservation-BSc/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc-

K1914.htm 

- Business Management (BA) 

http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Business-Management-

BA/Unternehmensmanagement-BWL-K1889.htm 

- Regional Management (BA) 

http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Regional-Management-

BA/Regionalmanagement-BWL-K1898.htm 

- Finance Management (BA) 

http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Finance-Management-

BA/Finanzmanagement-BWL-K1908.htm 

Универзитетот во Риека, Хрватска, има студиска програма Менаџмент на прв 

циклус на студии, со која постои висок степен на компатибилност. 

http://www.efri.uniri.hr/hr/study/menadzment- 

PL SZCZECI02  West Pomeranian University Of 

Technology in Szczecin. Poland 

2014-2020 

PL WARSZAW17 University Of Technology And Economics 

Warsaw Poland  

2015-2021 

PL OPOLE01 Opole University, Faculty of Economics 

Poland 

2015-2021 

SI CELJE10 Ekonomska šola Celje Slovenia 2015-2021 

TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University, Atakum-

Samsun, Turkey 

2014-2021 

TR EDIRNE01 Trakya University Edirne Turkey 2016-2021 

http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc-K1914.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc-K1914.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc/Landscape-Management-and-Nature-Conservation-BSc-K1914.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Business-Management-BA/Unternehmensmanagement-BWL-K1889.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Business-Management-BA/Unternehmensmanagement-BWL-K1889.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Regional-Management-BA/Regionalmanagement-BWL-K1898.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Regional-Management-BA/Regionalmanagement-BWL-K1898.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Finance-Management-BA/Finanzmanagement-BWL-K1908.htm
http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/Finance-Management-BA/Finanzmanagement-BWL-K1908.htm
http://www.efri.uniri.hr/hr/study/menadzment-


 

 

Универзитетот во Задар, Хрватска, има студиска програма Менаџмент на прв 

циклус на студии, со која постои висок степен на компатибилност. 

http://www.unizd.hr/Portals/4/Izvedbeni-plan-PD%20(2).pdf?ver=2017-10-11-135952-

290  

На University of Milan, Italy, има студиски програми од областа на менаџментот на 

прв циклус на студии, кои нудат кариера во услужниот сектор (консултански фирми, 

професионални организации, медиуми, фирми за односи со јавноста, непрофитни 

организации, финансиски институции и сл.). 

http://www.unimi.it/ENG/courses/B21.htm 

http://www.unimi.it/ENG/courses/B23.htm 

На Warsaw Poland University Of Technology And Economics, на Факултетот за 

менаџмент застапени се студиски програми од областа на менаџмент, со повеќе 

модалитети на студирање.  

https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management 

 

Студиската програма по Менаџмент во услужен сектор на Факултетот за туризам 

и угостителство е воспоставена во академската 2013/2014 година и продуцира кадри за 

работење во услужен сектор, посебно од областите на културата, логистиката и 

промотивните активности. Овој елаборат нуди модул и за областа на менаџмент во 

финансиско работење, во смисла на остручување на кадри за обавување на финансиски 

услуги. Наставната програма е конципирана така што од првиот до шестиот семестар 

преку задолжителни и изборни предмети студентите изучуваат релеватни научни подрачја 

за услужниот сектор воопшто, а специфицираните дисциплини за поодделните модули 

(Промотивен менаџмент, Логистички менаџмент, Менаџмент во културата и 

Менаџмент во финансиско работење) следуваат во последната (четврта) студиска година. 

Во согласност со концептот на модерно универзитетско образование кој претпоставува 

непосредно поврзување на теоријата и практиката, со студиската програма предвидена е 

задолжителна пракса во парните семестри и задолжителни семинари по странски јазик 

(предвидено е изучување на два странски јазици). На тој начин студентите кои ги 

завршуваат универзитетските студии на ННОЕ Менаџмент во услужен сектор стекнуваат 

http://www.unizd.hr/Portals/4/Izvedbeni-plan-PD%20(2).pdf?ver=2017-10-11-135952-290
http://www.unizd.hr/Portals/4/Izvedbeni-plan-PD%20(2).pdf?ver=2017-10-11-135952-290
http://www.unimi.it/ENG/courses/B21.htm
http://www.unimi.it/ENG/courses/B23.htm
https://www.pw.edu.pl/engpw/Academics/Faculties/Faculty-of-Management


 

 

способности за работење во сите видови на стопански субјекти кои обавуваат услужни 

активности во промоцијата, логистиката, културата и финансиските услуги.   

 

Следува компаративен преглед на студиската програма по Менаџмент во услужен 

сектор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, со програмата по Business 

Administration and Service Management на Copenhagen Business School, Данска, како 

високо образовна институција која е високо рангирана на листата на академско рангирање 

на светските Универзитети (Academic ranking of World Universities – Shanghai ranking). 

 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-

management 

 

Copenhagen Business School, Данска на Шангајската ранг листа на Универзитети 

во 2016 година се наоѓа од 76 до 100 место зависно од полето на истражување, односно на 

50 место во глобалното рангирање (SOC – општествени науки).  

 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Copenhagen-Business-

School.html 

 

На Copenhagen Business School, Данска, програмата по Business Administration and 

Service Management многу слично на програмата по Менаџмент во услужен сектор на ФТУ 

– Охрид нуди комбинација на наставни дисциплини кои се однесуваат на три услужни 

сектори (туризам и угостителство; уметност и култура; и иновации во услужниот сектор). 

При тоа, наведуваат дека посебно внимание треба да се посвети на контекстот на 

специфичните услужни сектори, бидејќи оние кои дипломираат на програмата по 

Менаџмент во услужен сектор учат да размислуваат не само за профит и за трошоци, туку 

и за тоа како да донесат вистински одлуки и да инвестираат врз основа на глобално 

поставените цели на компанијата или организацијата во која работат. 

Следува споредбена листа на предметите што се изучуваат на студиската програма по 

Менаџмент во услужен сектор на ФТУ – Охрид со студиската програма по Business 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-management
https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-management
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Copenhagen-Business-School.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Copenhagen-Business-School.html


 

 

Administration and Service Management на Copenhagen Business School, Данска. 

Предметите на десната страна од табелата (Copenhagen Business School, Данска) се 

поставени со hyperlink, што дава можност за детален преглед на содржината на 

соодветниот наставен предмет на  Copenhagen Business School, Данска, заради поцелосно 

согледување на усогласеноста со наставните предмети на ФТУ – Охрид.   

 

ФТУ, 

Охрид 

Предмети Copenhagen 

Business 

School, 

Данска 

Предмети  

 /  Method l. Philosophy of 

science and qualitative 

methods 

 Менаџмент во услужен 

сектор (з) 

 

 Service Management 

Foundations 

 Меѓународен менаџмент во 

услужен сектор (и) 

Менаџмент на човечки 

ресурси во 

услужен сектор (з) 

Менаџмент на настани (з) 

Промотивни активности во 

услужен сектор (з) 

 

 Introduction to 

Management Studies 

 Економика во услужен 

сектор (з) 

Статистички методи во 

услужен сектор (и) 

Менаџмент информациски 

системи (и) 

Маркетинг на услуги (з) 

Менаџмент со културни 

ресурси (з) 

Интегрирано снабдување и 

логистички менаџмент (и) 

Производен менаџмент – 

познавање на стоката (и) 

 Service Management 

Operations 

 Менаџерска економија (и) 

Деловно планирање во 

услужен сектор (и) 

 Managerial Economics 

 Финансиска математика (з)  Method ll. Statistics and 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-management#semester-descriptions
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Техники на мерење на 

ефикасноста на 

пропагандата (з) 

Анализа на продуктивноста 

(з) 

Стопанска математика (и) 

Статистика (и) 

Статистички методи во 

услужен сектор (и) 

Актуарство (и) 

quantitative methods 

 (семинарски работи, есеи, 

пристапни трудови) 

 1
st
 year project 

 Сметководство (з) 

Управувачко 

сметководство (и) 

 

 Financial Accounting 

 Анализа на финансиски 

извештаи (з) 

Контрола и ревизија (з) 

 Management Control 

Systems 

 Деловна психологија (з) 

Деловнo комуницирање (и) 

Oдноси со јавноста (з) 

Организациско учење (и) 

Менаџмент на знаење (и) 

 Organizational Behavior 

 Стратегиски менаџмент во 

услужен сектор (и) 

Инвестиционен менаџмент 

(и) 

Финансиски менаџмент (и) 

 Strategy in a Service 

Perspective 

 Економија (и) 

Меѓународен бизнис (и) 

Економика на Европски 

интеграции (и) 

Меѓународни економски 

односи (и) 

 Macroeconomics 

 Корпоративно финансиско 

управување (и) 

Финансирање на 

промотивните 

активности (з) 

 Corporate Finance 

 (семинарски работи, есеи, 

пристапни трудови) 

 2
nd

 year project 

 *  Specialised Course I  

 Изборни предмети – група 

1 / Изборни предмети – 

 Electives / Exchange / 

Internship 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-management#semester-descriptions
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група 2 / задолжителна 

практична настава 

 Дипломски труд (з)  Bachelor Project 

 Основи на право (и) 

Управно право (з) 

Уставно право (и) 

Облигационо право (и) 

Трговско право (и) 

Договори во меѓународниот 

промет (и) 

Деловно право (и) 

 Public Regulations 

 *  Specialised Course II  

 

 Означува курс (модул) кој студентите го бираат од трите понудени на 

Copenhagen Business School, Данска (туризам и угостителство; уметност и 

култура; и иновации во услужниот сектор), што соодветствува на модулите кои 

се нудат во четвртата студиска година на студиската програма по Менаџмент во 

услужен сектор на ФТУ – Охрид (Промотивен менаџмент, Логистички 

менаџмент, Менаџмент во културата, Менаџмент во финансиско работење)  

 

Извор на податоци за Copenhagen Business School, Данска: 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-

and-service-management  

 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Знаења и 

разбирање 

- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање 

во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и 

критички перспективи во научното поле според соодветна 

методологија. 

- Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во 

врска со научните истражувања и новите извори на знаење. 

- Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии. 

Примeна на - Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што 

https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-administration-and-service-management#semester-descriptions
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знаењето и 

разбирањето 

покажува професионален пристап во работата и професијата. 

- Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање на 

проблеми. 

- Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

- Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од релевантни податоци. 

- Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 

општествените, научните и етичките аспекти. 

- Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 

објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 

- Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната 

јавност за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите 

за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

- Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

- Стекнува способност за независно учество со професионален пристап 

во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 

- Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 

модул – ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

Студентите се стекнуваат со знаења од полето на промотивниот менаџмент 

врз основа на претходно стекнато образование и обука како основа за 

натамошно теоретско и практично надградување од ова научно поле. 

Студиската програма е во функција на користење на современи методи во 

работните активности, особено за осознавање на новите научни резултати и 

нивна имплементација како апликативни решенија. Промоцијата преку 

нејзините форми ги прави услугите видливи на пазарот и ги доближува до 

постојаните и потенцијалните потрошувачи. Сè позасилениот развој на 

селективната побарувачка ñ поставува задача на промоцијата да изградува и 

одржува позитивен имиџ на услугите и да создава лојалност на 

потрошувачите кон нив. На тој начин носителите на услуги можат да 



 

 

остварат конкурентност при продажбата на нивните услуги. Ефикасноста 

од пласманот на услугите е условен од ефикасноста и ефективноста на 

промотивните активности. Оттука, менаџирањето на промоцијата е клучен 

фактор за успешно пазарно позиционирање на услугите. Тоа подразбира 

планирање, насочување и координирање на поодделните промотивни 

форми во насока кон развивање ефективна промотивна програма. 

Модул – ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Модулот Логистички менаџмент има за цел да даде знаење за суштинските 

методологии, методи и средства и да развие способности кај студентите да 

решаваат практични задачи од областа на управување со логистичките 

дејности на различни нивоа во хиерархијата на компаниите и надвор од неа. 

Во фокусот на едукацијата ќе бидат концепциите за управување со 

логистичките дејности во услужниот сектор. Со тоа, модулот Логистички 

менаџмент ги обезбедува студентите со неопходната основа за успешно 

логистичко менаџирање на процесите во услужниот сектор.  

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

Студентите кои ќе ја завршат студиската програма Менаџмент во услужен 

сектор на модулот Менаџмент во културата ќе се стекнат со знаења од 

подрачјето на Организациските науки и управување (менаџмент), (5.06), 

според Националната класификација на полиња, подрачја и области и 

дополнетите класификации на ОЕЦД од 2002 година и 2007 година во 

научните подрачја: Други општествени науки (5.4); односно во 

дополнетата класификација на ОЕЦД од 2007 во научното подрачје: 

Социоекономска географија (5.7), во научната област – дисциплина: 

културна и економска географија. На тој начин, студентите од оваа студиска 

програма ќе се стекнуваат со знаења од една релативно нова област во 

системот на општествени науки, создадена со спојувањето на менаџментот, 

културата и развојот. Со нивните знаења ќе бидат во состојба да ги разберат 

процесите кои се случуваат во еден простор, а кои се поврзани со 

културните и природните ресурси и нивното користење во функција на 

одржливиот развојот. Студентите на модулот Менаџмент во културата ќе 

имаат пристап до најновите теории и методологии за конверзија на 

вредностите (културни во економски) во функција на развојот кај 

таканаречените културни пејзажи (урбани и рурални), според најновите 

критериуми на УНЕСКО и ОЕЦД. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Модулот Менаџмент во финансиско работење ги оспособува студентите да 

ги разберат, анализираат и практикуваат финансиските операции во 

деловните субјекти во земјата, но и во меѓународните финансиски 

трансакции. Тие стекнуваат знаења за финансиското работење во деловните 

субјекти и тоа во основа за финансиската документација, финансиската 



 

 

евиденција, трошоците во работењето, управувањето со готовина, 

задолжување и управување со задолжувањето (финансиски левериџ), 

финансиските трансфери, финансиските извештаи, финансиското 

планирање, финансиската контрола и ревизија. На тој начин се стекнуваат со 

знаења и разбирање на вкупниот процес на менаџирање со финансиските 

операции. Покрај финансиското работење на микро ниво, студентите 

стекнуваат знаења и за финансиските пазари и институции, банкарското 

работење, работењето на небанкарските финансиски институции и за  

финансиските инструменти, со што се стекнуваат со квалификации за 

финансиско советување и одлучување.   

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

модул – ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

По завршувањето на првиот циклус студии по Менаџмент на услужен 

сектор – модул Промотивен менаџмент, студентите се стекнуваат со знаења 

и вештини за интегрирање на промотивните активности во ефективна 

програма, способности кои ќе можат да ги применат во својата професија 

на најдобар професионален начин. Со едукација на студиската програма од 

овој модул студентите се стекнуваат со современи знаења за бројните 

промени во различни сфери од потесното и поширокото окружување кои 

доведоа до експанзија на услугите и услужните дејности кои се потврдуваат 

како основен двигател на економскиот развој на секое стопанство. Ваквите 

трендови предизвикаат развој на пазарот на услуги во високо конкурентен 

пазар во рамките на кој промотивните активности, кои ги спроведуваат 

носителите на поодделните услуги, добиваат исклучително значење за 

успешен пласман на услугите на пазарот. 

Модул – ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

По завршувањето на програмата по Менаџмент во услужен сектор, модул 

Логистички менаџмент, студентите се стекнуваат со знаења и вештини 

особено од областа на логистичкиот менаџмент во услужниот сектор. 

Студентите ќе може успешно да развиваат кариера во менаџментот на 

набавките, логистичките преговори, транспортот, дистрибуцијата, 

логистиката, оперативниот менаџмент и контрола на процесите во 

институциите и компаниите од услужен карактер. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

Студентите кои го завршуваат овој модул ќе бидат способни да планираат 

и реализираат развој во макро и микро рамки. Со својот професионален 

ангажман на макро или регионално ниво, ќе бидат во состојба да ги 

диференцираат развојните потенцијали на ресурсите како култура и 

природа кои можат да бидат од витално значење на просторот, посебно кај 

недоволно развиените региони. На микро ниво, нивните знаења ќе бидат 

основа за започнување на сопствен бизнис со валоризација на јавните добра 

(културно наследство, природно наследство) и со други културни 



 

 

категории како традиција, стари занаети, исхрана. Со тоа многу од 

скриените можности на просторот би добиле вистинска економска 

вредност, а би биле решавани и проблеми со финансирањето на заштитата 

на културните и природните вредности со посредство на приватни 

иницијативи и финансии. Важен дел во финансирањето на културните и 

природните добра претставуваат меѓународните програми во културата, 

па затоа студентите ќе можат да ги применат своите знаења аплицирајќи на 

бројните меѓународни програми. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Студентите кои завршуваат прв циклус на студии на модулот Менаџмент 

во финансиско работење покрај стекнување на знаења како иницијален 

резултат на процесот на учење, се стекнуваат и со способност за 

разбирање на наученото, како и со компетенции за примена на стекнатото 

знаење. Низ наставниот процес и процесот на самостојно учење 

студентите развиваат креативни вештини за решавање на проблеми во 

различни, променливи услови и околности, а кои се однесуваат на 

менаџирањето со финансиските процеси во деловните субјекти. 

Примената на знаењето и разбирањето на материјата која е предмет на 

изучување на овој модул значи и оспособување за прибирање, 

анализирање и селектирање на релевантни информации од различни 

извори и избор на најсоодветни алатки и методологии за нивна обработка 

и донесување на заклучоци и решенија во процесот на финансиско 

одлучување. Студентите се стекнуваат и со компетенции за самостојно 

планирање и организирање на своите работни задачи, како и надзор и 

контрола над заедничките задолженија во тимот во кој припаѓаат, односно 

се оспособуваат за обавување на трите базични функции на менаџмент 

процесот во делокругот на финансиското работење. Со оглед на високиот 

степен на ризик со кои се проследени финансиските процеси и високиот 

степен на регулација на финанансиските активности, студентите се 

стекнуваат и со компетенции за одговорност, навременост и квалитет во 

извршувањето на услугите во нивниот делокруг на работење.     

Способност за 

проценка 

модул – ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

Знаењата од студиската програма по Менаџмент во услужен сектор – 

модул Промотивен менаџмент им овозможува на студентите стекнување 

способност за прибирање, анализа и оценка на информациите, како 

појдовна основа за поставување нови концепти и промовирање идеи. 

Ваквата улога на промоцијата произлегува од карактерот на услугите кои 

се фундаментално различни од физичкиот производ. Имено, услугите можат 

да се определат како различни активности кои по својот карактер се спој на 

нематеријални и неопипливи перформанси кои не се врзуваат за нечија 

сопственост и настануваат во моментот на нивното извршување. Услугите 

не можат да се изложат на пазарот. Потрошувачите можат да се запознаат 



 

 

со услугите единствено преку формите на промоција кои носителите на 

услуги ги вршат. Студентите се стекнуваат со способност за набљудување 

на маркетинг процесите и идентификување на релевантните информации, 

неопходни за управување со овие процеси. Исто така, стекнуваат 

способност за анализа и интерпретација на добиените податоци и нивна 

примена во насока на унапредување на промотивните активности. 

Модул – ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Модулот Логистички менаџмент ги оспособува студентите за прибирање, 

анализа, контрола и оценка на информациите, како појдовна база за носење 

правилни одлуки во доменот на управување со логистичките дејности, со 

цел компетитивно, ефикасно и ефективно работење на компаниите и 

институциите во услужната економија во Република Македонија. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

Студентите ќе можат самостојно да донесуваат процени за развојните 

потенцијали на еден простор базиран врз концептот на одржливост кој ги 

сумира, а не ги спротивставува личните, општествените, научните и 

етичките концепти. Обезбедениот мултидисциплинарен пристап во 

модулот и студиската програма во целост, ќе ја развие способноста на 

студентите за донесување на одлуки, базирани врз добри процени и 

лидерство за да тие одлуки се спроведат во праксата. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Студентите ќе стекнат способност за прибирање, анализирање, 

оценување и презентирање на информации, идеи, концепти и 

заклучоци од релевантни податоци. Донесувањето на соодветна 

проценка значи и почитување на законските, но и личните, 

општествените, научните и етичките аспекти. Способноста за проценка 

значи употреба на стекнатите теоретски знаења, практични искуства, 

способност за рефлексивно размислување и комбинирање, што 

овозможува разбирање и објаснување на причините за одредена појава  

и избор на соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 

модул – ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

Студиската програма по Менаџмент во услужен сектор, модул 

Промотивен менаџмент ги едуцира студентите ефективно и ефикасно да 

комуницираат со пазарот и успешно да одговорат на различни ситуации и 

проблеми на сите нивоа на комуницирање.  Тоа подразбира аналитичко и    

критичко размислување, претприемчивост и преземање на ризик, 

систематичност во одвивањето на активностите, способност за 

планирање, способност за донесување одлуки. Програмата овозможува 

креирање способност за тимска работа, иницира дискусии и способност за 

успешна презентација на добиените резултати од спроведените 



 

 

истражувачки проекти. 

Модул – ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Студиската програма Менаџмент во услужен сектор, модул 

Логистички менаџмент обезбедува студенти со поседување на високи 

комуникациски вештини како во внатрешното окружување, така и во 

надворешното окружување, особено во комуникацијата со сите учесници 

во логистичкиот процес како целина. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

Со деловите посветени на комуникациите и комуницирањето, студентите 

ќе добијат способности за квалитетно оценување и ефективно презентирање 

на идеите и концептите на различните нивоа на организирање на 

секторот култура, на национално и меѓународно ниво. Бидејќи се работи за 

нова област во светски рамки, студентите ќе бидат способни своите 

иновативни предлози и решенија да ги споделат со стручната и со не 

стручната јавност, за да иницираат решавање на проблемите во развојот на 

еден конкретен простор. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Модулот Менаџмент во финансиско работење овозможува покрај 

стекнување на стручни знаења, вештини, способности и компетенции, 

уште и развивање и усовршување на комуникациските вештини. 

Студентите ќе стекнат способност да комуницираат и дискутираат со 

стручната и со нестручната јавност (колеги, комитенти, деловни 

партнери, институции, итн., но и хетерогена група на корисници на 

нивните услуги). Нивните комуникациски способности значат 

употреба на стручна, професионална терминологија, но и 

прилагодливост според субјектот со кој остваруваат комуникација. 

Студентите се оспособоваат како усно, така и писмено и формално да 

комуницираат. Комуницирањето може да се однесува на размена на 

информации, идеи, проблеми и решенија во финансиското работење. 

Студентите стекнуваат способност за независно учество во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 

модул – ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

Едукацијата на студентите на наставната програма Менаџмент во услужен 

сектор, модул Промотивен менаџмент подразбира нивно оспособување за 

преземање иницијатива за идентификување на потребите за понатамошно 

професионално унапредување во нивната професија, преку следење на 

промените и современите трендови во промотивните активности, како и 

најновите сознанија во промотивните истражувања. Развива вештини за 

учење, читање, меморирање, слушање и способност за критичка оцена на 



 

 

презентираните идеи. 

Модул – ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Со едукација на модулот Логистички менаџмент студентите се подготвени да 

ја осознаат потребата од перманентно и континуирано усовршување во 

својат професија преку следење на развојните тенденции на логистичкиот 

менаџмент и услужниот сектор на соодветни форуми, конференции, 

семинари и научно-истражувачки проекти. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

Студентите кои своите знаења ќе ги стекнат студиската програма поврзана 

со менаџментот, културата и развојот, ќе бидат оспособени да ги следат 

промените во оваа сфера и на тој начин да бараат нови сознанија и 

решенија за проблемите на развојот на еден простор, базиран на културните 

и природните ресурси. Сето тоа ќе биде направено со следење на најновите 

сознанија од врвните светски универзитети пионери во изучувањето на 

влијанието на културата врз развојот на градовите и регионите. 

Модул – МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Вештините на учење кои се стекнуваат на студиската програма 

Менаџмент во услужен сектор, модул Менаџмент во финансиското 

работење се однесуваат на идентификување на потребата за 

стекнување понатамошно знаење и преземање на иницијатива за учење 

со висок степен на независност. Тоа подразбира континуирано следење 

на законската регулатива поврзана со финансиското работење, следење 

на стручните и научните сознанија во таа област, како и континуирано 

надоградување на знаењето со иновативните решенија кои забрзано се 

случуваат во финансискиот сектор. Студентите се поттикнуваат да 

превземат одговорност за перманентен професионален развој и 

усовршување во дејноста, но и во други дејности кои остваруваат 

интеракциски однос со финансиското работење. Една од формите за 

доживотно учење и надоградување во струката со која се запознаваат 

студентите е и следење на најновите научни текови во областа на 

финансиското работење, како што се научни трудови и списанија, но и 

учество на семинари, конференции и советувања. 

  

 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години односно 8 (осум) 

семестри.  



 

 

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат 

најмалку 240 (двеста и четириесет) ЕКТС кредити. 

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ  

 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во 

согласност со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член 13) и истите се 

објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.   

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

втор циклус студии. 

 

 



 

 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, во 

согласност со измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. Весник 

бр. 17, од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на 

Универзитетот и изборни наставни предмети што студентите самостојно ги избираат од 

листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот 

посебно. Во согласност со законската регулатива (Законот за изменување и дополнување 

на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008 г.) Факултетот изведува клиничка настава за 10% од 

задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја студиска година.  

Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава, 

како еден од условите за запишување наредна студиска година.   

Со студиската програма се предвидени вкупно 19 задолжителни предмети, коишто 

на студентот му обезбедуваат 136 кредити и два задолжителни семинари по странски јазик 

кои носат вкупно 8 кредити, односно вкупно 144 кредити. Во секоја студиска година е 

предвидена задолжителна практична работа која носи вкупно 8 кредити (4x2). Вкупниот 

број на кредити од задолжителни активности изнесува 152. Бројот на изборни предмети 

што студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на 

единицата на Универзитетот, изнесува 10, коишто на студентот му обезбедуваат 60 

кредити, додека бројот на изборните наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот посебно изнесува 3 и тие на студентот му обезбедуваат 18 кредити. Исто 

така, студентот има обврска задолжително да изработи и јавно да брани дипломски  труд, 

којшто се вреднува со 10 кредити.  

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос 



 

 

на теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на поставените 

цели на студиската програма. 

Листа на задолжителни и изборни предмети распоредени по семестри 

ПРВА ГОДИНА 

Прв  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 101 Социологија 7 4+1 

2.  МУС 102 Управно право 7 4+1 

3.  МУС 103 Бизнис психологија 7 4+1 

4.  МУС 104 Странски јазик А 1* 7 4+1 

Вкупно кредити во прв семестар 28 16+4 

Втор  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 201 Менаџмент во услужен сектор 6 3+2 

2.  МУС 202 Економика во услужен сектор 6 3+2 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 2XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

4. МУС 2XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

5. МУС 2XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во втор семестар 32 15+10 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ПРВА ГОДИНА 60  

 Студентот може да избере еден од двата понудени странски јазици: англиски и 

германски 

 

ВТОРА ГОДИНА 

Трет  семестар  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 301 Сметководство 7 4+1 

2.  МУС 302 Маркетинг на услуги 7 4+1 

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР 

3.  Странски јазик А 2 4 2+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

4. МУС 3XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

5. МУС 3XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

Вкупно кредити во трет семестар 30 16+7 



 

 

Четврти  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 401 Менаџмент на човечки ресурси во 

услужен сектор 

8 4+2 

2.  МУС 402 Менаџмент на настани 8 4+2 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 4XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

4. МУС 4XX Изборен предмет – група 2  6 3+2 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во четврти семестар 30 14+8 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ВТОРА ГОДИНА 60  

 

 

ТРЕТА ГОДИНА 

Петти  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 501 Логистички системи 8 4+2 

2.  МУС 502 Културно наследство 8 4+2 

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР 

3.  Странски јазик Б 4 2+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

4.  МУС 5XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

5. МУС 5XX Изборен предмет – група 2 6 3+2 

Вкупно кредити во петти семестар 32 16+9 

Шести  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 601 Промотивни активности во услужен 

сектор 

8 4+2 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

2. МУС 6XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

3. МУС 6XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

4. МУС 6XX Изборен предмет – група 1 6 3+2 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во шести семестар 28 13+8 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ТРЕТА ГОДИНА 60  

  



 

 

 

 

Модул: ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 701 Пропаганда во услужен сектор 7 4+1 

2. МУС 702 Современи технологии и медиуми 

на промоција 

7 4+1 

3. МУС 703 Стратегии на интегрирано пазарно 

комуницирање 

7 4+1 

4. МУС 704 Агенциско работење 7 4+1 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во седми семестар 30 16+4 

Осми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 801 Техники на мерење на 

ефикасноста на пропагандата 

7 4+1 

2. МУС 802 Финансирање на промотивните 

активности 

7 4+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 8XX Изборен предмет – група 2 6 3+2 

ДИПЛОМСКИ ТРУД 

  Дипломски труд 10  

Вкупно кредити во осми семестар 30 11+4 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ЧЕТВРТА ГОДИНА 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модул: ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 701 Царинско работење и логистички 

менаџмент 

7 4+1 

2. МУС 702 Трговска логистика 7 4+1 

3. МУС 703 Контрола на процесите и 

унапредување 

7 4+1 

4. МУС 704 Анализа на продуктивноста 7 4+1 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во седми семестар 30 16+4 

Осми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 801 Меѓународна логистика 7 4+1 

2. МУС 802 Управување со синџирот на 

снабдување 

7 4+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 8XX Изборен предмет – група 2 6 3+2 

ДИПЛОМСКИ ТРУД 

  Дипломски труд 10  

Вкупно кредити во осми семестар 30 11+4 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ЧЕТВРТА ГОДИНА 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 701 Меѓународни институции, 

организации и програми во 

културата 

7 4+1 

2. МУС 702 Менаџмент со природни ресурси 7 4+1 

3. МУС 703 Култура на традиционалната 

исхрана 

7 4+1 

4. МУС 704 Oдноси со јавноста 7 4+1 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во седми семестар 30 16+4 

Осми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 801 Менаџмент со културни ресурси 7 4+1 

2. МУС 802 Култура и одржлив развој 7 4+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 8XX Изборен предмет – група 2 6 3+2 

ДИПЛОМСКИ ТРУД 

  Дипломски труд 10  

Вкупно кредити во осми семестар 30 11+4 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ЧЕТВРТА ГОДИНА 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми  семестар  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 701 Финансиска математика 7 4+1 

2. МУС 702 Анализа на финансиски извештаи  7 4+1 

3. МУС 703 Финансиски пазари и институции 7 4+1 

4. МУС 704 Платни системи 7 4+1 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

  Практична настава 2  

Вкупно кредити во седми семестар 30 16+4 

Осми  семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Р.бр Шифра Назив на предметот Кредити     Часови 

1. МУС 801 Ризици во финансиското работење 7 4+1 

2. МУС 802 Контрола и ревизија 7 4+1 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

3. МУС 8XX Изборен предмет – група 2 6 3+2 

ДИПЛОМСКИ ТРУД 

  Дипломски труд  10  

Вкупно кредити во осми семестар 30 11+4 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВО ЧЕТВРТА ГОДИНА 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 19  

Процент на задолжителни предмети 60% 

Број на изборни предмети (група 1) 10 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат 

од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот) 

30% 

Број на изборни предмети (група 2) 3 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, 

предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно) 

10% 

Вкупно предмети 32 

 

 

Листа на задолжителни предмети  

Реден 

број 
Шифра Назив на предметот кредити 

фонд на 

часови 

1.  МУС 101 Социологија 7 4+1 

2.  МУС 102 Управно право 7 4+1 

3.  МУС 103 Бизнис психологија 7 4+1 

4.  МУС 104 Странски јазик А 1* 7 4+1 

5.  МУС 201 Менаџмент во услужен сектор 6 3+2 

6.  МУС 202 Економика во услужен сектор 6 3+2 

7.  МУС 301 Сметководство 7 4+1 

8.  МУС 302 Маркетинг на услуги 7 4+1 

9.  МУС 401 Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор 8 4+2 

10.  МУС 402 Менаџмент на настани 8 4+2 

11.  МУС 501 Логистички системи 8 4+2 

12.  МУС 502 Културно наследство 8 4+2 

13.  МУС 601 Промотивни активности во услужен сектор 8 4+2 

Модул: ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

14.  МУС 701 Пропаганда во услужен сектор 7 4+1 

15.  МУС 702 Современи технологии и медиуми на промоција 7 4+1 

16.  МУС 703 Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање 7 4+1 



 

 

17.  МУС 704 Агенциско работење 7 4+1 

18.  МУС 801 Техники на мерење на ефикасноста на 

пропагандата 
7 4+1 

19.  МУС 802 Финансирање на промотивните активности 7 4+1 

Модул: ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

14.  МУС 701 Царинско работење и логистички менаџмент 7 4+1 

15.  МУС 702 Трговска логистика  7 4+1 

16.  МУС 703 Контрола на процесите и унапредување 7 4+1 

17.  МУС 704 Анализа на продуктивноста 7 4+1 

18.  МУС 801 Меѓународна логистика 7 4+1 

19.  МУС 802 Управување со синџирот на снабдување 7 4+1 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

14.  МУС 701 Меѓународни институции, организации и 

програми во културата 
7 4+1 

15.  МУС 702 Менаџмент со природни ресурси 7 4+1 

16.  МУС 703 Култура на традиционалната исхрана 7 4+1 

17.  МУС 704 Oдноси со јавноста 7 4+1 

18.  МУС 801 Менаџмент со културни ресурси 7 4+1 

19.  МУС 802 Култура и одржлив развој 7 4+1 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

14.  МУС 701 Финансиска математика 7 4+1 

15.  МУС 702 Анализа на финансиски извештаи  7 4+1 

16.  МУС 703 Финансиски пазари и институции  7 4+1 

17.  МУС 704 Платни системи 7 4+1 

18.  МУС 801 Ризици во финансиското работење 7 4+1 

19.  МУС 802 Контрола и ревизија 7 4+1 

 Задолжителни семинари 

  Странски јазик А 2 4 2+1 

  Странски јазик Б 4 2+1 

  Практична настава 4x2 кредити 8  

Вкупно кредити: 152  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Листа на изборни предмети Група 1, ФТУ – Охрид  

Реден 

број Шифра Изборни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ВТОР СЕМЕСТАР 

1.  2XX Основи на право 6 3+2 

2.  2XX Претприемништво 6 3+2 

3.  2XX Стопанска математика 6 3+2 

4.  2XX Безбедност во туризмот 6 3+2 

5.  2XX Банкарско работење 6 3+2 

6.  2XX Статистика 6 3+2 

7.  2XX Економија 6 3+2 

8.  2XX Меѓународен бизнис  6 3+2 

9.  2XX Психологија во туризмот 6 3+2 

10.  2XX Принципи на управување со ризик 6 3+2 

11.  2XX Основи на маркетинг 6 3+2 

12.  2XX Статистички методи во услужен сектор 6 3+2 

13.  2XX Економика и техники на послужување 6 3+2 

14.  2XX Микробиологија на храна и пијалаци 6 3+2 

15.  2XX Гастрономски туризам 6 3+2 

16.  2XX Хотелиерство 6 3+2 

ТРЕТ СЕМЕСТАР 

17.  3XX Информациони технологии 6 3+2 

18.  3XX Бизнис информатика 6 3+2 

19.  3XX Вовед во осигурувањето 6 3+2 

20.  3XX Осигурително право  6 3+2 

21.  3XX Ресторански менаџмент 6 3+2 

22.  3XX Стандардизација во туризмот и 

угостителството 
6 3+2 

23.  3XX Маркетинг истражување 6 3+2 

24.  3XX Принципи на јавна администрација 6 3+2 

25.  3XX Применето царинско работење 6 3+2 

26.  3XX Економика на претпријатија 6 3+2 

27.  3XX Економика на угостителство и туризам 6 3+2 

28.  3XX Менаџерска економија 6 3+2 

29.  3XX Основи на туризмот  6 3+2 

30.  3XX Менаџмент во туризам и угостителство 6 3+2 

31.  3XX Организациско учење 6 3+2 

32.  3XX Осигурување во земјоделството 6 3+2 

33.  3XX Уставно право 6 3+2 

34.  3XX Хотелски инжинеринг 6 3+2 

35.  3XX Неживотно осигурување 6 3+2 

36.  3XX Царински систем и политика 6 3+2 



 

 

37.  3XX Основи на право со туристичко право 6 3+2 

38.  3XX Социологија на туризмот 6 3+2 

39.  3XX Царинско право 6 3+2 

40.  3XX Меѓународен патнички промет 6 3+2 

41.  3XX Основи на готварство 6 3+2 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 

42.  4XX Меѓународна трговија 6 3+2 

43.  4XX Економика и организација на угостителство 6 3+2 

44.  4XX Економика и организација на туризмот 6 3+2 

45.  4XX Комуникации во туризмот 6 3+2 

46.  4XX Социологија на исхраната 6 3+2 

47.  4XX Психологија во угостителство 6 3+2 

48.  4XX Психологија на исхрана 6 3+2 

49.  4XX Храна и култура 6 3+2 

50.  4XX Национална кујна 6 3+2 

51.  4XX Туристичка географија 6 3+2 

52.  4XX Меѓународен туризам 6 3+2 

53.  4XX Менаџмент информациски системи 6 3+2 

54.  4XX Маркетинг во угостителството 6 3+2 

55.  4XX Актуарство 6 3+2 

56.  4XX Промотивни активности во туризмот 6 3+2 

57.  4XX Нутрицизам 6 3+2 

58.  4XX Менаџмент на знаење 6 3+2 

59.  4XX Социјална патологија 6 3+2 

60.  4XX Диететика 6 3+2 

61.  4XX Политика на развој во туризмот 6 3+2 

62.  4XX Облигационо право 6 3+2 

63.  4XX Трговско право 6 3+2 

64.  4XX Криминалистичка психологија 6 3+2 

65.  4XX Фискален систем 6 3+2 

66.  4XX Царинска тарифа 6 3+2 

ПЕТТИ СЕМЕСТАР 

67.  5XX Канали на продажба 6 3+2 

68.  5XX Деловнo комуницирање 6 3+2 

69.  5XX Реосигурување 6 3+2 

70.  5XX Договори во меѓународниот промет 6 3+2 

71.  5XX Одржлив развој на туризмот 6 3+2 

72.  5XX Сообраќај во туризмот 6 3+2 

73.  5XX Организирање на конгреси и средби 6 3+2 

74.  5XX Економија на Македонија 6 3+2 

75.  5XX Стратегиски менаџмент во услужен сектор 6 3+2 

76.  5XX Туристичка дестинација 6 3+2 

77.  5XX Економика на Европски интеграции 6 3+2 

78.  5XX Криминалитет и детекција 6 3+2 



 

 

79.  5XX Меѓународен маркетинг 6 3+2 

80.  5XX Заштита на културно наследство 6 3+2 

81.  5XX Валоризација на туристички ресурси 6 3+2 

82.  5XX Корпоративно финансиско управување 6 3+2 

83.  5XX Инвестиционен менаџмент 6 3+2 

84.  5XX Управувачко сметководство 6 3+2 

85.  5XX Деловно планирање во услужен сектор 6 3+2 

86.  5XX Осигурување во туризмот и угостителството 6 3+2 

87.  5XX Здравствен туризам 6 3+2 

88.  5XX Енологија 6 3+2 

89.  5XX Методи за испитување на квалитет на храна и 

пијалоци 
6 3+2 

90.  5XX Кетеринг  6 3+2 

91.  5XX Практични методи по царинско работење 6 3+2 

92.  5XX Деловно право 6 3+2 

93.  5XX Деловно планирање во туризмот 6 3+2 

94.  5XX Меѓународна шпедиција 6 3+2 

95.  5XX Странски јазик 3 6 3+2 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР 

96.  6XX Контролинг 6 3+2 

97.  6XX Хартии од вредност со фиксен принос 6 3+2 

98.  6XX Обработка и ликвидација на штети 6 3+2 

99.  6XX Животна средина и туризам 6 3+2 

100.  6XX Хотелска анимација 6 3+2 

101.  6XX Анимации во туризмот 6 3+2 

102.  6XX Финансиски менаџмент 6 3+2 

103.  6XX Меѓународен менаџмент во услужен сектор 6 3+2 

104.  6XX Економија на развој 6 3+2 

105.  6XX Анализа на ризикот во осигурувањето 6 3+2 

106.  6XX Маркетинг на храна и пијалаци 6 3+2 

107.  6XX Патнички агенции 6 3+2 

108.  6XX Менаџмент на производство на храна во 

угостителството 
6 3+2 

109.  6XX Маркетинг  во туризмот 6 3+2 

110.  6XX Информациски системи во туризмот 6 3+2 

111.  6XX Животно и здравствено осигурување  6 3+2 

112.  6XX Институции  на  социјално  осигурување  и  

пензиски систем 
6 3+2 

113.  6XX Интегрирано снабдување и логистички 

менаџмент 
6 3+2 

114.  6XX Царинска управна постапка 6 3+2 

115.  6XX Меѓународни економски односи 6 3+2 

116.  6XX Бар и барско работење 6 3+2 

117.  6XX Сензорна анализа на храна 6 3+2 



 

 

118.  6XX 
Производен менаџмент – познавање на 

стоката 
6 3+2 

119.  6XX Транспорт и осигурување во меѓународната 

трговија 
6 3+2 

120.  6XX Царинско казнено право 6 3+2 

121.  6XX Применето шпедитерско работење 6 3+2 

122.  6XX Странски јазик 4 6 3+2 

  

Предметите од  група 2 студентите ги избираат од листата на изборни предмети – 

Група 2, од сите членки на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 

 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА   

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски” – Битола. Во прва година во академската 2018/2019 год. 

планирано е да се запишат вкупно 100 студенти. 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

  

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид има обезбедено и располага со 

богат и соодветен на предметните програми книжен фонд на домашни и странски 

монографски публикации; ФТУ – Охрид располага со соодветен книжен фонд во 

библиотеката со домашни и странски библиографски единици; поседува доволен број 

преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и 

стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во 

целост ја покриваат задолжителната и дополнителната литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.  



 

 

Покрај тоа, според одлуката на ННС на Факултетот за туризам и угостителство – 

Охрид, бр. 11-443/2, од 14.07.2004 година и според Правилникот за издавачка дејност на 

Универзитетот “Св.Климент Охридски – Битола” на студентите им се обезбедува 

литература за задолжителните и изборните предмети вклучени во наставната програма.  

Дополнително, во прилог бр. 3 има преглед на задолжителна и дополнителна литература 

од ангажираните професори поединечно по секој предмет. 

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Web страната на единицата: www.ftu.uklo.edu.mk 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk  

 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма 

Менаџмент во услужен сектор се стекнува со звање кое е во согласност со избраниот 

модул.   

Студентите кои го избрале модулот Промотивен менаџмент со завршувањето на 

академските студии од првиот циклус, односно со постигнување 240 кредити дипломираат и се 

стекнуваат со звање Дипломиран менаџер во услужен сектор – промотивен менаџмент. Во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го стекнува 

по завршувањето на студиската програма е Baccalaureus, односно Baccalaurea of 

Management in service sector – Promotional management.  

  Студентите кои го избрале модулот Логистички менаџмент со завршувањето на 

академските студии од првиот циклус, односно со постигнување 240 кредити дипломираат и се 

стекнуваат со звање Дипломиран менаџер во услужен сектор – логистички менаџмент. Во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го стекнува 

http://www.ftu.uklo.edu.mk/
http://www.uklo.edu.mk/


 

 

по завршувањето на студиската програма е Baccalaureus, односно Baccalaurea of 

Management in service sector – Logistics management. 

Студентите кои го избрале модулот Менаџмент во културата со завршувањето на 

академските студии од првиот циклус, односно со постигнување 240 кредити дипломираат и се 

стекнуваат со звање Дипломиран менаџер во услужен сектор – менаџмент во културата. Во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го стекнува 

по завршувањето на студиската програма е Baccalaureus, односно Baccalaurea of 

Management in service sector – Мanagement in culture. 

Студентите кои го избрале модулот Менаџмент во финансиското работење со 

завршувањето на академските студии од првиот циклус, односно со постигнување 240 кредити 

дипломираат и се стекнуваат со звање Дипломиран менаџер во услужен сектор – менаџмент 

во финансиско работење. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, 

звањето што студентот го стекнува по завршувањето на студиската програма е 

Baccalaureus, односно Baccalaurea of Management in service sector – Management in 

financial operations. 

 

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА  

 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно – истражувачка дејност, управување и администрација.   

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

наставно – образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 



 

 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на 

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 

 

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА   

 

Комисијата за самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, 

изврши анализа на повеќе сегменти во работењето на Факултетот. Всушност е извршена 

целосна анализа која опфати:  

 Опис на Факултетот,  

 Сите студиски програми на додипломски студии, 

 Наставен и соработнички кадар, 

 Наставна дејност, 

 Студенти, 

 Простории и материјални ресурси, 

 Логистика, 

 Надворешна соработка на Факултетот, 

 Научно истражувачка работа на Факултетот, 

 Финансирање.   

Анализата на секој сегмент овозможи донесување на констатации за постојните 

состојби и за проблемите кои се јавуваат во процесот на работата. При тоа користејќи ги 

методите на споредување, дескрипција и расчленување, дедуктивниот метод и моделот на 

SWOT анализата за секој сегмент се идентификувани добрите страни во работењето, 

слабостите во работењето, можностите кои ќе придонесат за надминување на слабите 

страни во работењето, како и опасностите, односно тешкотиите кои што можат да се јават 

на патот на реализирање на целите на Факултетот.   

И покрај наведените потешкотии кои се јавуваат при обавувањето на работниот 

процес, општ заклучок е дека Факултетот има значајни постигнувања на полето на 

наставната и научно-истражувачката работа. Факултетот во еден перманентен процес 



 

 

работи на осовременување на постојните студиските програми, воведува нови атрактивни 

студиски програми прифаќајќи ги предизвиците на турбулентното опкружување. Исто 

така, Факултетот перманентно ја проширува и продлабочува меѓународната соработка со 

сродни институции во земјата и надвор од неа. Вклучен е во изготвување на проекти и 

организира меѓународни симпозиуми и конференции.   

Факултетот им обезбедува релативно висок студентски стандард на студентите, 

можности за нивно вклучување во низа активности, посети на странски универзитети во 

рамките на меѓународната размена на студенти. Студентите исто така се вклучени во 

процесот на управување преку учество во Наставно-научниот совет на Факултетот и 

деканатската управа. Просториите и материјалните ресурси, како и логистиката на 

Факултетот задоволуваат, но се јавуваат проблеми во обезбедувањето на средства за 

финансирање на опремувањето на одредени простории (ресторан, кујна, лаборатории за 

испитување на квалитетот на храна) и набавка на пософистицирана опрема за истите, а со 

цел подигнување на квалитетот на практичната настава, која што поради природата на 

Факултетот претставува значаен дел на вкупната наставна дејност и научно-истражувачка 

работа.  

Од спроведената анкета се добиени следните сублимирани резултати, кои 

комисијата ги коментираше:  

- На прашањето дали наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација 

на наставата, средната оценка од страна на испитаниците (на скала од 1 до 5) 

изнесува 4,723739 што претставува солиден одговор, односно скоро сите одговори 

главно се согласуваат. Тоа се однесува за сите наставници. 

- Второто прашање кое се однесува на тоа дали наставникот за време на предавањата 

е посветен и умее да го задржи вниманието на студентите до крајот на 

предавањата, испитаниците одговориле со средна оценка од 4,653631, што значи 

дека скоро сите студенти за сите наставници главно се согласиле дека наставниците 

се посветени и го задржуваат вниманието до крајот на предавањата.   

- На третото прашање анкетираните студенти одговориле исто така позитивно, 

односно дека наставниците ги поттикнуваат студентите на активности, самостојни 



 

 

активности и стимулирање на прашања, со средна оценка од 4,5991, односно 

главно се согласуваат со тоа. 

- Дали наставниците редовно ја одржувале наставата по своите предмети, студентите 

главно се согласиле со тоа, со релативно висока средна оценка од 4,746967. 

- Студентите за тоа дали наставникот е отворен и достапен за консултации и 

соработка со нив, одговориле дека главно се согласуваат, односно средна оценка од 

4,671382. 

- За личната култура и однесувањето на наставниците студентите одговориле исто 

дека главно се согласуваат дека се на високо ниво, со висока средна оценка од 

4,70157. 

- За тоа дали наставниците објективно ги оценуваат резултатите од работата на 

студентите тие одговориле дека главно се согласуваат, со средна оценка од 

4,649092. 

- Студентите за прашањето дали постои соодветна основна и дополнителна 

литература по задолжителните предмети одговориле дека главно се согласуваат со 

тоа тврдење, со висока средна оценка од 4,62625.  

 

Глобална оценка од спроведените анкети е дека добиените резултати се прилично 

задоволителни и тоа по сите прашања. Постојат одредени очекувани варијации, кои 

произлегуваат од индивидуалните карактеристики на наставниот кадар, спецификите на 

предметите, неделниот фонд на часови, студиската година, како и варијации што 

произлегуваат од случајниот избор на студентите во примерокот. Меѓутоа, за сите 

наведени прашања добиени се оценки повисоки од 4,6.  

Добра страна: Според добиените резултати, наставниците генерално одговараат на 

задачите во смисла на квалитетно одржување на наставата, односот и комуникацијата со 

студентите, оценувањето на студентите, како и редовност на наставата. 

Слаба страна: Недостаток од млади соработници во тимот на вработени на ФТУ, 

што долгорочно води кон непостоење на континуитет во изградувањето на соодветна 

замена  на професорите кои заминуваат во пензија. 



 

 

Можности: Користење на современа странска, преведена литература како основна 

и дополнителна во предавањата и вежбите. Искористување на разните проекти и грантови 

за размена и студиски престои за усовршување и обука во странство, како и престои на 

наставници од универзитети од странство на ФТУ. Корисни ефекти од можностите кои ги 

нуди клиничката настава која допринесува за квалитетот на вкупната настава.  

Тешкотии: Недостаток на софистицирана опрема за дел од стручните предмети, за 

кои факултетот е во тек на реализација.  

 

 

 

 

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 

 

 

 

 

 

 



Додаток на диплома – Промотивен менаџмент 

 



 



 

 

Додаток на диплома – Логистички менаџмент 

 

 



 

 

 



 

 

Додаток на диплома – Mенаџмент во културата 

 

 



 

 

 



 

 

Додаток на диплома – Mенаџмент во финансиско работење 
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ПРИЛОГ БР.2 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ПО  

МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР 

(ПРИЛОГ БР. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Предметни програми за задолжителни предмети  

(Прилог 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Социологија 

Код МУС 101 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва година/прв Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф.д-р Пере Аслимоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема предуслови и ограничувања за запишување 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Кај студентите да се зацврсти ставот дека социологијата не е апстрактна наука, 

обременета со академизам и затвореност, туку наука која го води човекот кон спознавање 

на најсуштествените општествени појави. Основна цел е студентите да ја сфатат 

комплексноста на општеството како целина, да ја сфатат општествената улога на струката, 

професијата и областа - подрачјето во општеството, но и да се најдат себеси како 

индивидуи во сложените односи на меѓусебна поврзаност и условеност во општеството. 

Содржина на предметната програма:  

 Социологијата во системот на општествените науки 

 Општество и култура 

 Културно наследство, традиции и иновации 

 Социјализација 

 Девијантност, криминалитет, општествена контрола 

 Социолошки аспекти на безбедноста 

 Општествени групи и организации 

 Општествена комуникација и интеракција 

 Религија 

 Етничка и расна припадност 

 Општествена нееднаквост и стратификација 

 Политика, држава, власт 

 Население, економски ресурси и животна средина 

 Модерно општество, постмодерно општество и глобализација 

Методи на учење:  Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 



 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во посетувањето на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетирање на студентите и редовна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Пере Аслимоски             Социологија ФТУ -  Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Проф.д-р Марија Ташева Социологија 

Филозофски ф. 

Скопје 
2003 

2. Гордон Маршал 

 

Оксфордски речник по 

социологија 
МИ – АН 2004 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Управно право 

Код МУС 102 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар I(прва)/I (прв) Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник Проф.д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основите на управното право, неговото дефинирање и место 

во правниот систем на Република Македонија, потоа дефинирање на основните принципи 

на управното право, принципите на организација, работа и делокруг на управните органи, 

основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на управните органи и 

односот помеѓу граѓаните и администрацијата, како и софремените трендови на реформа 

на управните органи и карактеристиките на истите, како и реформирањето на управата во 

Република Македонија. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во управното право; Основни принципи на управното право и управувањето; 

Организација на управата; Одговорност на управата; Кадри во управата; Дејности на 

органите на управата – управна функција; Управни акти; Контрола и надзор во управата; 

Односи меѓу граѓани и управа; Управна Постапка, Управен Спор, Управните реформи во 

најразвиените светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на реформа на 

јавната администрација во Република Македонија; Цели и области на реформата на 

јавната администрација во Република Македонија. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови  

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови  

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во посетувањето на наставата, некаква 

форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, со можност за изведување на 

наставата и на англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, С. 

Гелевски, Б. 

Давитковски, А. 

Павловска-Данева 

Административно право Правен Факултет – 

„Јустинијана Прима“ 

– Скопје 

2008 

2. Р. Речкоски Принципи на јавната 

администрација во РМ 

ФТУ – Охрид 2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, С. 

Гелевски, Б. 

Давитковски 

Управно право Правен факултет – 

Скопје 

1997 

2. Н. Гризо, Б. 

Давитковски, А. 

Данева 

Јавна администрација Правен Факултет – 

„Јустинијана Прима“ 

– Скопје 

2008 

3. Н. Гризо, Б. 

Давитковски 

Проблеми на управувањето Правен факултет – 

Скопје 

2001 

4.  Savas, E.S. Privatization and public 

private partnerships 

Seven Bridges press, 

New York 

2000 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Бизнис психологија 

Код МУС 103 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/1 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Едукација и доедукација на менаџери со цел градење психолошки знаења и вештини за 

профитабилно работење во услужниот сектор. Изучувањето на Деловната психологија 

овозможува примена на психофизичките потенцијали на вработените за успешно 

прилагодување во услови на пазарна конкуренција. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во Деловната (Бизнис) психологија; општ психолошки модел на бизнисот; 

однесувањето на бизнисменот – претприемач и менаџер; личноста на менаџерот како 

детерминанта и последица на бизнисот; психичките процеси како базични детерминанти: 

когнитивни, афективни и когнативни; психичките особини како манифестни 

детерминанти: темперамент, карактер, способности и ставови; толкување и проценување 

на однесувањето на менаџерот; типологии на личноста и психопатологија; организациско 

однесување: сложеност, трендови и нови опции; SELF – концепт на менаџерот; 

мотивирање на вработените; психологија на лидерството; психологија на групно и тимско 

работење; конфликти и нивно надминување, Моќта како движечка сила во бизнисот; 

психолошки методи и техники за проценување на изворите на моќ: информации и 

стручност, контрола на ресурсите, местоположба во организациската структура; 

психолошкиот процес на убедување и информациската моќ; психолошки стратегии за 

усогласување на ставовите и остварување на влијание врз другите; психолошки принципи 

на потрошувачката; психолошки импликации на потрошувачите; психолошки состојби и 

стилови на однесување на потрошувачите; мотивирање за купување на производите и 

услугите; психолошки модели на однесувањето на потрошувачите. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 15 часови 



 

 

 

 

семинари, тимска работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Бизнис психологија ЦНИР - ФТУ, 

Охрид 

2006, 

2010, 

2014 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Augier. M, March. JG The Economic Psychology London 2003 

2. Ilich.S Ekonomska psihologija Beograd 2002 

3. Peter. J.L., Olson.C.J. Consumer Behaviour IRWIN 

McGraw-Hill, 

SAD 

2001 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик А 1  

Код МУС 104 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно Оинститут, 

катедра, одел) 

Факултет за Туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар Прва година / 1 семестар 

Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник проф. д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни предзнаења на англиски јазик 

Цели на предметната програма (компетенции) 

Студентот да се стекне со  пред средно ниво  на англискиот јазик   

Содржина на предметната програма 

Pre-intermediate level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, 

Writing, Communication. Professional texts. 

Методи на учење Самостојно и под надзор 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
 100 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување: писмено и усно 

Тестови 80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода / 2 

или завршен испит од 80 бода) 

Превод на стручен текст/ Пишување есеј 10 бода  

Активност и учество 10 бода (3 присуство на предавања, 2 

активност на предавања, 2 присуство на вежби, 

3 активност на вежби) 

Критериуми за оценување 

( бодови / оцена) 

               до 50 бода 5 (пет) (F) 

           од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 

           од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

           од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 

           од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

           од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ирина Петровска Business English ЦНИР 2011 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Chaney, H.  L., Martin ,S.J Intercultural Business 

Communication 

Prentice Hall 2011 

2.  OUP Dictionary of English Language  OUP 2000 

3.    

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик А 1  

Код МУС 104 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/1  Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник доц. д-р Елена Цицковска / проф. д-р Јаготка 

Стрезовска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнати основни познавања од германскиот 

јазик  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Јазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица од германско 

говорно подрачје. 

Содржина на предметната програма: 

Култура и цивилизација, Македонија, Германија, Австрија и Швајцарија. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава  60 часови 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

  100 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 



 

 

самостојни задачи, и сл.) 

Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation  

 Deutsch in Tourismus 

und Hotellerie  

ЦНИР-Охрид  2007 

2. Елена Цицковска  Willkommen in 

Makedonien 

ФТУ, Охрид 2004 

3. Кречова/Стрезовска Deutsch für Sie ЦНИР-Охрид 1996 

4.     

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, Serena, Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент во услужен сектор 

Код МУС 201 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програма Менаџмент во услужен сектор е студентите на насоката 

Менаџмент во услужен сектор да ги совладаат основните аспекти на менаџментот како 

наука за управување со сложените организациски системи од услужниот сектор, 

стекнувајќи се со познавања на карактеристиките, улогите и способностите кои треба да ги 

поседува менаџерот и обврските и одговорностите кои тој треба да ги превзема 

извршувајќи ги комплексните функции на менаџментот. Преку оваа програма тие треба да 

ги добијат потребните знаења за суштината и содржината на менаџерските функции – 

планирање, организирање, водење и контролирање на услугите од различна природа.  

Содржина на предметната програма:  

 Менаџментот и менаџерите – Поим и значење на менаџментот, Функции на 

менаџмент, Видови на менаџмент,Нивоа на менаџмент,Улоги и способности на 

менаџерот, Личноста на менаџерот и неговата кариера 

 Еволуција на менаџментот – фази во еволутивниот развој на менаџментот 

 Окружувањето и неговите сегменти – Поим и поделба на окружувањето,Елементи на 

интерно и Елементи на екстерно окружување 

 Менаџерска етика и општествена одговорност – Деловна етика, Пристапи на етичко 

одлучување. Видови на менаџерска етика, Општествена одговорност и општествена 

реагибилност, Малиот  бизнис и претприемништвото  

 Планирањето како менаџмент функција – Поим и содржина на планирањето, Мисија, 

визија и вредности на претпријатието, Целите во планскиот процес,  Деловна 

политика, Стратегија и стратегиско планирање, Бизнис план, Методи на 

планирање,Предвидување и планирање 

 Организирањето како менаџмент функција – Фактори на дизајнирање на 

организациона структура, Елементи и типови на организациона структура, 

Менаџмент на човечки ресурси, Менаџмент на организациски промени преку 

креативност и иновативност 

 Водењето како менаџмент функција – Лидерство, Мотивирање, Комуникации, 

Тимови,тимска работа  и партиципативен менаџмент, Контролирањето како  

менаџмент функција – Процес на контролирање,Видови контрола, Методи на 

контролирање, Одлучување – Природата на одлучување,Видови одлуки, Услови на 



 

 

одлучување, Процес на одлучување 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Симонческа Основи на менаџмент ЦНИР, ФТУ-Охрид 2008 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ansoff I. Implanting Strategic 

Management 

Prentice Hall International, 

Inc., London 

1984 

2. Koontz H. Principles of 

Management 

McGraw-Hill book 

company, Inc., New York 

1976 

3. Mintzberg H. The Nature of 

Management Work 

Harper & Row, New York  1973 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика во услужен сектор 

Код МУС 202 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Митре Аврамоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат знаења од економиката на 

услужните претпријатија, да се запознаат со економските аспекти од нивното работење 

(вложувањата, резултатите и самото работење). Целта е да даде содржајна наобразба на 

идните практичари, теоретичари и креатори на деловната политика во претпријатијата од 

услужниот сектор.  

Содржина на предметната програма:  

 Поим, предмет, задачи и цел на економиката на услужни претпријатија 

 Место на економиката на услужни претпријатија во системот на науки и однос на 

економиката на услужни претпријатија со другите науки 

 Работење во услужните претпријатија,  

 Поим и класификација на работењето,  

 Предмет, цел и концепција на работењето,  

 Карактеристики (специфичности) на работењето кај услужните претпријатија, 

 Фактори од кои зависи работењето во услужните претпријатија,  

 Работна сила во услужниот сектор,  

 Карактеристики (специфичности) на работната сила во услужните 

претпријатија,  

 Средства кај услужните претпријатија,  

 Основни средства (поим, содржина и карактеристики),  

 Обртни (тековни) средства во услужните претпријатија,  

 Поим и карактеристики на обртните средства,  

 Потребен обем на обртни средства во услужните претпријатија,  

 Посебни средства,  

 Трошоци, калкулации и цени кај услужните претпријатија,  

 Специфичности на формирањето на цените кај услужните претпријатија, 

 Основни економски принципи на работењето кај услужните претпријатија  

 Пазар на услуги  

 Приходи кај услужните претпријатија 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 



 

 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, лабораториски вежби, работа на 

терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања и вежби  

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Митре 

Аврамоски 

Економика во услужен сектор во подготовка  

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jan Owen Jansson The Economics of Services, 

Microfoundations, Development 

and Policy 

Edward Elgar 

Publishing 

2014 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Сметководство 

Код МУС 301 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник проф.  д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на 

знаења:  

 Да ги познаваат основните сметководствени категории и начините на нивното 

сметководствено евидентирање. 

 Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност. 

 Да ги научат начините на составување на финансиските извештаи и нивните цели. 

 Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат 

состојбата на претпријатијата според нив. 

Содржина на предметната програма:  

• Контен план 

• Биланс на состојба 

• Долготрајни средства (прибавување, трошење) 

• Долготрани средства (оттуѓување, сметководство на долготрајни финансиски 

вложувања) 

• Тековни средства (готовина и хартии од вредност, побарувања) 

• Тековни средства (АВР, материјал и резервни делови) 

• Тековни средства (ситен инвентар) 

• Тековни средства (готови производи) 

• Тековни средства (трговски стоки)  

• Обврски 

• Главнина 

• Приходи и расходи 

• Утврдување финансиски резултат 

Методи на учење: Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е 

активно вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи и 

проблеми. 

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните Предавања – теоретска и практична настава 60 часови 



 

 

активности Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
100 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување: Редовност на предавања: 10 поени, Редовност на вежби: 10 поени, 

Изработка на проектен труд: 80 поени 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

успешно изготвен проектен труд 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска, Деса Сметководство Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2008 

2. Косаркоска, Деса Контен план Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2008 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска, Деса Вежби по 

сметководство 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2008 

2.     

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Маркетинг на услуги 

Код МУС 302 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора / Трет Број на кредити 7 

Наставник Проф. д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на предметот запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се запознаат со основните карактеристики според кои 

маркетингот на услугите се разликува од маркетингот на производите. Целта е да се 

утврди како се применува маркетинг миксот во секторот на услуги, односно да се утврди 

релевантноста на традиционалниот 4P концепт преку испитување на компонентите на 

различните елементи на миксот. 

Содржина на предметната програма:  

Дефиницирање на услужниот маркетингот; Поим за услуги; Основни разлики помеѓу 

производите и услугите; Класификација на услужната индустрија; Елементи на 

однесување на потрошувачите кај услугите; Маркетинг микс на услуги; Процес на 

дистрибуција на услуги; Утврдување на цени на услугите; Развивање на комуникациона 

стратегија кај услугите; Утврдување и мерење на квалитетот на услугите; Лојалноста на 

потрошувачите на услугите. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 
15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

100 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90  бода 9 (девет) (B) 



 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно 

анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Миладиноски С., Јаќоски Б. 

Маркетинг и управување 

со маркетингот 
ФТУ – Охрид 2000 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Ljubojević Č.  

Menadžment i marketing 

usluga 
Stylos, Novi Sad 1998 

2. 
Kancir R. Marketing usluga 

Poslovna škola, 

Beograd 
2004 

3. 
Grönroos C. 

Service Management and 

Marketing 

John Wiley & 

Sons, Chichester 
2000 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик А 2 

Код МУС 3 – задолжителен семинар 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за Туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар 2/3 

Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнато пред средно ниво на познавање на  англиски 

јазик 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да се стекне со  средно ниво  на  англискиот јазик. 

Содржина на предметната програма: 

Intermediate level on: 

1. Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding 

2. Speaking (Production and Spoken Interaction) 

3. Writing   

Post-intermediate level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, 

Writing, Communication. 

Professional texts.  

C1  Language Assessment with EU Standards. 

Методи на учење Самостојно и под надзор 

Вкупен расположив фонд на време 100 часа 

Распределба на расположивото време 2+1 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимса работа 

15 часови 

Други форми на активности Проекни задачи 
55 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување: писмено или усно 

Тестови 80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода / 2 

или завршен испит од 80 бода) 

Превод на стручен текст/ Пишување есеј 10 бода  

Активност и учество 10 бода (3 присуство на предавања, 2 активност 

на предавања, 2 присуство на вежби, 3 

активност на вежби) 

Критериуми за оценување                до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

( бодови / оцена)            од 51 до 60 бода   6 (шест) (E) 

           од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

           од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 

           од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

           од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Пррисуство на предавања и вежби, изработка на 

самостојни задачи 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ирина Петровска English in Service Sector ЦНИР ФТУ  2014 

2. L. Taylor International Express- 

intermediate 

Oxford University Press 

Дополнителна литература 

1. Chaney, H.  L., Martin ,S.J Intercultural Business 

Communication 

Prentice Hall 2011 

2. OUP Dictionary of English 

Language  

OUP 2000 

3.    

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет  Германски јазик А 2 

Код МУС 3 – задолжителен семинар 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3  Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник доц. Д-р Елена Цицковска, проф. Д-р Јаготка Стрезовска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнато основно ниво на познавање германски јазик  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Јазични, интеркултурни и клучни компетенции за презентација на туристичка дестинација 

Македонија. 

Содржина на предметната програма: 

Презентација на Македонија, култура, логистика, историја, понуди. 

Методи на учење: Активно-дејствена настава, вежби, презентации, индивидуална работа, 

групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

Распределба на расположливото време 2+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава  30 часови 

Вежби – тимска работа 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

   55 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Германски јазик 

Метод на следење на Надворешна  и  внатрешна евалуација 



 

 

квалитетот на наставата 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Елена Цицковска  Willkommen in 

Makedonien 

ФТУ, Охрид 2004 

2. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation  

Deutsch in Tourismus und 

Hotellerie  

ЦНИР, ФТУ, 

Охрид  

2007 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, Serena, 

Baric, Cickovska  

Mit Deutsch studieren 

arbeiten leben 

Archipelago, 

Milano 

2010 

2. Rau, Grceva Großes Makedonisch-

Deutsches Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор 

Код МУС 401 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/4 

Број на ЕКТС кредити 8 

Наставник проф. д-р Габриела Ракичевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од областа на менаџментот на услуги 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се сфати улогата и значењето на човечките ресурси како основна компетитивна 

предност во современите услови на стопанисување 

Содржина на предметната програма: 

Вовед, Развој на менаџментот на човечки ресурси, Организација на департманот на 

човечки ресурси, Кадровска политика, Регрутација на човечки ресурси, Евалуација на 

апликанти, Воведување на новите вработени, Перманентно образование, Менаџментот и 

кариерата, Еднакви права за вработување, Заштита на човечките ресурси, Систематизација 

на работни места, Кадровска евиденција, Здруженија на вработените, Односи помеѓу 

вработените, Организациска култура, Глобализација на МЧР 

Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на презентации и студии на случај, 

самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 200 часа 

Распределба на расположивото  време 4+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби – тимска работа  30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

110 часови 

Начин на оценување 

Тестови  2*40 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) макс.10 бодови 

Активност и учество макс.10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

до 50 бода              5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода            6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода          7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода            8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода           9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода          10 (десет) (A) 



 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Присуство на настава, активност и презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д-р Г. Ракичевиќ Менаџмент на човечки 

ресурси 

ЦНИР, ФТУ – Охрид, 

Летра Дизајн, Охрид 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Michael Armstrong HRM Practice Kogan Page Limited, 

London 2006 

2.    

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на настани 

Код МУС 402 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 8 

Наставници Проф. Д-р Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на четври семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со изучувањето на овој предмет треба да се истражи и сознае нивото, обемот и 

структурата на настаните и содржината на слободното време, и нивната поврзаност со 

угостителско – туристичката индустрија. Ќе се процени взаемното влијание со 

угостителско – туристичката индустрија, нивните фундаментални карактеристики и 

економските, културните и општествените ефекти. 

Содржина на предметната програма:  

- Основни карактеристики на настаните, дефинирање, терминологија, развој 

- Меѓународни димензии на настаните 

- Компоненти и цели на настаните 

- Обем, динамика и структура на настаните 

- Општествени, економски и културни влијанија на настаните 

- Менаџмент на настани 

- Содржина на слободното време 

- Форми и начини на организирање на содржината на слободното време 

- Агенции и посредници во организирање на настани и слободно време 

- Анализа на студии на случај 

Методи на учење: Презентација преку интерактивни дитактички процеси 

Вкупен расположив фонд на време 200 часа 

Распределба на расположивото време 4+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

110 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Исполнети обврски според предвидената 

програма 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bowdin, Glen et all. Events Management (second 

edition) 

Elsevier Ltd. 2006 

2. Yeoman , Ian et all. Festival and Events 

Management 

Elsevier Ltd. 2006 

3. Fyall, Alan et all. Managing Visitor Attractions Elsevier Ltd. 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, Иванка Анимации во туризмот ФТУ – Охрид 2006 

2. Reynolds, S., John Hospitality Services, 

Food & Lodging 

The Goodheart 

Willcox Company 

2004 

3. Rutherford S., Julia Professional Event 

Coordination 

John Willey and 

Sons, Inc. 

2006 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Логистички системи 

Код МУС 501 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 8 

Наставници Проф. Д-р Мирјана Секуловска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на изучување на оваа дисциплина е студентите да стекнат знаење за логистичките 

системи, особено во услужниот сектор, да ги препознаваат елементите на логистичките 

системи и учесниците во логистичките процеси, да ги знаат карактеристиките на 

организацијата и управувањето на логистичките системи, посебно во сферата на услугите. 

Студентите треба да се оспособат за анализирање и детектирање на проблемите во 

организацијата и управувањето на логистичките системи. Да решаваат случаи за 

интегрирано управување со логистичките системи и да ги применуваат нормативните 

документи во практиката на управување на логистичките системи. 

Содржина на предметната програма:  

Со дисциплината Логистички системи студентите ќе се запознаат со суштината на 

логистичката концепција, врските и зависностите меѓу логистиката и другите 

функционални области на компаниското управување, елементите и функциите на 

логистичките системи, основни методологии и методи за управување со логистичките 

системи, ефектите од функционирањето на логистичките системи во сите сфери, со акцент 

на услужниот сектор. Детално ќе се изучуваат местото и улогата на учесниците во 

логистичките процеси, како и карактеристиките на односите помеѓу нив. Се откриваат 

карактеристиките на логистичките системи во производството, во сферата на услугите и 

во општествениот сектор. Специјално внимание се посветува на техниките и 

технологиите, употребени во организацијата и управувањето на логистичките системи. Се 

нагласува значењето на интегрираното управување за ефективно функционирање на 

логистичките системи. 

Методи на учење: дискусии, консултации, студии на случај, индивидуални и групни 

задачи, домашно учење 

Вкупен расположив фонд на време 200 часа 

Распределба на расположивото време 4+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 
110 часови 



 

 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитров П., 

Толев М., 

Тодоров Ф., 

Величкова Е., 

И. Корбанколева 

Логистични системи Университетско 

издателство 

„Стопанство”, 

Cофија 

2010 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cengiz, H., 

Barry, R., 

Roberta, S., 

Robert, G. 

Service Management and 

Operation 

New Jersey, 

Prentice Hall 

2000 

2. Johnson J.  

аnd Wood D. 

Contemporary Logistics Prentice Hall 1996 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Културно наследство 

Код МУС 502 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 8 

Наставник Проф. д-р Сашо Коруновски 

Предуслови за запишување на предметот запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладувањето на квантумот на знаења од оваа предметна програма на студентите треба 

да им обезбеди суштинско познавање на комплексниот склоп на историјата на културата 

и уметноста како еден од најзначајните сегменти во туристичката понуда на секој 

простор. Тоа пак ќе им овозможи да се стекнат со компетенции за успешно туристичко 

валоризирање на културните вредности во функција на туристичкиот развој на 

конкретниот простор. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и дефинирање на културата и културното наследство. Најзначајни остварувања низ 

периодите во историскиот развој на културата и културното наследство: палеолит, неолит, 

метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, Микена), антички период (Грција, Рим, 

етнички популации во Македонија во антиката), среден век (Византија, Исламска култура 

и уметност, Романика, Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса, Барок), 

Културата и уметноста на XIX-XX век (нео-стилови, преродбенски период, модерна и 

постмодерна уметност). Најзначајни споменици на културата во Р. Македонија: 

презентација на културното наследство во регионите на Р. Македонија. Културното 

наследство и туризмот: културен туризам – принципи и критериуми за развој, типологија 

на културните вредности, , методи за туристичка валоризација на културните вредности, 

конвенции за културен туризам.  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 200 часа 

Распределба на расположливото време 4+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

110 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 



 

 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6(шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7(седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9(девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10(десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност и активност на настава и положени 

два колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна и надворешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски Сашо Културно наследство ФТУ – Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Korunovski S., Marinoski 

N., 

Macedonia: Land of 

Tourism 

Skopje: DID Ina 

komerc,  

2008 

2. Korunovski S., Dimitrova 

E., 

Macedonia: 

L’arteMedievale dal IX al 

XV Secolo 

Milano: 

EditorialeJaca 

Book, 

2006 

3. Korunovski S., Dimitrova 

E., 

Painting and Architecture 

in Medieval Macedonia: 

Artists and Works of Art 

Skopje: 

Kalamus, 

2011 

4. Коцо Д (ed) Археолошка карта на Р. 

Македонија 

МАНУ 

Скопје 

1996 

5. Pedersen A. Managing 

Tourism at 

World Heritage Sites: 

Practical manual 

UNESCO 

WHC 

2002 

6. Richards G. (ed) 

Cultural 

Tourism in Europe ATLAS 2005 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик Б 

Код МУС 5 – задолжителен семестар 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

Оинститут, катедра, одел) 

Факултет за Туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар 3/5 

Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник проф. Д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни предзнаења за  англиски јазик 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да се стекне со  пред средно ниво  на  англискиот јазик   

Содржина на предметната програма: 

Pre-intermediate level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, 

Writing, Communication. 

Professional texts. 

Методи на учење Самостојно и под надзор 

Вкупен расположив фонд на време 100 часа 

Распределба на расположивото време 2+1 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
    55 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување: писмено и усно 

Тестови 80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода / 

2 или завршен испит од 80 бода) 

Превод на стручен текст/ Пишување есеј 10 бода  

Активност и учество 10 бода (3 присуство на предавања, 2 

активност на предавања, 2 присуство на 

вежби, 3 активност на вежби) 

Критериуми за оценување 

( бодови / оцена) 

               до 50 бода 5 (пет) (F) 

           од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 

           од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

           од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 

           од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

           од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 Надворешна и внатрешна евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ирина Петровска Business English ЦНИР 2011 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Chaney, H.  L., Martin ,S.J Intercultural Business 

Communication 

Prentice Hall 2011 

2. OUP Dictionary of English 

Language  

OUP 2000 

3.    

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик Б 

Код МУС 5 – задолжителен семестар 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5  Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник доц. Д-р Елена Цицковска / проф. Д-р Јаготка 

Стрезовска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнати основни познавања од германскиот јазик  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Јазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица од германско 

говорно подрачје. 

Содржина на предметната програма: 

Култура и цивилизација, Македонија, Германија, Австрија и Швајцарија. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 100 часа 

Распределба на расположливото време 2+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава  30 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

55 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и 

сл.) 



 

 

Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation 

Deutsch in Tourismus 

und Hotellerie  

ЦНИР-

Охрид  

2007 

2. Елена Цицковска  Willkommen in 

Makedonien 

ФТУ, Охрид 2004 

3. Кречова/Стрезовска Deutsch für Sie ЦНИР-

Охрид 

1996 

4.     

Дополнителна литература 

Ред. 

Бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, Serena, 

Baric, Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, 

Skopje 

2006 

     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Промотивни активности во услужен сектор 

Код МУС 601 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 8 

Наставници Проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавања од маркетингот и менаџментот во 

услужниот сектор 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите на насоката Менаџмент во услужен сектор треба да се здобијат со знаења за 

формите преку кои се водат промотивните активности на субјектите носители на различни 

видови услуги како основни начини на презентирање на услугите на конкурентниот пазар 

на услуги како и да се запознаат со процесот и методите на управување со формите на 

промоција.  

Содржина на предметната програма:  

I. Општи аспекти на промоцијата – Дефинирање на промоцијата, Учесници во 

промоцијата, Содржина на промотивниот микс, Основни аспекти на однесување на 

потрошувачите 

II. Промоцијата како комуникациски процес – Обележја на комуникацискиот процес, 

Пречки во процесот на комуникации 

III. Форми на промоција во претпријатијата од услужниот сектор – Улогата на 

промоцијата во услужниот маркетинг, Имиџот и промотивните активности, 

Специфичности на пропагандата на услуги, Средства и медиуми на пропаганда, 

Унапредување на продажбата на услуги, Односите со јавноста во сферата на услугите, 

Лична продажба во услужниот сектор, Директен маркетинг на услуги, Форми на 

публицитет во услужниот сектор. 

IV. Промотивен менаџмент – Планирање, организирање и контрола на промоцијата, 

Менаџирање со поодделните промотивни форми 

Методи на учење: Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарски, проектни трудови и есеи 

Вкупен расположив фонд на време 200 часа 

Распределба на расположивото време 4+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

110 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Лидија 

Симонческа 

Промотивни активности Центар за научно-

истражувачка работа – 

ФТУ, Охрид 

2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Belch G. E. Belch M. 

A. 

Introduction to 

Advertizing and 

Promotion 

Irwin, Illinois 1993 

2. John M. J. S. Advertising and The 

Promotion Industry 

Prentice Hall, London 1994 

3. Сенечиќ Ј. Промоција у туризму Микрорад, Загреб 1998 



 

 

 

Модул: ПРОМОТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Пропаганда во услужен сектор  

Код МУС 701 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на предметната програма е стекнување на знаења за пропагандата како бизнис, алатка 

на маркетингот и креативен и динамичен процес. Учење и сфаќање како пропагандата 

настанува, како функционира, како се планираат пропагандни програми, како 

пропагандата се контролира и креира. 

Содржина на предметната програма:  

• Дефиниција на пропагандата 

• Класифицирање на пропагандата 

• Еволуција на пропагандата 

• Развој на модерната пропаганда 

• Општествени, етички и регулаторни аспекти на пропагандата и промовирањето 

• Функции и ефекти на пропагирањето 

• Менаџмент на пропагандата 

• Пропагандата како креативен процес 

• Планирање и водење на пропагандна кампања 

• Медиуми на пропагандата 

• Алатки на пропагандата 

Методи на учење: Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарски, проектни трудови и есеи 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  



 

 

 

 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Thomas C. O’Guinn 

Chris T. Allen 

Richard J. Semenik 

Advertising and Integrated Brand 

Promotion 

Cengager 

Learniing 

2012 

2. Curtland L. Bovee, 

Wiliam F. Arens 

Contemporary 

Advertising 

Irwin 2000 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. George E. Belch Advertising and Promotion McGraw – 

Hill 

2008 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Современи технологии и медиуми на промоција 

Код МУС 702 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Цветко Андреески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите ќе се запознаат со можностите на новите технологии и медиуми за 

промотивни активности. Ќе се изучуваат предностите на новите технологии и медиуми за 

промоција и можностите за нивно искористување на соодветен начин за промоција. 

Содржина на предметната програма:  

• Мрежни технологии 

• Мобилни мрежи 

• Споредба на класичните и современите видови на промоција 

• Промотивни банери и додатоци 

• Следење на барањата на потрошувачите и прилагодување на промоцијата 

Методи на учење: Предавања, вежби, практична настава 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 



 

 

 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marla S., Ronald F. Advertising, promotion and 

new media 

American Academy 

of Advertising 

2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tracy T. Advertising 2.0 Praeger Publisher 2008 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Стратегии на интегрирано пазарно 

комуницирање 

Код МУС 703 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на промоцијата и 

пропагандата како инструменти на маркетингот. Целта е да се укаже на тоа дека сите 

аспекти на маркетинг комуникациите, како што се рекламирање, продажна промоција, 

односи со јавноста, директен маркетинг, лична продажба, онлајн комуникации и 

социјалните медиуми треба да работат заедно како единствена сила, со што драстично се 

максимизира нивната трошковна ефикасност. 

Содржина на предметната програма:  

- Општи аспекти на промоцијата (поим, дефинирање, учесници, содржина, улога, 

модели на потрошувачко однесување и психолошки принципи на промоцијата); 

- Основни форми на промотивните активности (економска пропаганда, 

унапредување на продажбата, лична продажба, публицитет и односи со јавноста); 

- Развој на интегрираните маркетинг комуникации; 

- Процесот на информирање и интегрираните маркетинг комуникации; 

- Формулирање на интегрирана маркетинг програма; 

- Воспоставување на ефективна двонасочна комуникација; 

- Препреки во интеграцијата. 

Методи на учење: Предавања, вежби, практична настава 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

 

 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Симонческа Л. Промотивни активности во 

туризмот 

ФТУ – Охрид 2000 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schultz D. E., 

Tannenbaum S. I., 

Lauterborn R. F. 

Integrated Marketing 

Communications 

McGraw Hill 

Professional 

1993 

2. Blakeman R. Integrated Marketing 

Communication 

Rowman & 

Littlefield Pub Inc 

2007 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Агенциско работење 

Код МУС 704 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програма е студентите да стекнат познавања за работењето на 

различните типови агенции кои опстојуваат на пазарот, начинот на креирање на 

агенциската понуда, специфичностите и карактеристиките на работењето на различните 

видови агенции, можноста за унапредување на работата на агенциите. 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на агенциите, класификација на агенциите, креирање понуда на различните 

типови агенции, влијанието на агенциите врз развојот на туризмот, функционални 

карактеристики на работењето на агенциите, перспективи за развој и унапредување на 

агенциското работење. 

Методи на учење: Презентација преку интерактивни дитактички процеси 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и активност на часот 



 

 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Агенциско работење Авторизирани 

предавања 

 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. A. K. Bhatia 

 

Business of Travel Agency & 

Tour Operations Management 

Sterling Publishers 

Pvt. Limited 

2017 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Техники на мерење на ефикасноста на 

пропагандата 

Код МУС 801 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Вера Караџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата по предметот Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата е 

студентите да се запознаат со методите и техниките за мерење на ефикасноста на 

пропагандата. Пропагандата може и најчесто ангажира голем обем на финансиски 

средства, па во таа насока нејзиното планирање и спроведување мора да биде насочено 

кон остварување на целите и зголемување на профитабилноста на стопанскиот субјект. 

Успехот и резултатите од секоја пропагандна кампања е крајниот аутпут кој ги оправдува 

вложените средства во неа. Стопанскиот субјект мора да ги измери ефектите од 

пропагандата во смисла на зголемување на производството и продажбата, проширување 

на пазарите и заинтересираноста на купувачите. Успешноста на пропагандната кампања 

се тестира дури и пред нејзиното официјално започнување, во смисла на избор на 

најефикасни средства, медиуми и делови на пропагандната порака кои ќе се употребуваат. 

Се користат и софистицирани квантитативни техники за мерење на сите елементи на 

пропагандата со цел за квантифицирање на нејзините ефекти врз продажбата и 

показателот ROI на пропагандата.    

Мерењето на ефикасноста на пропагандните активности е еден од клучните чекори во 

процесот на спроведување на пропагандата. Тоа дава дава можност да се процени 

ефикасноста на пропагандните напори, да се демонстрираат ефектите пред менаџерскиот 

тим и дава влезни информации за наредниот процес на планирање на пропагандата. 

Мерењето на ефикасноста на тековната пропаганда дава можност и за прилагодување на 

тактиките кои се користат во тековните пропагандни кампањи. Тоа значи дека конечниот 

ефект од мерењето на ефикасноста на пропагандата е да се добие сознание за важноста на 

пропагандата во насока на подигање на финансиските ефекти, рејтингот и 

кредибилитетот на стопанските субјект.   

Преку совладување на предвидената програма студентите ќе се оспособат: 

- да дискутираат во врска со потребата од мерење на ефикасноста на пропагандата; 

- да ги разберат взаемните односи на мерилата кои се употребуваат во проценката на 

ефикасноста на пропагандата; 

- да вршат правилен избор на алтернативните методи за мерење на ефикасноста на 

пропагандата; 



 

 

- да ги разберат специфичните барања за спроведување на квалитетно истражување на 

ефикасноста на пропагандата. 

Содржина на предметната програма:  

 Поим за ефикасност и креирање на ефикасна пропаганда 

 Потреба и значење на мерењето на ефикасноста на пропагандата 

 Аргументи за и против мерење на ефикасноста на пропагандата 

 Предизвици на ефикасната пропаганда 

 Видови ризици и ефикасност на пропагандата 

 Нефинансиски ризици 

 Сегментација на пазарот и ризик на културни разлики 

 Оперативни ризици 

 Финансиски ризици 

 Ризик на земјата – ризик на суверенитет 

 Пазарен ризик (каматен ризик и девизен ризик) 

 Ризици на основните економски принципи (ликвидност, солвентност, сигурност, 

ефикасност и рентабилност) 

 Специфични ризици на пропагандата 

 Организациона структура за ефикасна пропаганда 

 Формирање тимови за пропаганда 

 Утврдување на цели и плански задачи на пропагандата 

 Утврдување на стандарди на пропагандата  

 Распоредување на ресурсите за пропаганда 

 Агресивна стратегија на пропаганда 

 Стратегија на аверзија кон ризикот 

 Проценка на учиноците на тимовите за пропаганда 

 Методи и техники за мерење на ефикасноста на пропагандата 

 Според временскиот интервал на евалуацијата (пред, за време и после кампањата) 

 Според предметот на евалуација 

 Традиционална евалуација 

 Затворени системи за евалуација 

 Отворени системи за евалуација 

 Мерење на ефикасноста на меѓународната пропаганда 

 Мерење на ефикасноста на одделните средства за пропаганда 

 Избор на најефикасно средство за пропаганда со примена на различни методи 

(SWOT анализа, cost-benefit анализа, PPBS, MBO, Портфолио матрица)  

 Техники за мерење на финансиските ефекти 

 Ефекти од мерењето на ефикасноста на пропагандата 

 Ефекти врз изборот на потрошувачите 

 Ефекти врз конкуренцијата 

 Ефекти врз цената на чинење и продажната цена 

 Ефекти врз обемот на продажба 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 



 

 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, лабораториски вежби, работа 

на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вера Караџова  Техники на мерење на 

ефикасноста на пропагандата  -  

авторизирани предавања 

ФТУ – Охрид 2016/2017 

2. Margaret A. (Ann) 

Morrison, Eric E. 

Haley, Kim B. 

(Bartel) Sheehan, 

Ronald E. (Taylor)  

Using Qualitative Research in 

Advertising: Strategies, 

Techniques, and Application – 

Second Edition 

SAGE 

Publications 

Inc. 

2011 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

 

1. Donald W. 

Jugenheimer, Samuel 

D. Bradley, Larry D. 

Bradley, Lary D. 

Kelley, Jerry C. 

Hudson  

Advertising and Public Relations 

Research” 

M.E.Sharpe 2010 

2. Dan Lattimore, Otis 

Baskin, Suzette T. 

Heiman, Elizabeth L. 

Toth, James K. Van 

Leuven  

Public Relations – the profession 

and the practice 

Mc-Grow Hill 2004 

3. Frank Jeskins Advertising – 3
th

 Edition Pitman 

Publishing  

1996 

4. Wilson Laurie J., 

Ogden Joseph  

Strategic Communications 

Planning for Effective Public 

Relations and Marketing – 5
th

 

Edition 

Kendall Hunt 

Publishing 

2012 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Финансирање на промотивните 

активности 

Код МУС  802 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник проф. Д-р Снежана Дичевска 

Предуслови за запишување на предметот Исполнување на условите предвидени за 

запишување на осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата по предметот Финансирање на промотивните активности е 

студентите да се запознаат со поимот потребата и значењето на финасирање на 

промоцијата во рамките на секој ентитет. Со оглед на фактот дека постојат бројни 

специфичности при финансирање на промотивните активности, совладувањето на оваа 

наставна програма треба да им помогне на студентите избор на најповолен извор на 

финансирање. Во таа насока, материјата која се изучува треба да овозможи примена на 

економските принципи во работењето, со посебен осврт на економичноста и 

рентабилноста при употреба на финансиските ресурси.    

Преку изучување на предвидената програма, студентите треба да се запознаат со 

креирањето буџет за финансирање на промоцијата и согледување на клучните фактори 

кои влијаат при изработка на буџетот како што се: маргиналната анализа, обемот на 

продажба, ситуационата анализа и др. Исто така, во фокусот на вниманието е и 

разгледување на различните методи и техники кои се на располагање при креирање на 

планот на финансирање на промотивните активности. На тој начин се остварува 

интенцијата да се поттикне и развие аналитичка и критичка мисла кај слушателите и да се 

развие способност за рационално, ефективно и ефикасно носење на економски и деловни 

одлуки во услови на динамично и турболентно окружување.   

Изучувањето на Финансирање на промотивните активности им дава можност на 

студентите да се запознаат со теоретските основи на воспоставување финансиски односи 

со стеикхолдерите со цел да се намали влијанието различните свери на интерес на сите 

субјекти инволвирани во тековните активности на субјектите.  

Совладувањето на предвидената програма ќе им даде можност за разбирање на 

мониторингот за степенот на извршување на буџетот, а со тоа и создавање солидна основа 

за поставување нови концепти, промовирање идеи и правилно донесување деловни 

одлуки во наредниот временски период. 

Наставната програма по предметот Финансирање на промотивните активности 

овозможува стекнување знаења и вештини кои студентите ќе може да ги применат во 

својата професија на најдобар можен начин.  



 

 

Содржина на предметната програма: 

 Поим, потреба и значење на финансирање на промотивните активности 

 Специфичности на финансирањето на промотивните активности 

 Економски принципи при финансирање на промоцијата 

 Воспоставување буџет за финансирање на промотивните активности 

 Клучни фактори кои влијаат при креирање на буџетот 

 Примена на методи и техники при изработка на буџетот за финансирање 

 Алокација на буџетот 

 Економија на обем при финансирање на промотивните активности 

 Воспоставување финансиски односи со стеикхолдерите 

 Мониторинг за степенот на извршување на буџетот 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд  

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа  

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

100 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. George E. Belch & Michael A. 

Belch 

Advertising and 

Promotion 

IRWIN, USA 2008 



 

 

2. Charles W, Lamb, Joseph F, Hair 

&Carl McDaniel 

Essentials of 

Marketing 4e 

THOMSON, 

south westwrn 

2009 

3. Kotler & Armstrong  Principles of 

Marketing 8e 

PRENTICE 

HALL 

2004 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Glen Arnold  Corporate 

Financial 

Management 

Prentice Hall,  2005 

2. Douglas R. Emery, John D. 

Finnerty, John D. Stowe 

Corporate 

Financial 

Management: 

International 

Edition 

Pearson 

Education Ltd,  

2008 

3.     

 

 



 

 

 

Модул: ЛОГИСТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царинско работење и логистички менаџмент 

Код МУС 701 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења и 

вештини од областа на царинското работење и логистичкиот менаџмент. 

Содржина на предметната програма:  

- Царинското работење како дел од логистичкиот менаџмент.  

- Застапувањето во царинските постапки како дел од логистичкиот менаџмент.  

- Утврдување на царинска вредност, царинска тарифа и потекло на стоката. 

- Однос на логистичкиот менаџменти царинските постапки. 

- Трендови на развој на логистичкиот менаџмент и царинското работење. 

Методи на учење: Настава и вежби 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на часови и вежби, активност на часови 

и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М., Крстаноски, Д., 

Смилевска 

Царинско работење ФТУ – Охрид 2008 

2. Bowersox, D.J. and 

D.J. Closs 

Logistical Management: The 

Integrated Supply Chain Process 

Mc Graw Hill, 

New York, NY, 

(ISBN 

0070068836) 

1996 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Chopra, S. and P. 

Meindl 

Supply Chain Management, 2
nd

 

Ed 

Prentice Hall, 

Upper Saddle 

River, NJ, (ISBN 

013101028X) 

2003 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Трговска логистика 

Код МУС 702 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник проф. Д-р Александар Трајков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се здобијат со знаења за трговската 

логистика како значајна алка во системот на општествена репродукција без која е 

невозможно да се реализираат трговските текови. Материјата ги опфаќа економските, 

правните и техничките аспекти на трговската логистика, а ја третира и државната 

политика за креирање на конкурентност во логистичкиот услужен сектор.  

Содржина на предметната програма:  

Општо за трговската логистика: Поим и дефинирање; Развој на трговската логистика; 

Карактеристики и значење на трговската логистика; Видови трговска логистика; 

Трговската логистика во општествениот систем; Специјализирани организации од областа 

на трговската логистика. 

Правни извори на трговската логистика 

Политика на либерализација на логистичкиот сектор 

Структура и начини на давање на логистичките услуги: Основни логистички услуги, 

Споредни логистички услуги што се во врска со транспортот на стоки; Други споредни 

логистички услуги, Дополнителни логистички услуги. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

100 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајков Александар Трговска 

логистика 

ФТУ-Охрид 2015 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alan Rushton and Steve 

Walker 

International 

logistic and supply 

chain outsourcing 

The Chartered 

Institute of Logistics 

and transport 

2007 

2. Aleksandar Trajkov Contemporary 

Trends in Trade 

Logistics 

Scientific Journal 

“Horizons”,UKLO-

Bitola 

2011 

3. Биљаноска Јованка Меѓународна 

трговија 

ФТУ-Охрид 2009 

4.  Стојаноски Јован, Трајков 

Александар 

Меѓународна 

шпедиција 

ФТУ Охрид 2008 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Контрола на процесите и унапредување 

Код МУС 703 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавање на процесите на менаџирање и на 

сметководствениот информационен систем 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметната програма има за цел да ја образложи важноста на системот на контрола на 

управувачките процеси и нивно унапредување во деловните системи. Системот на 

контрола на управувачките процеси, познат како Менаџмнет контрола или Контролинг 

како една од основните менаџерски функции има клучна улога во реализацијата на 

планираните менаџерски процеси. Контролингот е сложен поим и процес. Во современи 

услови Контролингот е докажан систем во практичното решавање на проблемите на 

координација и интеграција во процесот на управување со претпријатието. Предметната 

програма има за цел овие констатации јасно да им ги долови на студентите. 

Содржина на предметната програма:  

- Поим за  контрола -  Контролинг 

- Контролингот како процес на менаџментот 

- Контролингот и планирањето 

- Стратегиски и опративен контролинг  

- Задачи на контролингот 

- Организација на контролингот 

- Видови контрола во системот на менаџмент контрола 

- Карактеристики на еден ефективен систем на менаџмент контрола 

- Најзначајни контролни системи 

- Менаџерското ниво и контролните системи на менаџмент контролата 

- Контролните системи и временската фокусираност 

- Систем на финансиска контрола 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови) 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 15 часови 



 

 

 

 

семинари, тимска работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска Деса Менаџмент Контрола  ФТУ - Охрид 2008 

2. Косаркоска Деса Контролинг ФТУ - Охрид 2008 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini H.Ivanka Kontroling Hotelijerski 

fakultet, Opatija 

2008 

2. Martin S. Fridson, 

Fernando Alvarez 

Financial Statement Analysis Wiley Finance, 

4
th

 edition 

2011 

3. Косаркоска Деса Управувачката контрола и 

системот на управување со 

целосниот квалитет во 21 - 

век 

Стопанска 

комора на РМ, 

Зборник на 

трудови, стр. 

133  

1999 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Анализа на продуктивноста 

Код МУС 704 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите и стекнување на знаење за проблемите за мерење на 

перформансите во логистиката со нагласок на показателот за продуктивност, како еден од 

најзначајните показатели во системот на показатели за мерење на ефикасноста во 

деловните системи 

Содржина на предметната програма:  

Поим за продуктивност; Логистички контролинг; Продуктивност во системот на 

показатели; Мерење на продуктивноста; Продуктивност во логистика: анализа и 

документација на процесите, дефинирање на цели, дефинирање на структурата на 

логистичките перформанси, системска анализа и вреднување на системот на мерење, 

собирање на податоци и подготовка; дефинирање на носители на трошоци; методологија 

за пресметка на продуктивноста. 

Методи на учење: дискусии, консултации, вежби, индивидуални и групни задачи, 

домашно учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Деса Косаркоска Контролинг Факултет за туризам и 

Угостителство – Охрид 

2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Френк Р. Лихтенберг Корпорациски преземања и 

продуктивност 

Арс Ламина 2010 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународна логистика 

Код МУС 801 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Јованка Билјан 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за меѓународната 

логистика, како мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и 

умешност при оптимализација на деловните трансакции се со цел да се минимизираат 

ризиците при  нивна реализација.  

Содржина на предметната програма:  

Меѓународна логистика – поим. Методи за влез на странски пазари. Меѓународни 

договори. INCOTERMS. Плаќања. Меѓународни комерцијални документи. Меѓународно 

осигурување. Меѓународен транспорт. Царинење.  

Методи на учење: дискусии, консултации, вежби, индивидуални и групни задачи, 

домашно учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби 



 

 

 

 

 

завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованка 

Билјан 

Меѓународна 

логистика 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

во 

печат 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pierre 

David 

International 

Logistics 

Atomic Dog Publishing 2004 

2. Aleksandar 

Trajkov.  

Jovanka 

Biljan. 

 

Logistic services 

trade balance as 

indicator of 

Macedonian 

logistic industry 

potential 

Procedia – Social and Behavioral Sciences   

44  (2012). Pp. 314 – 322 

2012 

3. Jovanka 

Biljanoska. 

Simona 

Martinoska 

 

Supplier-selection 

criteria as a critic 

point in the menu 

quality 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/ 

53067090/supplier-selection-criteria-as-

critic-point-menu-quality 

2010 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/%2053067090/supplier-selection-criteria-as-critic-point-menu-quality
http://connection.ebscohost.com/c/articles/%2053067090/supplier-selection-criteria-as-critic-point-menu-quality
http://connection.ebscohost.com/c/articles/%2053067090/supplier-selection-criteria-as-critic-point-menu-quality


 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Управување со синџирот на снабдување 

Код МУС 802 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Мирјана Секуловска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите и стекнување на знаење и способности за управување со 

процесите во синџирот на набавки, посебно во услужниот сектор, детектирање и 

решавање на проблемите во синџирот на набавки со користење на информациите за 

донесување правилни, навремени и точни одлуки. 

Содржина на предметната програма:  

Со изучување на дисциплината Управување со синџирот на снабдување студентите се 

здобиваат со знаење за постојните управувачки методологии, методи и средства и со 

способности за решавање на практични задачи во областа на управувањето на синџирот на 

набавки на различни нивоа на компаниска/институционална хиерархија. Со развојот на 

логистичката концепција, се открива богата и комплексна проблематика во управувањето 

на синџирот на набавки во рамки на компанијата/институцијата и надвор од неа. 

Последователно се изучуваат структурата и деловните процеси во синџирот на набавки, 

како и функционалните улоги на учесниците во него. Специјално внимание се посветува 

на проблемите и методологиите за проектирање на синџирите на набавки. Детално се 

излага Референтниот модел за оптимизација на управувањето на синџирот на набавки 

(SCOR). Подетално се изучуваат постојните софтверски продукти за управување со 

синџирот на набавки. Со семинарските работи се решаваат студии на случај и се 

совладуваат компјутерски апликативни програми за управување со синџирот на набавки. 

Методи на учење: дискусии, консултации, студии на случај, индивидуални и групни 

задачи, домашно учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ayers J. Handbook of Supply Chain 

Management 

The St. Lucie Press 2001 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Simchi-Levi D., 

Kaminski Ph., Simchi-

Levi E 

Designing and 

Managing the Supply Chain. 

Concepts, Strategies and Case 

Studies 

McGraw-Hill 2003 

2. Bowersox D., Closs 

D., 

Cooper M. 

Supply Chain Logistics 

Management 

McGraw-Hill 2002 

3.     



 

 

 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО КУЛТУРАТА 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународни институции, организации и 

програми во културата 

Код МУС 701  

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Сашо Коруновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се стекнат сознанија за процесите, начините и постапките на планирање, 

координирање, организација и имплементација на програмите за развој на културата 

промовирани и реализирани од меѓународните институции и организации во сферите на 

презентацијата, заштитата и управувањето со уметничката продукција, културното 

наследство и музејските збирки /колекции. 

Содржина на предметната програма:  

Формирање и развој на меѓународните институции, организации и здруженија (UNESCO, 

ICOMOS, ICOM, THE EUROPEAN COMMISION-CULTURE, THE COUNCIL OF 

EUROPE, WORLD BANK, OSF, HESP) – историски осврт. Организација, структура, 

функционирање и компетенции. Програми за развој и промоција на културните вредности: 

едукативни, истражувачки, оперативни. Проекти за заштита на културното наследство, 

негова ревитализација и утилизација во сферите на културниот туризам и економскиот 

маркетинг. Организација, унапредување и реформа на музејските институции. 

Имплементација на современи институционални / вонинституционлани форми за 

промоција на културниот диверзитет Регионални иницијативи, активности на државниот и 

невладиниот сектор и функција на националните комитети. 

Методи на учење: Интерактивна настава, студии на случај, грпна работа, дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  



 

 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Пикард Европско културно 

наследство: преглед на 

уредби и активности 

Управа за заштита на 

културното наследство 

на Република 

Македонија 

2008 

2. Група автори The World Heritage 

Convention 

UNESCO 1972 

3. Група автори Convention on the 

Protection and 

Promotion of the 

Diversity of Cultural 

Expressions 

UNESCO 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R. Pickard Guidance on the development of 

legislation and administration 

systems in the field of cultural 

heritage 

Council of 

Europe 

2011 

2. Група автори European Heritage – sustainable 

development strategies in South-

East Europe 

Council of 

Europe 

2008 

3. Група автори Analysis and reform of the 

cultural heritage policies in South 

East Europe 

Council of 

Europe 

2008 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент со природни ресурси  

Код СП 702 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 

Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник Проф. Д-р Науме Мариноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување 

на седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршување на наставата, студентите треба да бидат способни: 

 да се запознаат со теоретско – методолошкиот пристап во истражувањето за 

природните ресурси како културно богатство; 

 да се стекнат со знаења за значењето што го има природното наследство во руралниот 

и регионалниот развој; 

 да се запознаат со валоризацискиот пристап во проучувањето на природните ресурси; 

 да се добијат знаења за факторите кои ги условуваат природните ресурси и процесите 

на нивното користење; 

 да се стекнат со знаења кои ќе овозможат интегративен пристап во просторот со 

другите елементи од природен и антропоген карактер; 

 да се запознаат со определувањето на потребите за користење на природното 

богатство; 

 да се стекнат со знаења кои ќе им овозможат класификација и типологија на 

природните ресурси како важен културолошки сегмент во нивното користење; 

 да се запознаат со значењето што го има релјефот, климата, хидрографијата и 

растителниот и животинскиот свет во формирањето на услуги кои се однесуваат на 

користење на природните ресурси; 

 да стекнат знаења за значењето што ја има положбата на природните ресурси во 

просторот во контекст на нивна пристапност и можности за користење; 

 да се стекнат со знаења кои ќе им овозможат согледување на развојот на природните 

ресурси и користењето на услугите сврзани со нивниот пласман; 

 да се согледаат перспективите во развојот на природните ресурси во контекст на 

заштитата и унапредувањето како културолошка димензија. 

Содржина на предметната програма: 

• Предмет, задачи и цели на проучувањето 

• Просторна димензија на природните ресурси 

• Функционални карактеристики на положбата во просторот 

• Постанок и значење на природните ресурси 



 

 

• Геолошки појави и форми како природна вредност 

• Вселенски појави како природна вредност со културолошки карактеристики 

• Геоморфолошки природни ресурси 

• Климатолошки природни ресурси 

• Хидролошки и хидрографски појави како ресурси 

• Растителниот и животинскиот свет како природни вредности 

• Начини на користење на природните вредности 

• Развојни форми на природните вредности како културолошки категории 

• Заштитени целини и ансамбли како вредности 

• Перспективи за развој и унапредување на природните вредности 

Методи на учење: Презентација преку интерактивни дитактички процеси 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото  време 

 

4+1 

Настава, изработка на семинарски работи, есеи, 

пристапни трудови, проектни задачи, самостојно 

учење, подготовка за колоквиуми и испит 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава  60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

 100 часови Самостојни задачи 

 Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                              до 50 бода              5 (пет) (F) 

                     од 51 до 60 бода            6 (шест) (E) 

                     од 61 до 70 бода          7 (седум) (D) 

                     од 71 до 80 бода            8 (осум) (C) 

                     од 81 до 90 бода           9 (девет) (B) 

                    од 91 до 100 бода          10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред.

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д-р Науме Мариноски Туристичка 

географија 

ФТУ Охрид, 2012 



 

 

2. Д-р Науме Мариноски Основи на туризмот ФТУ Охрид, 2009 

3.     

Дополнителна литература      

1. Д-р Науме Мариноски Селективни видови 

туризам 

ФТУ Охрид, 2010 

2.    

3.    

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Култура на традиционалната исхрана 

Код МУС 703 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Ангела Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Кандидатите да имаат основни познавања за 

храната и значењето на исхраната за квалитетот на 

животот 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со основни знаење од областа на исхраната и начинот на кој 

храната влијае врз здравјето на човекот, традиционалната исхрана и културата на исхрана. 

Содржина на предметната програма:  

Предметната програма е оспособена да ги запознае студентите со основните поими за: 

• Храната, значењето на правилната исхрана за здравјето на човекот 

• Основен тек на храната во организмот 

• Хранливи материи и нивна улога во исхраната 

• Нутритивна вредност на поедини видови храна 

• Исхрана во склад со опшествениот статус, полот, возраста и активноста 

• Нарушувања во исхраната во современото општество 

• Промени во технологиите за производство на храна и нивниот ефект врз јавното здравје 

• Концепт и дефинирање на традиционалната храна 

• Промовирање и заштита на традиционалната храна 

• Типови на заштита на традиционалната храна и гарантирана традиционална посебност, 

• Квалитетни ознаки – ознаки за квалитет 

• Влијанија врз традиционалната храна во Европа (локација, културни влијанија, 

освојувачи и миграции, верски обичаи 

• Здравствени аспекти кај традиционалната храна 

• Регулативи во Европската Унија за заштита на земјоделските и прехрамбените 

производи 

• Правна рамка во РМ за за заштита на земјоделските и прехрамбените производи 

Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно 

учење 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 100 часови 



 

 

 

 

домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност 

на предавања и вежби, изработка на семинарска 

работа / студија на случај. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cynthia M. Goody, 

PhD, MBA, RD 

and Lorena Drago, 

MS, RD, CDN, 

CDE 

Cultural Food Practices Diabetes Care and 

Education Dietetic 

Practice Group Chicago, 

IL: American Dietetic 

Association, 244 p. 

2010 

2. Michael C. Latham Human nutrition in the 

developing world 

Ithaca, New York, USA 1997 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pamela Kittler and 

Kathryn Sucher 

Belmont, CA: 

Food and Culture, 5 th 

edition 

Thomson Wadsworth, 

576 p 

2008 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Oдноси со јавноста 

Код МУС 704 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Јове Кекеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студентите да се запознаат со теориските основи на односите со јавноста и 

можностите за практично дејствување на ПР во современите компании, државни 

институции, политички партии, невладиниот сектор и др. Преку предавањата и вежбите 

студентите ќе се оспособат да ги организираат Односите со јавноста и да бидат креатори 

на овој модел на комуникација во сите наведени институции.  

Содржина на предметната програма:  

Студентите ќе имаат можност да се запознаат и да ја совладаат следнава содржина: 

Поимот односи со јавноста, Генеза и развоја на Односите со јавноста, Комуникации и 

односи со јавноста, Технологија на Односите со јавноста, Практиката на ПР и неговите 

дејности, Односи со медиумите, Односи со јавноста во кризни ситуации, Јавност и јавно 

мислење, Професионални комуникации, Комуникациски процес, Основни видови на 

комуникација, Вербална комуникација, Двонасочна комуникација, Вештина и техники на 

деловното комуницирање, Комуникации и култура, Масовни медиуми.  

1. КОМУНИКАЦИИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

• Поим и дефиниции на односите со јавноста 

• Што се односи со јавноста 

• Принципи на односите со јавноста 

• Функции на односите со јавноста 

• Видови на односи со јавноста 

• Методи на работа на односите со јавноста 

2. ГЕНЕЗА И РАВОЈ НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА 

• Почетоци на односите со јавноста 

• Реториката и односите со јавноста 

• Предмет на реториката 

• Историја на реториката и говорништвото 

• Говорот и говорникот 

• ПР и средства за масовно комуницирање 

3. ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА 

• Дефинирање на проблемите 

• Планирање и програмирање 



 

 

• Евалуација на ПР 

4. ПРАКТИКА на ПР и НЕГОВИТЕ ДЕЈНОСТИ 

• Специјализирани облици на ПР 

5. ОДНОСИ СО МЕДИУМИТЕ 

• Техниките на ПР за работа со медиумите 

• Пишувани тактики 

• Говорни тактики 

• Визуелни тактики 

6. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ 

• Еволуција на концептот на криза 

• Комуникација во кризниот менаџмент 

7. ЈАВНОСТ И ЈАВНО МИСЛЕЊЕ 

• Одредување на поимот јавност 

• Политичка јавност 

• Одредување на поимот мислење 

• Сфаќања за јавното мислење 

• Карактеристики на јавносто мислење 

• Формирање на јавното мислење 

• Комуникација и манипулација 

8. ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА И ИНТЕРНЕТОТ 

• Интернетот како медиум 

• Технолошки опции за он-лајн комуницирање со јавноста 

• Контекст на употреба на Интернетот за односи со јавноста 

• Мерење на ефектите од он-лајн комуницирањето со јавноста 

9. ЕТИКАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ 

• Етичко однесување на ПР 

• Етички проблеми и општествените договори 

10. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИИ 

• Процес на деловни комуникации 

• Одредување и дефинирање на поимот информација 

• Пренос на информацијата 

• Мерење на количина на информацијата 

• Поим и дефиниции за комуникација 

11. КОМУНИКАЦИСКИ ПРОЦЕС 

• Елементи на комуникациски процес 

• Канали на комуницирање 

• Пречки на комуницирање 

12. ОСНОВНИ ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈА 

• Облици на комуникациска пракса 

• Интерперсонална комуникација 

• Интраперсонална комуникација 

• Групно комуницирање 

• Масовно комуницирање 

13. ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

• Цели на вербалната комуникација 



 

 

• Димензии на невербалната комуникација 

• Аспекти на невербалната комуникација 

14. ДВОНАСОЧНО КОМУНИЦИРАЊЕ 

• Дијалогот како облик на комуникација 

15. ВЕШТИНА И ТЕХНИКИ НА ДЕЛОВНОТО КОМУНИЦИРАЊЕ 

• Елементи на вештината на комуницирање 

• Облици на деловни комуникации 

• Пишувани комуникации 

• Телефонски комуникации 

• Електронски деловни комуникации 

• Говрна презентација 

• Воспоставување на однос со клиенти (интерни/екстерни) 

• Развивање на сервисот на клиенти (типови на клиенти, однесување на клиентите) 

• Преговарање, 

• Креативност 

• Обликување на ефективна комуникација 

16. КОМУНИКАЦИИ И КУЛТУТРА 

• Поимот култура и осврт на нејзините историски движење: магија, религија, 

митологија ... 

• Унификација на културата низ современите облици на масовни комуникации 

• Вовед во култура на комуникација 

• Медиумска култура, 

• Популарна култура и културни потреби 

• Култура на деловно однесување во работата со странките 

• Професионален имиџ: ословување, титулирање, поздравување, деловна етикеција, 

облекување, телефонирање ... 

17. МАСОВНИ МЕДИУМИ 

• Дефиниции и карактеристики на мас-медиумите 

• Печатени медиуми 

• Електронски медиуми 

• Радиото како медиум 

• Телевизијата како масовен медиум 

• Новите медиуми за масовно комуницирање 

Методи на учење: интерактивни предавања проследени со ПП презентација 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 



 

 

 

 

 

 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно присуство на настава 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Томе Груевски Односи со јавноста Студиориум 2007 

2. Винка Филиповиќ и 

Милица Костиќ- 

Станковиќ 

Односи со јавноста Издание на авторите, 

Белград 

2008 

3. Јове Кекеновски Односи со јавност Авторизирани 

предавања 

2012/2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. м-р Марина Тунева Односи со јавноста и 

внатрешна комуникација 

Авторизирани 

предавања, МИМ 

2008/2009 

2. Димитар Османли Вовед во корпоративно 

комуницирање 

Авторизирани 

предавања, МИМ  

2008/2009 

3. д-р Весна Шопар Масовни медиуми и 

комуникации 

Авторизирани 

предавања, МИМ 

2008/2009 

4. Сем Блек Односи со јавноста  1997 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент со културни ресурси 

Код МУС 801 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник Проф. д-р Сашо Коруновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе стекната знаења од менаџментот со културните ресурси во функција на 

заштита и одржлив развој во подрачјето каде се лоцирани. Нивните компетенции ќе им 

овозможат да ги анализираат иницијативите поврзани со културата и културното 

наследство во функција на нивната културна и економска одржливост. Новите теории 

присутни во оваа сфера ќе ги запознаат студентите со процесот на управување и 

имплементирање на разните видови на вредности кај културата и културното наследство и 

нивното влијание врз средината каде се одвиваат тие менаџмент процеси. 

Содржина на предметната програма: 

Поим за култура и културно наследство. Типологија на културно наследство. Видови на 

вредности и конверзија на културни во економски вредности. Културното наследство како 

јавно добро. Културен капитал и одржливост. Културата и регионалниот развој. 

Влијанието на културата врз атрактивноста и компетитивноста на регионите. 

Финансирање на културата. Модели за процена на инвестициите во културното 

наследство. Контингентни студии. Кост-бенефит анализа. Процена на непазарните 

добивки од културното наследство. Четири нивоа на евалуација на економската 

ефективност. Културни и креативни индустрии и производи. Култура и туризам. Видови 

на влијанија од културата и туризмот врз регионалниот развој и коефициенти на 

мултипликација. Јавни политики и програми кај културното наследство. Децентрализација 

и финансирањето на културното наследство. Улогата на приватниот сектор. Менаџмент 

планирање на културното наследство. Одредување на вредностите. Анализа на 

локалитетот – сет на модели и практики. Анализа на влијанието. Клучни фази во 

имплементирањето на менаџмент плановите за културно наследство. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 100 часови 



 

 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност и активност на настава и положени два 

колоквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна и надворешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски Сашо Културно наследство ФТУ – Охрид 2006 

2. Guinsburg V.A., D. Throsby 

(ed) 

Handbook of the 

Economics of Arts and 

Culture, volume I 

North Holland 2006 

3. Pedersen A. Managing Tourism at 

World Heritage Sites: 

Practical manual 

UNESCO 

WHC 

2002 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Korunovski S., Marinoski N., Macedonia: Land of 

Tourism 

Skopje: DID 

Ina komerc 

2008 

2. Korunovski S., Dimitrova E., Macedonia: 

L’arteMedievale dal IX al 

XV Secolo 

Milano: 

EditorialeJaca 

Book 

2006 

3. Greffe X., Pflieger S. Culture and 

Local 

Development 

OECD 2005 

4.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Култура и одржлив развој 

Код МУС 802 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници Проф. Д-р Зоран Тунтев 

Проф. Д-р Татјана Димоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за одржливиот развој и аспектите на 

одржливост, со посебен осврт на културната одржливост која претставува клучна 

димензија на одржливиот развој и неопходен услов за заштита на целокупното културно 

наследство на секоја зедница (како на материјалното, така и нематеријалното), а како 

резултат на тоа и за нејзиниот опстанок и континуиран развој во иднина. 

Содржина на предметната програма:  

I. Култура 

• Поимот култура 

• Дефинирање на културата 

• Приоди во дефинирање на културата 

• Дефинирање на културата како процес 

• Дефинирање на културата како производ 

• UNESCO дефиниција за културата 

• Карактеристики на културата 

• Аспекти на културата 

• Материјални аспекти на културата 

• Нематеријални аспекти на културата 

• Когнитивни аспекти на културата 

• Јазикот и културата 

• Културен диверзитет 

• Културни промени 

• Извори на културни промени 

• Последици од културните промени 

II. Одржлив развој 

• Поим и дефинирање на одржливиот развој 

• Аспекти на одржливиот развој 

• Историја и хронологија на одржливиот развој 

• Индикатори за одржлив развој 

• Принципи на одржлив развој 



 

 

• Модели на одржлив развој 

III. Културата и одржливиот развој 

• Местото на културата во одржливиот развој 

• Културата како инструмент за одржливиот развој 

• Културни аспекти на одржливиот развој 

• Културен капитал 

• Модели на одржливост кои ја инкорпорираат културата 

• Индикатори за одржлив развој на културата 

• Аспекти и дисциплини за заштита и конзервација на материјалната култура 

• Аспекти на зачувување и конзервација на нематеријалното културно наследство 

• Меѓународни документи и програми за заштита на културното наследство 

• Национални и регионални програми за заштита на културното наследство 

• Агенда 21 за културата 

IV. Културни вредности и атракции 

Проценка на културните вредности (4А) 

• Атрибути 

• Автентичност 

• Активности 

• Атрактивност 

• Стратегии за промоција на културните вредности 

• Заедничка промоција на културните вредности 

• Тематска промоција на културните вредности 

• Маркирање на културните вредности 

• Адаптирање на културните вредности 

• Микс на стратегии 

V. “Културен туризам” и “туризам на културно наследство” 

• Културата и културното наследство како туристички потенцијали 

• Дефинирање на “културен туризам” и “туризам на културно наследство” 

• Историски развој на “туризмот на културно наследство” 

• Приоди во дефинирањето на “културниот туризам” 

• Технички приод во дефинирањето на “културниот туризам” 

• Дефинирање на “културниот туризам” како процес 

• UNWTO дефиниции за “културен туризам” 

• ATLAS и ICOMOS дефиниции за “културен туризам” 

• Форми на “културен туризам” (според Мелани Смит) 

• Туризам на културно наследство 

• Туризам на уметноста 

• Урбан културен туризам 

• Рурален културен туризам 

• Автохтон културен туризам 

• Современ културен туризам 

• Принципи на “културниот туризам” 

• Побарувачка за “културен туриам” и “туризам на културно наследство” 

• Дефинирање на “културни туристи” и “културни туристички дестинации” 

• Карактеристики на “културните туристи” 



 

 

• Понуда на “туризам на културно наследство” (атракции и услуги) 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно присуство на настава 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gerhard Banse, 

Gordon L. Nelson 

and Oliver Parodi 

Sustainable Development 

– The Cultural Perspective: 

Concepts – Aspects Examples 

Sigma 2011 

2. Milena Ivanovic Cultural Tourism Juta & Company, 

Ltd. 

2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Oliver Parodi, 

Ignacio Ayestaran 

and Gerhard Banse 

Sustainable Development –

Relationships to Culture, 

Knowledge and Ethics 

KIT Scientific 

Publishing 

2011 

2. Margaret L. Andersen 

and Howard F. Taylor 

Sociology: The Essentials, sixth 

edition 

Wordsworth 2011 



 

 

 

3. Bob McKercher and 

Hilary du Cros 

Cultural Tourism Partnership 

Between Tourism and Cultural 

Heritage Management 

Routledge 2012 

4. Dallen J. Timothy Cultural Heritage and 

Tourism: An Introduction 

Channel View 

Publications 

2011 



 

 

 

Модул: МЕНАЏМЕНТ ВО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Финансиска математика 

Код МУС 701 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Васко Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програма е студентите да се стекнат со базични знаења за 

финансиската математика и примената на основните квантитативни методи во 

финансиското работење.    

Содржина на предметната програма:  

 Аритметичка и геометриска прогресија 

 Функции (квадратна, логаритамска, експоненцијална) 

 Интеграли 

 Прост интерес 

 Сложен интерес (вкаматување и дисконтирање)   

 Влогови 

 Ренти 

 Заеми и ануитети 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови) 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 



 

 

 

 

 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Никола 

Речкоски 

Проф. д-р Васко 

Речкоски 

Виша математика со 

елементи на економска 

математика 

ФТУ – Охрид 2015 

2. Драги Јанев Математика за економисти  Економски 

Факултет – Скопје 

2001 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алфа Ц. Чианг 

Кевин Вејнрајт 

Основни методи во 

економска математика 

Табернакул, Скопје 

 

2010 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Анализа на финансиски извештаи 

Код МУС 702 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. Д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметната програма има за цел да ја образложи важноста на финансиските извештаи и 

нивната анализа, имајќи во предвид дека финансиското известување треба да обезбеди 

информации кои ќе се користат за креирање на деловни и економски одлуки.  

Финансиското известување треба да обезбеди информации корисни за постојните и 

потенцијалните инвеститори и кредитори и останатите корисници во креирањето на 

рационални инвестициони, кредитни и слични одлуки. Информациите треба да бидат 

разбирливи за оние кои имаат просечно разбирање за бизнисот и економските активности 

и се заинтересирани да ги студираат информациите со потребна внимателност. Од друга 

страна од финансиското известување се очекува да обезбеди информации за работењето на 

претпријатието во еден период и за тоа како управата на едно претпријатие ја извршува 

својата управувачка одговорност кон сопствениците.  

Содржина на предметната програма:  

 Финансиски извештаи и финансиско известување 

 Основни финансиски извештаи во процесот на финансиско известување 

 Анализа на финансиските извештаи во системот на финансиската контрола 

 Ревизија на финансиските извештаи 

 Анализа на финансиските извештаи – подготовка 

 Анализа на финансиските извештаи во функција на изготвување извештаи за изворите 

и употребата на фондовите во претпријатието 

 Анализа на финансиските извештаи во функција на проценка на финансиската состојба 

и финансиската успешност 

 Анализа на финансиските извештаи во функција на компонирање на оптимална 

финансиска структура на претпријатието  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови) 



 

 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска Деса Анализа на финансиски 

извештаи – авторизирани 

предавања 

ФТУ – Охрид  

2. Косаркоска Деса Контролинг ФТУ – Охрид 2008 

3.  Меѓународни стандарди за 

финансиско известување 

(МСФИ) и Меѓународни 

стандарди за финансиско 

известување за мали и средни 

ентитети (МСФИ за МСЕ) 

Службен весник 

на РМ бр. 

159/2009 

2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini H.Ivanka Kontroling Hotelijerski 

fakultet, Opatija 

2008 

2. Martin S. Fridson, 

Fernando Alvarez 

Financial Statement Analysis Wiley Finance, 

4
th

 edition 

2011 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Финансиски пазари и институции 

Код МУС 703 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  циклус 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. д-р Снежана Дичевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се 

однесува на дефинирање и истражување како финансиските пазари (како што се пазарот 

на пари, пазарот на капитал и девизниот пазар) и финансиските институции (банките, 

штедилниците, осигурителните компании, инвестиционите фондови, пензиските фондови 

др.) Финансиските пазари и институции не само што влијаат на секојдневниот живот, 

туку, придвижувајќи големи износи средства, претставуваат фактор од којшто зависи 

благосостојбата на националните економии.  

Студентите имаат можност да се запознаат со базичните принципи на функционирање на 

финансиските пазари, клучните техники употребени од учесниците во финансискиот 

живот во делот на споредување на приносите на различни финансиски инструманти, 

портфолио диверзификација, вреднување на паричните инструменти во странски валути, 

како и оценување на ризичната и рочната структура на каматните стапки.  

Особено внимание е посветено на пазарните институционални структури и на видовите 

инструменти кои се предмет на тргување на тие пазари. 

Во делот на финанските институции студентите имаат можност да се запознаат со 

комерцијалните банки како доминантни финансиски институции, со осигурителните 

компании, пензиските фондови и инвестиционите фондови како неизоставни учесници на 

финансиските пазари.     

Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Финансиски пазари и институции е современо конципиран при 

што како базични точки на својата анализа ги има финансискиот систем односно пазарите 

и финансиските институции кои се неминовен преуслов за функционирање на 

економскиот систем на секоја земја. Нарушувањата во финансискиот сектор 

предизвикуваат кризни нарушувања во економскиот систем, продуцира кризи во 

економијата во целост и успорување на економскиот раст и развој. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

- Основни поими и функции на финансискиот систем 

- Финансиски пазари и финансиски инструменти 

- Финансиски посредници 

- Регулација на финансиските пазари и институции 



 

 

- Ризична и рочна структура на каматните стапки 

- Институционална структура на финансиските пазари 

- Структура на примарниот и секундарниот пазар 

- Комерцијални банки-принципи на функционирање и раководење 

- Регулација и структура на банкарската регулација 

- Други депозитни финансиски институции 

- Небанкарски финансиски институции 

- Инвестициони банки 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Настава, вежби, семинарски трудови, есеи, 

проектни задачи, самостојно учење, 

подготовка за колоквиуми и испит. 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80   бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови, изработка на проектен труд 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петковски, д-р 

Михаил 

Финансиски пазари 

и институции 

Второ изменето и дополнето 

издание, Економски 

факултет, Скопје 

2009 

2.     



 

 

 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Љубе Трпески Банкарство Скопје, прво издание  2009 

2. Rose, Peter S. & 

Hudgins Sylvia C. 

Bankarski 

menadzment i 

finansiske usluge 

McGraw-Hill Companies, 

Inc., 2005, prevod: Data 

Status, Belgrad,  

2012 

3. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

“Finansiska tržišta i 

institucije” 

4 izd., prevod MATE D.O.O. 

Zagreb 

2014 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Платни системи 

Код МУС 704 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителаство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар 4/7 Број на ЕКТС кредити 7 

Наставник Проф. Д-р Ристо Гогоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан седми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се совлада вештината и техниката на платниот промет како дел од финансискиот 

систем, односно меѓународните финансии, и тоа интегрално – и внатрешниот и 

меѓународниот платен промет, односно платните системи кои институционално и 

функционално ги овозможуваат истите. 

Содржина на предметната програма: 

Изучување на парите, улогата на парите, функциите на парите, еволуцијата на парите 

преку трошоците за размена. Трансакциите во размената, бартерот и паричната размена, 

ликвидноста и побарувачката на пари. Банките како финансики институции преку кои се 

врши платниот промет, структурата на банките и банкарските системи, видовите 

банкарски операции. Централната банка како носител на платниот промет во платниот 

систем. Финансиксиот систем како институционална основа на платниот систем, пазарот 

на пари. Платниот систем на Р Македонија, реформираниот платен систем, институциите 

и инструментите на внатрешниот платен промет во Р Македонија. Меѓународниот платен 

систем. Меѓународниот монетарен систем, преставен со Бретонвудскиот монетарен 

систем, Меѓународниот монетарен фонд, меѓународната ликвидност, меѓународните 

монетарни резерви. Инструменти во меѓународниот платен систем, кореспондентските 

банкарски односи, акредитивите како и нструмент, документарната наплата, 

меѓународните банкарски гаранции, меѓународни чекови, кредитни писма и кредитни 

картички. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположливото време 4+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 
100 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 



 

 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Ристо Гогоски Економика на платните 

системи 

ФТУ, Охрид 2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Наслов Издавач Година 

1. Законската регулатива за работење на банките, 

законската регулатива за централната банка, законската 

регулатива за платниот систем; 

  

2. Сите учебници и книги кои ја обработуваат 

проблематиката за парите, банките, финансискиот 

систем и сл. 

  

3.    

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Ризици во финансиското работење 

Код МУС 801  

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

Академска година / семестар Четврта / VIII Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. д-р Вера Караџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од областа на управувањето со 

ризиците и нивното место во системот на економски науки, како и интеракциските односи 

со некои други науки, пред сé математика и статистика во делот на мерењето на ризиците. 

При тоа се третираат теоретските и апликативните аспекти на ризиците и управувањето со 

нив во сите стопански субјекти, со посебен акцент врз финансиските ризици. 

Финансиските ризици се интегрален дел на работењето на секој стопански субјект, без 

оглед на дејноста со која се занимава, од што произлегува и особената потреба од 

изучување на оваа материја.  

Стартната точка во анализата на материјата која се обработува се однесува на 

разграничувањето на основните поими како што се ризик, извесност, неизвесност, 

сигурност, случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за нивно теоретско 

разграничување се доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и соодветно 

класифицирање е апсолутно недоволно во надминувањето на бариерите во деловното 

работење на стопанските субјекти и животот на обичните луѓе а кои произлегуваат од 

неизвесностите кои ги содржи иднината и дека главната цел и мотив на нивното 

проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се третираат, т.е. да се управува 

со нив. 

Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се соочува 

изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски 

истражувања и практични искуства на управување со ризикот, како и да се предложат 

некои теоретско – логички, возможни стратегии за справување со ризиците.  

Акцентот на интерес во компилацијата на материјалот се става врз видовите на ризици со 

кои се соочуваат деловните субјекти, а кои пак ако не според причините кои ги 

предизвикуваат, тогаш според последиците кои од нив произлегуваат секогаш имаат 

финансиски карактер. Потребата за идентификување и мерење на ризиците треба да 

создаде можност за заштита на капиталот на деловните субјекти. Анализата на ризиците 

во работењето на деловните субјекти поаѓа од анализа на окружувањето во кое тие 

работат, а кое станува сé посложено и покомплексно. Развојот на финансиските пазари 

наметнува потреба од менаџирање со ризиците на финансиските пазари и институции, 

како и ризиците на субјектите кои вложуваат преку нив или во нив. Во таа смисла, 



 

 

предметната програма има интенција на запознавање со основните принципи на 

управување со одделните видови на ризици. 

Содржина на предметната програма:  

• Поимот ризик (различни дефиниции за ризик) 

• Ризик, неизвесност и опасност 

• Потреба за управување со ризикот 

• Ризикот како економска категорија 

• Процес на управување со ризиците  

• Стандарди за управување со ризик 

 ISO 31000 Risk Management стандард 

 COSO стандард за управување со ризик 

 Солвентност II и Базел II и III регулаторни стандарди 

• Кадровска структура и управување со ризиците 

• Основни правила за управување со ризикот 

• Форми за управување со ризикот 

• Ризик и принос 

• Видови ризици 

 Чисти и шпекулативни ризици 

 Оперативни ризици и оперативен левериџ 

 Нефинансиски ризици 

 Финансиски ризици и финансиски левериџ 

 Пазарен ризик 

 Каматен ризик 

 Валутен ризик 

 Ризици во меѓународните финансиски трансакции 

 Кредитен ризик и default ризик 

 Финансиско – сметководствени ризици 

 Ревизорски ризици 

 Ризик на вонбилансни активности 

 Инфлационен ризик 

 Ризик на земјата (country risk) – Sovereign risk 

 Портфолио ризик 

 Ризик на вложување во хартии од вредност 

 Корпорациски ризик 

 Ризици на основните економски принципи (ликвидност, солвентност, сигурност, 

ефикасност и рентабилност) 

 Катастрофални ризици 

• Идентификација, мерење и методи за мерење на ризиците 

• Примена на ALM концептот во управувањето со ризиците 

• Стратегии за управување со ризиците 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 



 

 

Теоретска настава, изработка на семинарски 

работи, есеи, пристапни трудови, проектни 

задачи, самостојно учење, подготовка за 

колоквиуми и испит  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р 

Вера 

Принципи на управување со ризик ЦНИР при ФТУ 

Охрид 

2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeller R. Robert  COSO Enterprise Risk 

Managemen 

John Wiley & Sons, 

Inc, Hoboken, New 

Jersey 

2007 

2. Marisson C.  The Fundamentals of Risk 

Measurement 

McGraw-Hill 2002 

3. Петковски, д-р 

Михаил,  

Финансиски пазари и 

институции 

Второ изменето и 

дополнето издание, 

2009 



 

 

Економски факултет, 

Скопје 

4. Saunders, Antony & 

Cornett Marcia Millon 

Finansial institutions 

Management – a risk 

management aproach 

McGraw-Hill, 

International edition 

2006 

5. Зви Боди, Алекс 

Кејн, Ален Маркус 

Инвестиции Табернакул, Скопје 2010 

6. Спасов, д-р С., Арсов 

д-р С. 

Финансиски менаџмент Економски факултет, 

Скопје 

2004 

7. Vaughan, Emmett, 

Vaughan Therese 

Osnove osiguranja i 

upravljanje rizicima 

prevod, Mate, Zagreb 2000 

8. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

Finansiska tržišta + 

institucije 

4 izd., prevod, Mate 

d.o.o. Zagreb 

2005 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Контрола и ревизија 

Код МУС 802 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

Академска година / семестар Четврта / VIII  Број на ЕКТС кредити 7 

Наставници проф. д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на осми семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Целта на предметната програма е студентите да се запознаат со основите на финансиската 

контрола и ревизијата на финансиските извештаи во современи услови на стопанисување. 

Тоа подрaзбира правилно позиционирање на потребата од контрола и ревизија на 

процесите, како и на улогата и значењето на ревизорската професија во современите 

економии. Материјата по овој предмет ги содржи базичните концепти на кои се базира 

контролата, како и основните принципи и фундаментални концепти на ревизијата во 

смисла на правилно разграничување на двата поими, но и прецизно детектирање на 

сличностите и поврзаноста на двата концепти. Со оглед на тоа дека менаџментот во 

финансиското работење е неделиво поврзан со потребата од контрола и ревизија во 

финансиското работење, изучувањето на оваа материја ќе им овозможи на студентите да 

ги совладаат базичните концепти на контролата и ревизијата кои понатаму можат да ги 

надградуваат во својот професионален ангажман.   

Содржина на предметната програма:  

Контрола – поим и видови 

Поим за контрола  

Интерна контрола 

Елементи на интерната контрола 

Услови во кои се одвива контролата 

Фази на контролата 

Методи на контролата 

Принципи на контролата 

Информирање и комуникација 

Надзор  

Сметководствена контрола 

Управувачка контрола 

Ревизија – поим, цели и потреба 

Поим за ревизија 

Контрола и ревизија – сличности и разлики 

Видови ревизија 

Основни принципи и фундаментални концепти на ревизијата 



 

 

Ревизорски услуги – модели и постапки на ревизија 

Очекувања од ревизијата 

Квалитет на ревизијата и етички стандарди 

Ревизијата како професија 

Ревизорски стандарди - Професионална регулатива во ревизорската професија  

Професионална одговорност на ревизорите  

Меѓународни ревизорски стандарди 

Процес на ревизија 

Интерна ревизија на деловните субјекти 

Интерна ревизија во јавниот сектор 

Професионална етика на интерните ревизори 

Ревизорски докази, доказни тестови и работна документација 

Екстерната ревизија на финансиски извештаи 

Фази на ревизијата на финансиските извештаи 

Избор на клинети и планирање на ревизијата 

Анализа на интерната контрола 

Аналитички постапки 

Мислења и ревизорски извештаи 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 175 часа 

Распределба на расположивото време 4+1 

Теоретска настава, изработка на семинарски 

работи, есеи, пристапни трудови, проектни 

задачи, самостојно учење, подготовка за 

колоквиуми и испит  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р Станоил 

Станоевски 

Контрола и 

ревизија 

Економски факултет, 

Скопје 

1998 

2. Косаркоска Деса  Контролинг ФТУ - Охрид 2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Наслов Издавач / Година 

1. Закон за ревизија Службен весник на РМ, бр.158/10, 

135/11, 188/13, 43/14,  138/14, 145/15 

и 192/15 

2. Закон за државна ревизија Службен весник на РМ, бр.66/10, 

145/10, 12/14, 43/14, 154/15 и 192/15 

3. Меѓународни стандарди за професионално 

извршување  на внатрешната ревизија 

Службен весник на РМ, бр. 113/14 

4. Правилник  за  Етичкиот кодекс на 

внатрешните ревизори 

Службен весник на РМ, бр. 136/10 

5.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Предметни програми за изборни предмети  

(Прилог 3) 

 

 



 

 

 

ВТОР СЕМЕСТАР 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на право 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар I (прва) / II (втор) Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници Проф.д-р Ристо Речкоски 

Проф.д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

стекнување услови за запишување на втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за основните институти на 

правото, изучување на правниот систем, темелните вредности на уставниот поредок на 

Република Македонија, Поделбата на власта во РМ, надлежностите на најзанчајните 

органи на државата - Собранието, Владата, Претседателот и Судската власт во РМ, 

основните акти на правото – Устав, закони и подзаконски акти, правните начела и 

државното уредување 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во основните познавања на правото, 

Систем на правото, Правен поредок, Правна норма, Правни акти, Правен однос, Субјекти 

на правото, Стварите како објект на правото, Однос на државата и правото, 

Конститутивни елементи на државата, Облик на државата, Облици на државно уредување. 

Облици на државна власт, Поделба на власта во РМ. 

Методи на учење:  Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, самостојно учење, 

истражувачки активности, индивидуална работа, групна работа 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

 

 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски, (можност и за англиски) 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Крстаноски, 

Р.Речкоски 

Основи на право ФТУ-Охрид 2005 

2. Р.Речкоски, 

Д.Милошоска 

Основи на право ФТУ-Охрид Во 

подготовка 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д. Тасковска  Вовед во правото – прв 

и втор дел (учебник) 

Правен факултет – 

Скопје 

2013 

2.  Д. Митровиќ 

 

Увод у право Правни факултет -

Београд 

2010 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Претприемништво 

Код  2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Бранко Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните поими за претприемништвото и неговата 

важност во современото стопанство. Оспособување на студентите за дијагностицирање на 

состојбата и решавање на деловните проблеми на претприемачот во пазарното работење. 

Развивање на интерес кај студентите за претприемништвото и сопственото вклучување во 

пазарниот натпревар на идеи, иновативност и знаење преку остварување на сопствен 

деловен потфат. 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на темелните поими од претприемништвото; претприемнички процес во 

туризмот; претприемничка идеја; претприемнички потфат во туризмот. Животен циклус 

(бизнис шанси, производи и производни гранки, технологија, претприемничка 

организација); профил на успешниот претприемник; видови и карактеристики на 

деловните активности во туризмот; облици на малото и средното претприемништво во 

туризмот. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ 

студија на случај. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Претприемништво Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

2007 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter F. Drucker Innovation and 

Entrepreneurship 

HarperBusiness 2006 

2.     

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Стопанска математика 

Код 2ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Васко Речковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните поими на стопанската математика 

Содржина на предметната програма:  

Функции, Низи, Прост и сложен интерес, Ренти, Влогови, Матрици 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност и активност во наставата  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 



 

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Никола Речкоски 

 Васко Речкоски 

Стопанска математика ФТУ Охрид 2011 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dennis Cox, Michael Cox  The mathematics of 

Banking and Finance 

John Wiley 

& Sons Ltd. 

2006 

2.     

3.     

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Безбедност во туризмот 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за  туризам и угостителство- Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 
запишан втор семестар  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Кај студентите да се зацврсти ставот дека социологијата не е апстрактна наука, 

обременета со академизам и затвореност, туку наука која го води човекот кон спознавање 

на најсуштествените општествени појави. Основна цел е студентите да ја сфатат 

комплексноста на општеството како целина, да ја сфатат општествената улога на струката, 

професијата и областа - подрачјето во општеството, но и да се најдат себеси како 

индивидуи во сложените односи на меѓусебна поврзаност и условеност во општеството. 

Содржина на предметната програма 

Поим и видови, основи на безбедноста, фактори за деликвентно однесување, дефинирање 

на безбедноста во туризмот, загрозување на туристичките вредности, загрозување на 

човечките потенцијали во туризмот со војна, загрозување на туристите и туристичките 

вредност со тероризам. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време    150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабoраториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности 

 

Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во посетувањето на наставата 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Анкетирање на студентите и редовна евалуација 

 

Литература  

Задолжителна литература  

Ред. 

број  
Автор 

 

Наслов 

 

Издавач Година 

1. Проф.д-р Јордан Спасески 

и проф.д-р Пере 

Аслимоски 

Безбедност во туризмот ФТУ -  Охрид 2011 

2.     

3.     

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

Издавач Година 

1. Б. Вукониќ Туризам у вихору рата Загреб 1993 

2. Чомиќ  Социологија туризма Виша 

хотелијерска 

школа Београд 

2003 

3. Yoel Mansfeid, Abraham 

Pizam 

Tourism,security and 

safety 

ELSEVIER 

2006 

2011 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Банкарско работење 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Снежана Дичевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар  

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се 

однесува на разграничувањето на основните поими како што се  банки, банкарски работи, 

централна банка, монетарна самостојност и стабилност, перење пари, поврзани субјекти, 

ризици во банкарското работење и др. Прифаќајќи го фактот дека банките се финансиски 

институции кои се неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните 

субјекти во однос на изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот, предизвикот со кој 

се соочува изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки 

теоретски истражувања и практични искуства на следење на финансиските трансакции, 

како и да предложат некои теоретско - логички начини за спречување на нелегални 

трансакции и појавта на перење пари. Значи банките се составен дел на животот на секоја 

индивидуа и елемент во работењето на секој субјект, тие не можат да се избегнат, па 

оттаму и фактот дека мора да се изнајдат начини да се спречат негативните појави кои 

може да предизвикаат пореметувања во целокупниот финансиски систем на земјата. 

Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Банкарско работење е современо конципиран при што како 

базични точки на својата анализа ги има банките како финансиски институции кои се 

неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на 

изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

- настанување на парите и на банките 

- функции на парите 

- вредност на парите 

- појава и развој на банките 

- структура на банкарскиот систем 

- централна банка 

- комерцијални банки 

- банките и понудата на пари (кредитна мултипликација) 

- руги форми на банкарски институции 

- основни цели на банкарското работење 

- банкарски производи 



 

 

- иновации во банкарската индустрија 

- ризици во банкарското работење 

- управување со банкарските ризици 

- супервизија на банките 

- Банкарскиот систем на Република Македонија 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Томе Неновски 

Евица Делова Јолевска 

Пари и банкарство Универзитет Американ 

колеџ, Скопје 

2012 

2. Љубе Трпески Банкарство Скопје, прво издание  2009 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

број 

1. Михаил Петковски, Финансиски пазари и 

институции 

Економски факултет, 

Скопје 

2009 

2. Rose, Peter S. & 

Hudgins Sylvia C. 

Bankarski menadzment i 

finansiske usluge 

McGraw-Hill 

Companies, Inc., 2005, 

prevod: Data Status, 

Belgrad 

2010 

3. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

Finansiska tržišta + 

institucije 

4 izd., prevod MATE 

d.o.o. Zagreb 

2012 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Статистика  

Код 2ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д-р Васко Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Изложениот материјал  во оваа предметна програма на идните дипломци ќе импослужи со 

испех да ја извршуваат својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичката статистика, 

која, впрочем е дел од туризмот, и на тој начин полесно ќе се реализираат како стручнаци 

од туризмот во праксата. 

Содржина на предметната програма: 

Поим и развој на статистиката; Статистички систем; Анализа на туристичките временски 

серии; Анализа на динамиката на статистичките серии; Анализа на варирањата на 

туристичките временски серии; Меѓусебните врски и влијанија помеѓу туристичките 

појави. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски),  

семинари,тимска работа 

30 часови 

 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 2x40 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 



 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

За потпис, доволно е редовност на предавањата и 

вежбите. 

Полагање на завршен испит, односно завршното 

оценување се смета за позитивно, доколку 

студентот освои минимум 50%+0,1 бодови од 

вкупниот број бодови предвидени за 

колоквиумот, односно за завршното оценување. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан Велкоски Статистика на 

туризмот 

ФТУ-Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John A. Rice  Mathematical Statistics 

and data Analysis 

 2007 

2.     

3.     

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економија 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар Прва/ втор Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. Д-р Ристо Гогоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на вештините за економско размислување и вршење анализа на економските 

појави со користење на определени алатки и методи; изградување на економски речник и 

користење на истиот за искажување на економски активности. 

Содржина на предметната програма: 

Воведување во економијата како наука, односно дефинирање на економијата. Разработка 

на методите во економијата како наука. Основите на пазарната економија. Во делот на 

микроекономијата се опфатени понудата и побарувачката, односно законот за понуда и 

побарувачка, теоријата за избор на потрошувачот, теоријата на производсто и трошоци. Се 

изучуваат и пазарните структури. Во делот на макроекономијата се изучува мерењето на 

вкупната економска активност преку концептот за БДП, економскиот раст и 

продуктивноста, економскиот (деловниот) циклус,  невработеноста и инфлацијата. Во 

продолжение се опфатени агрегатната потрошувачка, штедење и инвестиции, современите 

пари и банки како и главните економски политики: монетарната и фискалната политика. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E) 



 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско 

писмо 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Ристо Гогоски Економија ФТУ Охрид 2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. N. Gregory Mankiw Brief Principles of 

Macroeconomics”,  5-th ed 

SOUTH-

WESTERN 

CENGAGE 

Learning, 

2008 

2. Andrew B. Abel, Ben. S. 

Bernanke and Dean 

Croushore 

“Macroeconomics” 6
th

 ed Pearson, 

Addison 

Wesley 

2008 

3. William A. McEachern Economics - a Contemporary 

Introduction”. 7-th ed 

Thomson 

Southwestern 

2006 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународен бизнис 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф.д-р Јованка Билјан 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за 

функционалната поврзаност помеѓу надворешната трговија и економскиот раст и развој на 

националните економии, во теоријата и практиката, како и прашањата за инволвираноста 

на државата во оваа сфера на економското живеење. 

Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на 

меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно-трговското работење. 

Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена активност, 

што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на надворешно-

трговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при  нивната реализација. 

Содржина на предметната програма:  

Меѓународна трговија - поим, значење и анализа; Инструменти на трговската политика; 

Девизи и девизен курс; Поим за меѓународен бизнис; Субјекти во надворешнотрговското 

и девизното работење; Купопродажба и други деловни трансакции; Пазари во 

меѓународната трговија; INCOTERMS; Купопродажба на девизи; Плаќања и наплатувања 

во меѓународниот платен промет. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, истражувачки активности, индивидуална 

работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Билјан Јованка Надворешно-

трговско и девизно 

работење 

ФТУ-Охрид во печат 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Биљаноска Јованка Меѓународна 

трговија 

ФТУ-Охрид 2009 

2. Роческа Славица   Надворешна 

трговија, 

Економски 

факултет –

Прилеп 

2009 

3. Кикеркова Ирена Надворешна 

трговија, 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2008 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Психологија во туризмот 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери во туристичко - угостителскиот 

бизнис преку мултидисциплинарен пристап кој што вклучува: креирање на психолошкиот 

модел на туристичко ‐ угостителскиот бизнис како и создавањето на мотивацискиот 

процес кој што претставува најзначаен дел од психолошкиот синџир на придобивањето на 

туристичкиот потрошувач. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата во туризмот и угостителството; Психологија на личноста на 

менаџерот; Психичките процеси како базични детерминати: когнитивни, афективни и 

конатативни процеси; Психичките особини како манифестни детерминанти на 

однесувањето на менаџерот: темеперамент, карактер, способности и ставови; Теоретски 

пристап за толкување на однесувањето на менаџерот; Типологии на личноста; 

Организациско однесување: елементи, фактори и нови опции на организациското 

однесување, тимско работење, организациска култура; Мотивацијата - движечка сила во 

туризмот и угостителството; Мотивацијата на личноста и туристичката пропаганда: 

психолошки принципи, психолошки фази и психолошки апликаии на туристичката 

пропаганда, психолошки модел за однесувањето на потрошувачот, мотивациски профил на 

домашните и странските потрошувачи, перформанси и психолошки профил на 

туристичкиот водич. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 



 

 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Психологија во туризмот и 

угостителството 

ФТУ - Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Glen F. Ross The Psychology of Tourism 

 

Pearson Education 

Australia 

2004 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Принципи на управување со ризик 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

Академска година / семестар Прва / II семестар Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Вера Караџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат со знаења од областа на управувањето со 

ризиците и осигурувањето и нивното место во системот на економски науки. При тоа се 

третираат теоретските и апликативните аспекти на ризиците и управувањето со нив во 

сите стопански субјекти, со посебен акцент на осигурителните субјекти и нивните 

специфичности. Имено, осигурителните компании го имаат ризикот како предмет на 

работа, од што произлегува и особената потреба од изучување на оваа материја.  

Стартната точка во анализата на материјата која се обработува се однесува на 

разграничувањето на основните поими како што се ризик, извесност, неизвесност, 

сигурност, случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за нивно теоретско 

разграничување се доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и соодветно 

класифицирање е апсолутно недоволно во надминувањето на бариерите во деловното 

работење на стопанските субјекти и животот на обичните луѓе а кои произлегуваат од 

неизвесностите кои ги содржи иднината и дека главната цел и мотив на нивното 

проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се третираат, т.е. да се управува 

со нив. 

Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се соочува 

изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски 

истражувања и практични искуства на управување со ризикот, како и да се предложат 

некои теоретско – логички, возможни стратегии на справување со ризиците.  

Акцентот на интерес во компилацијата на материјалот се става врз видовите на ризици со 

кои се соочуваат деловните субјекти, чие што пак идентификување и мерење треба да 

создаде можност за заштита на нивниот капитал. Анализата на ризиците во работењето на 

деловните субјекти поаѓа од анализа на окружувањето во кое тие работат, а кое станува сé 

посложено и покомплексно. Развојот на финансиските пазари наметнува потреба од 

менаџирање со ризиците на финансиските пазари и институции, како и ризиците на 

субјектите кои вложуваат преку нив или во нив. Во таа смисла, предметната програма има 

интенција на запознавање со основните принципи на управување со одделните видови на 

ризици. 

Содржина на предметната програма:  

Концептот ризик и различни дефиниции на ризикот; Ризик и принос; Ризикот како 



 

 

економска категорија; Ризик, неизвесност и опасност; Идентификација, мерење и методи 

за мерење на ризик; Индивидуални и општи ризици; Статички и динамички ризици; 

Нефинансиски и финансиски ризици; Финансиски левериџ; Ризик на земјата; Пазарен 

ризик; Инфлационен ризик; Ризици на основните економски принципи; Портфолио ризик; 

Оперативен ризик и оперативен левериџ; Управување со ризик, еволуција на управување 

со ризик; Облици на управување со ризикот; Процес на управување со ризикот; Стандарди 

во процесот на управување со ризик; Можни стратегии на управување со ризиците; 

Кадровска структура и ризик; Клучни правила за управување со ризик; Примена на ALM 

концептот во управувањето со ризиците.  

Методи на учење:  Следење на предавања, вежби, самостојно учење, дискусии, есеи, 

семинаски работи, студиски посети, истражувачки активности, индивидуална работа, 

групна работа, проектни задачи 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Теоретска настава, изработка на семинарски 

работи, есеи, пристапни трудови, проектни 

задачи, самостојно учење, подготовка за 

колоквиуми и испит  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р Принципи на управување со ризик ЦНИР при ФТУ 2012 



 

 

 

 

Вера Охрид 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeller R. Robert  COSO Enterprise Risk 

Managemen 

John Wiley & Sons, 

Inc, Hoboken, New 

Jersey 

2007 

2. Marisson C.  The Fundamentals of Risk 

Measurement 

McGraw-Hill 2002 

3. Петковски, д-р 

Михаил,  

Финансиски пазари и 

институции 

Второ изменето и 

дополнето издание, 

Економски факултет, 

Скопје 

2009 

4. Saunders, Antony & 

Cornett Marcia Millon 

Finansial institutions 

Management - a risk 

management aproach 

McGraw-Hill, 

International edition 

2006 

5. Зви Боди, Алекс 

Кејн, Ален Маркус 

Инвестиции Табернакул, Скопје 2010 

6. Спасов, д-р С., Арсов 

д-р С. 

Финансиски менаџмент Економски факултет, 

Скопје 

2004 

7. Vaughan, Emmett, 

Vaughan Therese 

Osnove osiguranja i 

upravljanje rizicima 

prevod, Mate, Zagreb 2000 

8. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

Finansiska tržišta + 

institucije 

4 izd., prevod, Mate 

d.o.o. Zagreb 

2005 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на маркетинг 

Код 2ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1 /2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници Проф. д-р  Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги 

користат во маркетинг активностите во надворешно - трговското работење. 

Содржина на предметната програма:  

Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на 

маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на 

пазарниот потенцијал и пазарното учество; Сегментирање на пазарот; Маркетинг 

истражување;  Модели на купување; Производ во маркетинг концепцијата; Политика на 

цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 



 

 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација во анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миладиноски Софронија  Маркетинг  ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dibb S., Simkin L., Pride 

W. & Ferrell O.C 

Marketing  1995 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Статистички методи во услужен сектор 

Код 2ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1 /2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф.д-р Бранко Николоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Изложениот материјал  во оваа предметна програма на идните дипломци ќе импослужи со 

испех да ја извршуваат својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичката статистика, која, 

впрочем е дел од туризмот, и на тој начин полесно ќе се реализираат како стручнаци од 

туризмот во праксата 

Содржина на предметната програма:  

Поим и развој на статистиката; Статистички систем; Анализа на туристичките временски 

серии; Анализа на динамиката на статистичките серии; Анализа на варирањата на 

туристичките временски серии; Меѓусебните врски и влијанија помеѓу туристичките 

појави. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

        30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на положени два колоквиуми, редовност и активност 



 

 

 

 

завршен испит на предавања и вежби,  изработка на семинарска 

работа/ студија на случај. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан Велкоски Статистика на туризмот ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John A. Rice  Mathematical Statistics and data 

Analysis 

 2007 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика и техники на послужување 

Код 2ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство, Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Васо Цуцулески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Успешно завршен претходен семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со основите на професијата послужувач, идентификација на 

потребите на гостите, послужување храна, пијалоци и основни фундаменти на 

готварството. Практична настава за запознавање со истите. 

Содржина на предметната програма:  

Пречекување на гостите во објектот, Професионален послужувач/ка, Поставување прибор 

за јадење, салфети и послужување, Начин на послужување на маса, Послужување храна и 

пијалаци, Подготовки за послужување, Послужување вино и пијалаци, Послужување во 

баровите, Комуникација со гостите, Технологија на послужување, Профилот 

послужувач/ка, Расекување и филирање одредени јадења и Фламбирање одередени јадења. 

Методи на учење: практична и теоретска настава 

Вкупен расположлив фонд на време  150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 
10 бодови 

Вежби 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Следење на настава во континуиран тек 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Консултации со студентите, евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р. Васко Цуцулески Техники на 

послужување 

ФТУ Охрид 2010 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р. Васко Цуцулески Авторизирани 

предавања 

 2011 

2.     

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Микробиологија на храна и пијалаци 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ленче Локоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Согледување и осознавање на важноста на микроорганизмите во храната и пијалоците; 

корисните кои учествуваат во ферментативните процеси и штетните кои предизвикуваат 

расипување на храната; причинителите за заболувања кои можат да се пренесат со храната. 

Запознавање со карактеристиките на важните групи микроорганизми кои се поврзани со 

храната, нивниот извор, раст и метаболизам; методи за  уништување и спречување на 

развојот на микроорганизмите, како и методи за изолација и идентификација, со посебен 

осврт на патогените. 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед, историски развој, важност на микробиологијата на храна и пијалоци  

 Извори на  контаминација, процеси на расипување на храната, фактори кои влијаат 

на активноста на микроорганизмите во храната,  

 Труења со храна контаминирана со бактеррии (Streptococci, Staphilococci, Clostridii, 

Bacillusi, Salmonelli, Shigelli, Escherichia coli) 

 Методи за спречување на развојот и  уништување на микроорганизмите во храната 

 Микробиологија на млеко и производи од млеко 

 Микробиологија на јајца и производи од јајца 

 Микробиологија на месо, производи од месо, риби и рибни производи 

 Микробиологија на жито, брашно, леб, тестенини 

 Микробиологија на овошје, зеленчук, конзервирани производи, зачини и адитиви 

 Микробиологија на вино и пиво 

 Законски прописи за микробната исправност на храната 

 Лична хигиена и хигиена на работните простории каде се складира, подготвува и 

сервира храната 

 Микотоксини во храната, видови и нивното дејство врз здравјето на луѓето. 

Практична настава- вежби: Земање на примероци за анализа, разредувања, засејувања, 

броење и идентификување, постапки на боење, микроскопирање. Детерминација на 

колиформи со метод на броење и метод МПН. Мембранска филтрација, аеробни, 

анаеробни спорогени бактерии. Детекција на патогени бактерии. Изолирање на квасци и 

мувли. Анализа на вода и прехрамбени производи. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 



 

 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) самостојна 

работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Локоска Ленче Микробиологија на храна и 

пијалoци (скрипта) 

ФТУ - Охрид 2016 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marija Skrinjar Mikrobioloska kontrola 

zivotnih namirnica 

Tehnoloski 

fakultet, Novi Sad 

2001 

2. Чарлс Вилсон  Микробна контаминација на 

храната 

Арс Ламина, 

Превод на 1000 

стручни и научни 

книги 2011 

2008 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Гастрономски туризам 

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги има туризмот 

како современа појава. Преку оваа дисциплина ќе се овозможи запознавање со значењето 

на гастрономскиот туризам за туристичката дестинација, гастрономските настани и 

активности во туристичката дестинација, промоција на гастрономскиот туризам, 

одредување на влијанието на гастрономскиот туризам врз развојот на туризмот во 

туристичката дестинација. 

Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на гастрономскиот туризам, значење на гастроносмкиот туризам, 

гастрономски вредности, гастрономски настани и активности, гастрономскиот туризам и 

природните вредности, гастрономскиот туризам и етнографските вредности, 

гастрономскиот туризам и манифестациските вредности, промоција на гастрономскиот 

туризам. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Гастрономски туризам-

авторизирани предавања 

  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anne-Mette Hjalager, 

Greg Richards 

Tourism and gastronomy Taylor & Francis 2003 

2. Lucy M. Long  Culinary tourism  University Press 

of Kentucky 

2004 

3. Warwick Frost, 

Jennifer Laing, Gary 

Best, Kim Williams, 

Paul Strickland, Clare 

Lade  

Gastronomy, Tourism and the 

Media (Aspects of Tourism) 

Channel View 

Publications;  

Reprint edition 

 2016 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Хотелиерство  

Код 2XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 1/2 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Зоран Тунтев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан втор семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да стекнат  знаења од областа на организацијата во 

хотелиерството. 

Содржина на предметната програма: 

Поим и значење на хотелиерството, организирање на хотелиерството, карактеристики на 

угостителските објеки за сместување, хотелот како најголема деловна единица во 

угостителството, организација на одделни функции во хотелиерството. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)      10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 



 

 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  јазик 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски, М. Хотелиерство ФТУ – Охрид  1999 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Д-р Зоран Тунтев Хотелски лексикон ФТУ - Охрид 2007 

2.     

3.     

 



 

 

 

ТРЕТ СЕМЕСТАР 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Информациони технологии 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Цветко Андреески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Учење на теоретските основи на информационите технологии, хардвер, софтвер, 

програмски јазици, компјутерски мрежи, оперативни системи.Добивање способности за 

работа со апликации од MS Оffice програмскиот пакет: Word, Excel, Power Point 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед 

 Претворање податоци во информации 

 Компјутерски хардвер за персонални компјутери 

 Компјутерски софтвер 

 Програмски јазици 

 Компјутерски мрежи 

 Мултимедија 

 Интернет 

 MS Office  

Методи на учење: Предавања, вежби, пишување есеи 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи,  
75 часови 

 
самостојни задачи,  

домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 



 

 

 

 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

За редовните студенти посета на најмалку 

70% од наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветко Андреески Основи на информатика ЦНИР Охрид 2011 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jerome H. Saltzer, 

M. Frans K. 

Principles of Computer System 

Design: An Introduction 

Morgan 

Kaufmann  

2009 

2. Rob W. Computer Systems Architecture 

A Network Approach, Second 

Edition 

Pearson 

Education 

Limited 

2006 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Бизнис информатика 

Код 3ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Мирјана Секуловска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку предметната програма студентите се здобиваат со неопходната компјутерска 

писменост и култура во процесот на апликација на комјутерот на работното место, негово 

користење, познавање на основните хардверски и софтверски вештини, како и познавање 

на телекомуникациски хардвер, софтвер, Интернет и интернет-сервиси, социјални мрежи. 

Содржина на предметната програма: 

- Основи на информатика 

- Информациски ресурси 

- Хардвер 

- Софтвер 

- Интернет, интернет - сервиси, социјални мрежи 

- Windows Vista, 7, MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) 

- Практични примери 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Положени колквиуми 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана Секуловска Информатика УКЛО – Битола 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Beynon-Davies Information Systems an 

Introduction to Informatics in 

Organizations 

Palgrave 2003 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Вовед во осигурувањето 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Климе Попоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Очекуваните цели од овој предмет се: Разбирање на основните концепти на ризикот и 

осигурувањето, Разбирање  на предностите и слабостите на осигурувањето како метод на  

управување со ризиците, Познавање на односите помеѓу управувањето со ризици и 

осигурување, Претставување како управувањето со ризиците се однесува во однос на 

другите  функции во претпријатијата, Можноста за идентификација  на изложености од 

ризици со кои се соочуваат  претпријатијата; Познавање на дистрибутивните канали и 

останатите функции во  осигурителната индустрија; Стекнување експертиза во читање, 

анализирање и разбирање  на принципите и ограничувањата на полисите за  осигурување, 

Развој на водичи за управување со ризиците 

Содржина на предметната програма: 

Вовед во осигурување, Економскиот товар на ризикот, Како осигурувањето го намалува 

ризикот, Мерење на ризикот, Како се одредуваат премиите за осигурување, Барања на 

осигурителни ризици,  Погрешна селекција, Дефинирање на штетен настан и изложеност 

на штетни настани, Морален хазард, Управување со ризици, Преглед на осигурителната 

индустрија, Операции на осигурителни друштва, Дефинирање на осигурувањето, Разлика 

помеѓу осигурувањето и другите видови деловни активности, Преглед на видовите 

осигурувања, Предности и социјални трошоци од осигурување, Регулација на 

осигурителната индустрија. 

Методи на учење: Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е 

активно вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи 

и проблеми. Испитот и колоквиумите се состојат од кратки есеи, кратки прашања и 

задачи. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

 Самостојни задачи 



 

 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Милошевиќ, Б. Вовед во 

осигурување 

Факултет за туризам 

и угостителство, 

Охрид 

2006 

2. Vaughan, E.J., and Vaughan, 

T.M. 

Fundamentals of  

Risk and Insurancе 

John Wiley & Sons, 

Inc, 8
th

 ed. 

2004 

     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Redja, G.E. Principles of Risk 

Management and 

Insurance 

Pearson Education 

Inc, 8
th

 ed. 

2003 

2.     

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Осигурително право 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Прва / III семестар Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се запознаат со основните компоненти на осигурувањето од правен аспект, 

основните правни елементи на осигурувањето, карактеристиките на осигурителното 

право, како и правата и облигациите кои произлегуваат од осигурувањето како договорен 

однос, запознавање со штетата како основа за настанување на облигационо-правен однос, 

како и осигурителните деликти. 

Содржина на предметната програма: 

Општ дел на осигурителното право; Основи на осигурителното право; Правни елементи 

на осигурувањето; Субјекти во осигурителното право; Склучување на договорот за 

осигурување; 

Права и обврски на договорните страни кај договорот за осигурување; Причинување 

штета; Надомест на штета; Осигурителни деликти; Осигурителни кривични дела и 

осигурителни прекршоци; Видови осигурителни измами и примери на осигурителни 

измами. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 

 

3+2 

Теоретска настава, изработка на семинарски 

работи, есеи, тимска работа, проектни задачи, 

самостојно учење, 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

 Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 



 

 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик, со можност за изведување на 

наставата и на англиски и француски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Крстаноски Осигурително право ФТУ - Охрид 2007 

2. М.Крстаноски, Р.Речкоски Основи на правото ФТУ - Охрид 2005 

3. Р.Речкоски Осигурително право ФТУ  -Охрид Во подготовка 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р.Речкоски Граѓанско право Коста Абраш, 

Охрид 

2011 

2. Lowry J., Rawlings P., Insurance law – 

Doctrines&Principles 

Oxford 2005 

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Ресторански менаџмент 

Код 3ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Симона Мартиноска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на знаења од областа на менаџментот и неговата примена во ресторанството. 

Содржина на предметната програма:  

Ресторански производ, Развој на ресторанското работење, Концепт на ресторанот, 

Управување со квалитетот на ресторанското работење, Инструменти во ресторанската 

понуда, Финасиски аспекти во ресторанското работење, Набавка, Системи на контрола на 

трошењето на храна и пијалоци 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Исполнети обврски според програмата 



 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Мартиноска Ресторански менаџмент ФТУ-

Охрид 

2002 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bill Marvin Restaurant basics John 

Wiley&Sons 
1992 

2. Robert Christie Mill  Restaurant Management: 

Customers, Operations, and 

Employees  

Pearson; 3 

edition 

2006 

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Стандардизација во туризам и угостителство 

Код 3XX 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Габриела Ракичевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од областа на менаџментот во туризмот 

и угостителството 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се сфати улогата и значењето на стандардите во услужните дејности со своите 

специфични карактеристики 

Содржина на предметната програма: 

Вовед, Стандарди за изградба и опремување на угостителските објекти, Стандарди во 

производството на храна во угостителството, Кадровски стандарди, Стандарди во 

вонпансионската понуда, Стандарди за информирање и документација, Стандарди во 

туристичкото посредување, Меѓународни стандарди  

Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на презентации и студии на случај, 

самостојно 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото  време 

 

3+2 

Настава, изработка на семинарски работи, есеи, 

пристапни трудови, проекни задачи, самостојно 

учење, подготовка за колоквиуми и испит  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови  2*40 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) макс. 10 бодови 

Активност и учество макс. 10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит  

Присуство на настава, активност и 

презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д-р Г. Ракичевиќ Стандардизација во 

гостољубивата 

индустрија 

Книга во подготовка 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Robert.W. Peach The ISO 9000 Handbook McGraw Hill, QSU 

Publishing Company 2003 

2. I. A. Holjevac Upravljanje kvalitetom u 

turizmu I hotelskoj 

industriji 

Fakultet zaturisticki I 

hotelski menadzment, 2002 

3.  Министерство за економија, 

сектор за туризам 

Закон за туризам  

4. Министерство за економија, 

сектор за туризам 

Закон за 

угостителство 

 

5. Министерство за економија, 

сектор за туризам 

Правилник за 

минимално-техничките 

услови и условите за 

категоризација на 

угостителски објекти 

и локалитети 

1995-2015 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Маркетинг истражување 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за спроведување на потребните 

истражувања на пазарот со цел да се унапреди процесот на донесување на деловни 

одлуки. 

Содржина на предметната програма:  

 Маркетинг истражување - дефиниција, потреба и значење; 

 Процес на маркетинг истражување; 

 Носители на маркетинг истражување; 

 Маркетинг истражување во специфични области; 

 Студии на случај 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Башеска ‐ 
Ѓорѓиеска  

Н. Секулоска 

Маркетинг истражување - 

информативен инпут за 

маркетинг менаџментот 

Економски 

факултет ‐ 
Скопје 

2004 

2. Ј. Стојаноски Маркетинг истражување 

(скрипта) 

  

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Salai S., Boźidarević D.  

 

Marketing istrazivanje Savremena 

administracija, 

Beograd 

1997 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Принципи на јавната администрација 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар II (втора) / III (трет) Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните постулати на јавната администрација воопшто, 

со особен акцент на состојбата во Република Македонија, стратешките дирекции за 

реформирање на јавната администрација, состојбата со различните установи, како 

основен елемент на јавната администрација во Република Македонија, како и различните 

примери на модели на нивна трансформација. 

Содржина на предметната програма:  

Општи поими поврзани со јавната администрација и јавниот сектор; Управните реформи 

во најразвиените светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на реформа на 

јавната администрација во Република Македонија; Цели и области на реформата на 

јавната администрација во Република Македонија; Статусот на установите во Република 

Македонија и модели-техники на нивна приватизација; Правно регулирање на јавните 

служби во Република Македонија; Приватизација на јавниот сектор во Република 

Македонија; Состојбата во телекомуникацискиот и во електроенергетскиот сектор во 

Република Македонија. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Следење на наставата и вежбите 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, со можност за изведување на 

наставата и на англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Речкоски Принципи на јавната 

администрација во РМ 

ФТУ – Охрид 2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, Б. 

Давитковски, А. 

Данева 

Јавна администрација Правен факултет 

– Скопје 

2008 

2. Savas, E.S. Privatization and public private 

partnerships 

Seven Bridges 

press, New York 

2000 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Применето царинско работење 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јове Кекеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студенттите да стекнат и утврдат теоретски и практични знаења за современото 

царинско работење 

Содржина на предметната програма:  

Царинското работење како интегрален дел на стопанскиот систем.  Правни извори на 

царинскиот систем. Основни институти на царинскиот систем и на царинското работење: 

царински патишта, царинско подрачје, царински пограничен појас, царински обврзник, 

пријавување на царинската стока, обврска за плаќање на царината, ослободување од 

плаќање на царината, царински надзор, сместување на царинската стока. Царинење на 

стоката и царинска постапка, исправи во царинската постапка, царинска вредност на 

стоката. Царинска основица, царинење на стоката при увоз и извоз, привремен увоз и 

извоз на стоката, враќање на увезената стока во странство, дополнително пресметување, 

наплата и повраток на царината и други увозни давачки. Царинска постапка во 

меѓународниот железнички сообраќај. Царинска постапка во меѓународниот патен 

сообраќај. Царинска постапка во меѓународниот сообраќај по водени патишта. Царинска 

постапка во меѓународниот воздушен сообраќај. Царинска постапка над поштенските 

пратки во меѓународниот поштенски сообраќај. Функционирање на царинската служба, 

надлежност на царинската служба, организација на работење на царината и на царинската 

управа, информативен систем во царинското работење, специфичности во работењето на 

царината. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 75 часови 



 

 

 

домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миладин Крстаноски Применето царинско работење ЦНР при ФТУ 

Охрид 

2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Наслов Издавач Година 

1. Меѓународни царински конвенции   

2. Разни формулари, обрасци и др. документи на 

Царинска управа на РМ 

  

3.    



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика на претпријатија 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Митре Аврамоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економските и 

организационите аспекти на работењето на претпријатијата 

Содржина на предметната програма:  

- Економика на претпријатија - поим, предмет, цел и значење на изучувањето 

- Претпријатие - поим, претпријатието како систем, услови за основање и успешна 

работа, економика на работењето, економика на средствата, трошоци, калкулации, 

цени, економски принципи на работењето, вкупен приход и вкупни расходи, 

економика на одделните функции 

- Организација - наука за организација, макро и микро организација на претпријатијата 

Методи на учење: настава и вежби 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

успешно изготвен проектен труд 



 

 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски Митре Економика на претпријатија ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски Митре Економика и организација на 

претпријатија 

ФТУ - Охрид 2000 

2. Аврамоски Митре Организација на претпријатија ФТУ - Охрид 2001 

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика на угостителство и туризам 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Митре Аврамоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од економијата 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од економските аспекти на 

туризмот  и угостителството 

Содржина на предметната програма:   

Првиот дел се однесува на економиката на угостителството во кој најнапред се дефинира 

угостителството како стопанска дејност, а потоа се обработуваат економиката на 

работењето на угостителското претпријатие, економиката на работната сила во 

угостителството и економиката на средствата на угостителското претпријатие (основни и 

обртни).  

Вториот дел е посветен на економиката на туризмот во кој студентите се запознаваат со 

поимот и предметот на проучување на економиката на туризмот, дефинициите за 

туризмот, туристот и сл., потоа со туризмот како стопанска појава и со значењето на 

туризмот, односно функциите, ефектите и влијанијата на туризмот. Исто така во овој дел 

се обработува и туристичкиот пазар. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и положени колквиуми 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски Митре Економика на угостителство 

и туризам 

ФТУ - Охрид 1999 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нејков Д. Економика и организација на 

угостителството 

Современа 

администрација, 

Београд 

1981 

2. Штамбук М. Економика угоститељства Современа 

администрација, 

Београд 

1985 

3.     

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџерска економија 

Код 3ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 ЕКТС поени 6 

Наставник проф. Д-р Ристо Гогоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Менаџерската економија како најмлада од сите социјални (економски) науки има голема 

важност во бизнис организацијата. Целта е да се направи синергија меѓу двете дисциплини 

– економија и менаџмент. Сака да се прикаже дека корените на менаџерската економија се 

во макроекономијата, таа се однесува на микрото или индивидуалното претпријатие. 

Менаџерската економија ја користи микро економската анализа на бизнис единицата и 

макро економијата од бизнис окружувањето. Тоа значи дека менаџерската економија е 

микро економија според нејзината природа, која работи со повратно делување 

предизвикано од макроекономските процеси. Менаџерската економија е интеграција на 

економската теорија со бизнис практиката со намера да се олесни правењето на одлуки 

како и планирањето за иднината од страна на менаџментот на фирмата. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во менаџерската економија (дефиинирање на економијата, микроекономијата, 

природа, опфат и карактеристики на менаџерската економија); концептот на менаџерската 

економија; побарувачка, еластичност на побарувачка, прогнозирање на побарувачката; 

теорија на производна функција и анализа на трошоци; пазарни структури; бизнисот и 

новото економски опкружување (фирма, партнерство, заеднички бизнис, акционерски 

компании, јавни претпријатија, избор на промените на бизнис опкружувањето во пост 

либералниот процес); капитал и капитално буџетирање; техники на мерење во 

менаџерската економија; однесување на потрошувачите (крива на индиферентност); 

теорија на трговски циклус; теорија на бизнис циклус; теорија на профит, инвестирање, 

одлуки за профит и инвестирање; донесување одлуки (одлука за побарувачка, одлуки за 

трошоци и производство, одлуки за креирање цени, одлуки за профит, одлуки за капитал); 

идентификација на економски избори и алокација на ресурси за клучни согледувања. 

Методи на учење: настава и вежби 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 



 

 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90  бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Ристо Гогоски  Економија ФТУ Охрид 2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. S. Baht, and A. V. Ray Marginal Economics 

and Financial 

Analysis  

BSP 

Publications 

2008 

2.     

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на туризмот  

Код 3XX 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Науме Мариноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување 

на трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат основни знаења од областа на 

туризмот за да можат да ги следат пошироко стручните и потесно стручните предметни 

програми од областа на туризмот. 

Содржина на предметната програма: 

Предмет и задачи на проучувањето на туризмот, дефиниции на туризмот, фактори на 

туризмот, функции на туризмот, видови на туризам, туристичка футурологија. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото  време 

 

3+2 

Настава, изработка на семинарски работи, есеи, 

пристапни трудови, проектни задачи, самостојно 

учење, подготовка за колоквиуми и испит 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                              до 50 бода  5 (пет) (F) 

                     од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

                     од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

                     од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

                     од 81 до 90 бода  9 (девет) (B) 



 

 

                    од 91 до 100 бода  10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д-р Науме Мариноски Основи на туристичката 

теорија и практика 

ЦНИР при ФТУ Охрид, 

2005 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Goeldner, R., Ritchie, J.R. Tourism: Principles, 

Practices and Philosophies 

Wiley & Sons, New York, 

2012 

2.    

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент во туризам и угостителство 

Код 3XX 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/3 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Габриела Ракичевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од областа на туризмот и управувањето 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се сфати улогата и значењето на менаџментот во услужните дејности со своите 

специфични карактеристики 

Содржина на предметната програма: 

Вовед, Теоретски пристап во менаџментот, Фази во процесот на менаџмент, систем на 

менаџерска субординација, различни пристапи, Развој и принципи на менаџментот, 

Менаџмент на услуги, Современи тенденции во работењето во туризмот и 

угостителството, Функции на менаџментот (Планирање, организирање, лидерство, МЧР, 

контрола), Менаџментот и окружувањето, Меѓународен менаџмент во туризмот 

Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на презентации и студии на случај, 

самостојно 

Вкупен расположив фонд на време 150 часa 

Распределба на расположивото  време 3+2  

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 
75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  2*40 поени 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) макс.1 0 поени 

Активност и учество макс. 10 поени 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                              до 50 бода  5 (пет) (F) 

                     од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

                     од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

                     од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

                     од 81 до 90 бода  9 (девет) (B) 

                    од 91 до 100 бода  10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Присуство на настава, активност и презентација 



 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д-р Г. Ракичевиќ Менаџмент во туризам и 

угостителство 

ЦНИР, ФТУ-Охрид, 

Коста Абраш, Охрид 

2014 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. T. Powers, C. W. 

Barrows 

Introduction to Management in 

the Hospitality Industry 

WILEY, USA, 1999 

2.    

3.    

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Организациско учење 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Бранко Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишен трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Развој на компетенции и стекнување теоретско знаење за процесите на учење во 

туристичките организации. Оспособување за примена на различни парадигми и 

интервенирање на диференцирани нивоа на учење во туристичките организации. 

Содржина на предметната програма:  

Различни теоретски концепти и модели на учење во туристичката организација. 

Конверзија на индивидуалното и тимското (колаборативно) учење во организациско 

знаење. Значење на имплицитното и тацитното знаење за туристичката организација. 

Односот на организациското учење и концептот на “организација која учи”. Креирање на 

ситуации за учење. Алтернативни модели на учење. Современата технологија и 

организациското учење.  Подсистеми и “дисциплини” на организацијата која учи. Дијалог. 

Создавање системи за одржување и размена на (организациското) знаење. Развој на 

заедничко искуство. Поврзување на туристичката организација со окружувањето 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Организациско учење и 

менаџмент на знаење во 

туристичките организации 

ФТУ - Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter M. Senge The Fifth Discipline: The Art 

& Practice of The Learning 

Organization 

Crown Business 2006 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Осигурување во земјоделството 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Братислав Милошевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Воведување на студентите во проблематиката на осигурување во земјоделството 

Содржина на предметната програма:  

Значењето и улогата на осигурувањето на земјоделството, основни поими во 

осигурувањето во земјоделството, елементи на осигурувањето, ризици, премии, 

осигурнина и ликвидација на штета во земјоделството, ризици во растителното 

производство, осгурување на посеви и плодови, општи и посебни услови за осигурување 

на растителното производтство, системи на осигурување на земјоделството во земјите 

членки на ЕУ и САД, осигурување на животните, општи и посебни одредби на тарифата за 

осигурување на животните 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајан Дојчиновски Осигурување во земјоделството ФТУ - Охрид 2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P. K. Ray Agricultural Insurance  - Theory 

and Practice and Application to 

Developing Countries 

 Elsevier B.V. 1981 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Уставно право 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јове Кекеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Основа цел е да се обезбеди неопходно правно образование на студентите на насоката 

менаџмент во услужен сектор. Исто така целта е студентите да се обучат не само за 

создавање на правото, туку и за негова примена во праксата. На тој начин сите студенти 

кои успешно ќе ја совладаат предметната програма по завршување на студиумот ќе бидат 

солидно подготвени за извршување на професијата со која ќе се занимаваат во иднина. 

Содржина на предметната програма:  

ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: ОПШТИ ПОИМИ ЗА 

УСТАВНОТО ПРАВО, дефиниција и основно значење, метод и содржина на уставното 

право, назив на уставното право и карактерот на уставните норми, местото на уставното 

право во правниот систем и правните науки; ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА 

УСТАВНОТО ПРАВО: ИЗВОРИ НА УСТАВНОТО ПРАВО, извори на уставното право 

(материјални и формални), извори на уставното право на Р. Македонија, интерпретација на 

Уставот; ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: ПОТЕКЛО И 

РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО, потекло и развиток на уставното право како 

гранка на правото, потекло и развиток на уставното право како наука; УСТАВОТ И 

РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ: ПОИМ, СОДРЖИНА И СТРУКТУРА НА 

УСТАВОТ, поим на уставот, теории за видови устави, карактер и својства на уставот, 

концепција, содржина и структура на уставот; УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА 

УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ: ДОНЕСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА УСТАВОТ, доносители на 

демократски устав, постапка за измена на уставот, донесување на уставот на РМ од 1991 г, 

правна техника за измена на уставот, фактичко менување на уставот УСТАВОТ И 

РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ: пишани устави во 18, 19, 20 и 21 век; 

ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Суверенитет, Владеење на 

правото, Слободи и права; ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: 

Демократија и политичкиот плурализам, Избори и изборен систем, Поделба на власта; 

ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Локална самоуправа, Одбрана, 

Меѓународни односи, блици на државно уредување; ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Собрание на Република Македонија, Претседател на 

Република Македонија; ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 

Влада на Република Македонија, Уставен Суд на Република Македонија; ЦЕНТРАЛНИ 



 

 

ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Правосудни органи, Народен 

правобранител 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Светомир Шкариќ 

Гордана С. Давкова 

Уставно право Култура ‐ Скопје 2009 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Светомир Шкариќ Споредбено и македонско 

уставно право 

Матица 

македонска, Скопје 

2004 

 

2. Климовски С, 

Митков 

В, Каракамишева т, 

Дескова Р (и други) 

Уставно право и 

политички систем 

 

Просветно дело, 

Скопје 

 

2004 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Хотелски инжинеринг 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Зоран Тунтев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел е студентите да се запознаат со функционирањето на хотелот како 

целисходен и ефикасен систем (на микро ниво). 

Содржина на предметната програма:  

ПРВ ДЕЛ: 

Поим, за систем, елементи на системот, основи на кибернетиката како наука за системите; 

Хотелот како целисходен функционален систем; 

Влијание на окружувањето: влијание од законодавната сфера, економски, социјални, 

политички и други видови влијание врз функциналноста на хотелот; 

Влијание на хотелот врз окружувањето; 

Хотелски циклус, хотелски производ, елементи, учесници, консументи; 

Хотелски хардвер: од идеја до реализација, од избор на локација до свечено отворање; 

Финансиски аспекти на функционирањето на хотелот; 

Хотелски софтвер: човечки фактор; 

Видливи и невидливи учесници во хотелскиот циклус; 

Шерхолдери и стејкхолдери на хотелот; 

Комуникации меѓу вработените; 

Уникатни елементи на хотелскиот производ. 

ВТОР ДЕЛ: ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

Неопходни компоненти за изработка на проектот; 

Посета на неколку хотели и запознавање со нивниот систем на функционирање; 

Проектна реализација; 

Презентација на проектите 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

 

 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митре Аврамоски  Хотелско работење ФТУ Охрид 2005 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев Хотелски лексикон ФТУ Охрид 2007 

2. Зденко Церовиќ Хотелски менаџмент Hotelijerski Fakultet, 

Opatija 

2008 

3.      



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Неживотно осигурување 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ивица Смиљковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се запознаат со поимите во одделните класи на неживотно осигурување како и да 

добијат подетални сознанија за истите. 

Содржина на предметната програма:  

 транспортно осигурување 

 имотно осигурување 

 извозно кредитно осигурување 

 осигурување од одговорност 

 останати видови на осигурување 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2  

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смиљковски, И. Неживотно осигурување ФТУ- Охрид 2011 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David Ling 

and Wayne Arche 

Real Estate Principles: A 

Value Approach  

 

(McGraw-Hill/Irwin Series 

in Finance, Insurance and 

Real Estate  

2012 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царински систем и политика 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар II  / III семестар Број на ЕКТС 6 

Наставник проф. д-р Јованка Билјан 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за царинскиот 

систем и политика на Република Македонија.  

Содржина на предметната програма:  

Царински систем и политика - поим; Правни извори на царинскиот систем; Институти на 

царинскиот систем; Царинска политика; Царинска служба на Република Македонија; 

Царински ослободувања и повластици; Царинска вредност; Царинска тарифа; Потекло на 

производ; Царински надзор и контрола; Постапка пред определување на царинско 

дозволено постапување или употреба на стока; Документи во царинските постапки; 

Царинење; Царински постапки со економски ефект. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Билјан Јованка Царински систем и политика ФТУ-Охрид Во печат 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасовски Живко,  

Биљаноска Јованка  

Царински систем и политика ФТУ-Охрид 2010 

2. Роческа Славица  Надворешна трговија, Економски 

факултет - 

Прилеп 

2009 

3. Кикеркова Ирена Надворешна трговија, Економски 

факултет – 

Скопје 

2008 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на право со туристичко право 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар II (втора) / III (трет) Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на правото воопшто, 

основните правни институти, основните елементи на правниот поредок, правниот систем 

на државата, субјектите на правото и стварите како дел од правото, а особен акцент се 

става на туристичкото право, како посебна гранка на правото, односно договорите кои се 

користат во туристичката и хотелската индустрија, нивното правно регулирање и 

посебните правила кои важат за нив, како и посебните инструменти за плаќање во 

туризмот 

Содржина на предметната програма:  

Правен систем, правен поредок, правни акти; Субјекти на правото, Стварите како објект 

на правото; Општ дел на туристичкото право; Договор за организирање на патување; 

Посреднички договор за организирање на патување; Договор за алотман; Договор за 

угостителска остава; Договор за хотелски услуги и договор за резервација; Договор за 

користење на услуги во храна и пијалак, договор за закуп на угостителски објект и 

договор за time - sharing; Договор за превоз на лица; Осигурувањето во туризмот; 

Инструменти за плаќање во туризмот. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови мax 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски, (можност и за англиски) 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Крстаноски Туристичко право ФТУ-Охрид 2007 

2. М.Крстаноски, Р.Речкоски Основи на правото ФТУ-Охрид 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Р.Речкоски Граѓанско право Коста Абраш 2011 

2. Cournoyer N., 

Marshal A., 

Morris K. 

Hotel, restaurant and travel law Thomson and 

Delmar Learning, 

New York 

1993 

3. Capar R. Turisticko i ugostitelsko pravo FTHM-Opatija 1998 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Социологија на туризмот 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Пере Аслимоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да навлезат во суштината на бројните социо - културни аспекти на туризмот, 

културата и културното наследство, а во тие рамки посебно да се стекнат сознанија за 

социо - културните димензии на исхраната, аргументирано да разберат дека луѓето се 

еднакви по потребата да се хранат, но различни по начинот на кој го прават тоа. Посебно 

да ги осознаат социо културните функции на исхраната – идентитетската, 

идентификаторската, интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и 

елитистичко снобистичка, симболичко и обредно - ритуална 

Содржина на предметната програма:  

 Социологијата во системот на општествените науки 

 Социологијата на туризмот во системот на општествените науки 

 Туризмот како општествена појава 

 Општество и култура 

 Културата и туризмот 

 Храната и исхраната како социокултурна појава 

 Социо културните функции на исхраната - (идентитетсјата, идентификаторската, 

интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и елитистичко 

снобистичка, симболичко и обредно - ритуална ) 

 Храната и исхраната како туристичка појава 

 Туризмот и културно наследство 

 Туризмот и традициите 

 Поединец, општество, туризам 

 Општествена комуникација и интеракција 

 Безбедноста во туризмот како општествена појава 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

под надзор (предавања и вежби) 

3+2 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, лабораториски вежби, работа на 



 

 

 

терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пере Аслимоски 

Саше Герасимоски 

Социологија на 

туризмот 

ФТУ - Охрид 2011 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тоновски Ѓ. Туризмот и општеството Студентски збор  1997 

2. Чомиќ Џ. 

 

Социологија туризма 

Виша хотелијерска 

школа Београд 2003 

 

3. Бошале Н. Туризмот е наше 

гостољубие и 

човекољубие 

ФТУ - ОХРИД 2011 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царинско право 

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е запознавање на студентите со основите правни институти на 

царинското право, со цел за нивно законито и правилно применување во практиката, 

изучување на правата и обврските на субјектите на царинското право, организацијата и 

надлежностите на Царинската управа и царинските работници  како органи на државната 

управа задолжена за примена на царинското право кое регулира дел од општествените 

односи во областа на царинското работење. 

Содржина на предметната програма: 

- Вовед во основните  познавања на правото 

- Поим за царинско право 

- Основи на Царинското право 

- Однос на царинското право со другите дисциплини 

- Извори на царинското право 

- Царински правни постулати 

- Субјекти на царинското право 

- Организација на царинската управа на РМ 

- Принципи во вршење на надлежноста на Царинската управа 

- Надлежности на царинските службеници 

- Царински криминалитет (Царински кривични дела, Царински прекршоци) 

Методи на учење: Предавања,  вежби, дискусии,  студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Подготовка на испит 

Начин на оценување 



 

 

Тестови мax 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество   10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Миладин Крстаноски Царинско право ФТУ- Охрид 2011 

2. Проф. Д-р Миладни Крстаноски Основи на право ФТУ- Охрид 2010 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Царински закон Службен 

Весник на РМ 

Бр.39/2005 

2.  Закон за царинска 

управа  

Службен 

Весник на РМ 

Бр.46/2004 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународен патнички промет  

Код 3XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Др. Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на предметот запишан трет семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот патнички 

промет, обемот, динамиката, тенденциите, регионалната дистрибуција, структурата, 

емитивни и рецептивни региони, патни правци и коридори и регулативата во 

меѓународниот патнички промет.   

Содржина на предметната програма:      

- Структура на меѓународниот промет 

- Меѓународниот патнички промет како составна компонента на меѓународниот промет  

- Вовед во меѓународните патувања 

- Причини за вклучување во меѓународните патувања и нивни карактеристики  

- Основни обележја на меѓународниот патнички промет 

- Обем и динамика на меѓународниот патнички промет 

- Меѓународните туристички патувања како доминанатна компонента на 

меѓународните патувања 

- Регионална дистрибуција на меѓународните патувања  

- Карактеристики на патувањата по региони во светот 

- Емитивни и рецептивни региони 

- Меѓународни патни правци и региони 

- Улогата на сообраќајот во меѓународниот патнички промет 

- Регулатива во меѓународниот патнички промет  

- Предизвици за идниот развој на меѓународните патувања  

- Ограничувања и закани за меѓународните патувања 

Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно 

учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

предавања; консултации со студенти; 

вежби; практична настава; проверување на 

семинарска работа; проверување на студии 

на случај; изработени или реализирани 

проекти на студенти; учество на семинари; 



 

 

учество на симпозиуми и др. 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

Од71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

положени два колоквиуми, редовност и 

активност на предавања и вежби,  изработка 

на семинарска работа/ студија на случај. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска , Иванка Меѓународен патнички 

промет,  

ФТУ, Охрид 2015 

2. Нестороска, Иванка Меѓународен туризам ФТУ, Охрид  2006 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B International Travel and 

Tourism 

Ј.Wiley & 

Sons,  

2006 

2. Rowntree, L. et all., Divresity amid Globalization 

– World Regions, 

Environment, Developmen 

Prentice Hall  2003 

3.      

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Основи на Готварство 

Код 3ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/3 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Васо Цуцулески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Успешно завршен претходен семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со основите и вештините во готварството, идентификација на 

основната опрема, видови на месо, салати, сосови, житарици, зрнеста храна и 

подготвување на истите. Практична настава за запознавање со истите. 

Содржина на предметната програма:  

Воведен час, Основи на кулинарство, Основи на нутрицизмот, Основи на науката за 

исхрана, Безбедност на храната и кујната, Менија и рецепти, Идентификација на 

спремата, Идентификација на месо, живина и дивеч, Идентификација на риба и школки, 

Идентификација на овошје, зеленчук и други свежи тревки, Идентификација и набавка на 

млеко, јајца и сува храна, Подготвување на супи, нивно послужување и складирање; 

Подготовка на сосови, нивно послужување и складирање, Улогата на месото, живината и 

рибите и нивното производство; Скара готвење, пржење, печење, Зеленчук, компири, 

житарици и зрнеста храна, тестенини, кнедли и нивно подготвување, Варење јајца, 

преливи за салати, салати и подготовка на сендвичи.  

Методи на учење: практична и теоретска настава 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 5 бодови 

Вежби 5 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Следење на настава во континуиран тек 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Консултации со студентите, евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Васко Цуцулески Готварска технологија ФТУ, Охрид Во ракопис 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Васко Цуцулески Авторизирани предавања  2011 

2.     

3.     

 

 



 

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународна трговија 

Код 4XX  

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар II/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јованка Билјан 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за 

функционалната поврзаност помеѓу надворешната трговија и економскиот раст и развој 

на националните економии, во теоријата и практиката, како и прашањата за 

инволвираноста на државата во оваа сфера на економското живеење. 

Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на 

меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно-трговското работење. 

Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена активност, 

што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на надворешно-

трговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при  нивната реализација. 

Содржина на предметната програма:  

Меѓународна трговија - поим, значење и анализа; Теории за меѓународната трговија; 

Инструменти на трговската политика; Трговска либерализација; Деловни трансакции во 

меѓународниот бизнис. 

Методи на учење: настава и вежби 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

(бодови/оценка) од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Биљаноска Јованка Меѓународна трговија ФТУ-Охрид 2009 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Роческа Славица  Надворешна трговија Економски 

факултет –Прилеп 

2009 

2. Кикеркова Ирена Надворешна трговија Економски 

факултет – Скопје 

2008 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика и организација на угостителство 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Митре Аврамоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од економијата 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Основна цел на овој предмет е студентите да се запознаат со економските и 

организационите аспекти на угостителството 

Содржина на предметната програма:  

Предметната програма се состои од два дела: 

Првиот дел е посветен на економиката на туризмот во кој студентите ќе се запознаат со 

поимот и предметот на проучување на екномиката на туризмот, дефинициите за туризмот, 

туристот и сл., потоа со туризмот како стопанска појава и со значењето на туризмот, 

односно функциите, ефектите и влијанијата на туризмот. Исто така во овој дел се 

обработува и туристичкиот пазар.  

Вториот дел се однесува на организацијата како наука, а потоа се обработуваат 

организациониот систем во туризмот и одделно секој од туристичките органи. 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) самостојна 

работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митре Аврамоски  Екномика и организација на 

туризмот 

ФТУ - Охрид 1999 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Штамбук М. Економика и организација у 

угоститељству 

Школска 

книга, Загреб  

1974 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика и организација на туризмот 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници Проф. Д-р Митре Аврамоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на оваа предметна програма е студентите да се запознаат со економските и 

организационите аспекти на туризмот 

Содржина на предметната програма:  

Предметната програма се состои од два дела.  

Првиот дел е посветен на економиката на туризмот во кој студентите ќе се запознаат со 

поимот и предметот на проучување на економиката на туризмот, дефинициите за 

туризмот, туристот и сл., потоа со туризмот како стопанска појава и со значењето на 

туризмот , односно функциите, ефектите и влијанијата на туризмот. Исто така во овој дел 

се обработува и туристичкиот пазар.  

Вториот дел се однесува на организацијата на туризмот во кој најнапред се дефинира 

организацијата како наука,  а потоа се обработуваат организационит систем во туризмот и 

одделно секој од туристичките органи. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Митре Аврамоски Економика и организација 

на туризмот 

ЦНИР ФТУ Охрид / 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Clem Tisdell The Economics of 

Tourism 

Edward Elgar Publishing 2000 

2. Унковиќ Слободан Економика туризма Современа 

администрација, Београд 

1980 

3. Марковиќ С и З. Економика туризма Школска книга,  Загреб 1972 

4. Мази М. Економика туризма Современа 

администрација, Београд 

1972 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Комуникации во туризмот 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Бранко Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења за социолошките аспекти на туризмот, 

економскиот систем како комуникациска мрежа, 

групната динамика и психолошката содржина на 

комуникацискиот феномен 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на туристичкото комуницирање на 

сите нивоа во туристичкото работење. Разбирање на феноменологијата на комуникацијата 

во туризмот, оспособување на студентите за успешно комуницирање во туристичката 

дејност, развивање способности и вештини за масовно комуницирање во туризмот, 

спроведување истражувања и изработка на практични примери од областа на туристичката 

комуникација 

Содржина на предметната програма:  

- Комуникациите во туризмот како посебна научна парадигма на систематската 

комуникологија.   

- Темелни поими на комуникациите во туризмот: туризам, феноменологија на масата 

(туристите), туристички форми и облици на туристичкото комуницирање, локално, 

регионално и светско ниво на комуникации во туризмот.  

- Темелни теории на комуникациите во туризмот: теорија на публицитетот, теорија на 

водење на туристичкото јавно мислење, теорија на туристичката персуазија, теорија на 

институционалното туристичко претставување, теорија на развојот на имиџот.  

- Развојна парадигма на туристичкото комуницирање.  

- Модели и облици на комуницирањето.  

- Праксеолошка туристичка комуникологија: критериуми на објективноста и 

комуниколошката сегментираност во туризмот 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 30 часови 



 

 

 

 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски Бранко Комуникации во туризмот ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Scott Mc Cabe Marketing Communications in 

Tourism and Hospitality: 

Concepts, Strategies and Cases 

Elsevier 2009 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Социологија на исхраната 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за  туризам и угостителство -  Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да навлезат во суштината на  бројните социо - културни аспекти на туризмот, 

културата и културното наследство, а во тие рамки посебно да се стекнат сознанија за 

социо - културните димензии на исхраната, аргументирано да разберат дека луѓето се 

еднакви по потребата да се хранат, но различни по начинот на кој го прават тоа. Посебно 

да ги осознаат социо културните функции на исхраната – идентитетската, 

идентификаторската,интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и 

елитистичко снобистичка, симболичко и обредно-ритуална.    

Содржина на предметната програма 

 Социологијата во системот на општествените науки 

  Социологијата на туризмот во системот на општествените науки 

 Туризмот како општествена појава 

 Општество и култура 

 Културата и туризмот 

 Храната и исхраната како социокултурна  појава 

 Социо културните функции на исхраната – (идентификаторската,интегрирачката, 

дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и елитистичко снобистичка, 

симболичко и обредно-ритуална) 

 Храната и исхраната како туристичка појава   

 Туризмот и културно наследство 

 Туризмот и традициите 

 Поединец, општество, туризам 

 Општествена комуникација и интеракција 

 Безбедноста во туризмот како општествена појава 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време    150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 45 часови 



 

 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30  часови 

Други форми на активности 

 

Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

Од 61 до70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во посетувањето на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Анкетирање на студентите и редовна евалуација 

 

Литература  

Задолжителна литература  

Ред. 

број  
Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф.д-р Пере 

Аслимоски, доц. д-р 

Саше Герасимоски 

Социологија на 

туризмот 

ФТУ -  Охрид 2011 

Дополнителна литература  

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Тоновски  Туризмот и 

општеството 

Студентски збор 1997 

2. Ѓорѓе Чомиќ  

 

Социологија туризма Виша хотелијерска 

школа, Београд 

2003 

3. Никола Бошале Туризмот е наше 

гостољубие и 

човекољубие 

ФТУ - ОХРИД 2011 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Психологија во угостителство 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери и вработени во угостителскиот 

бизнис. Стекнување знаења и вештини за успешно имплементирање на психолошкиот 

модел на бизнисот. Проучување на психологијата на личноста и техниките за мотивирање 

на вработените, деловните партнери и потрошувачите. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата во угостителството; психолошки модел на угостителскиот бизнис; 

психологија на личноста на менаџерот; психичките процеси како базични детерминанти; 

психички особини како манифестни детерминанти на однесувањето на менаџерот; 

толкување и проценување на однесувањето на ненаџерот; тпологии на личноста и 

психопатологија; организациско однесување: елементи, фактори и нови опции; 

мотивирање на вработените и решавање конфликти; тимско и групно работење; 

организациска култура и работна етика; мотивацијата- движечка сила во угостителството; 

психолошки принципи на креирање промоција на производите и услугите; психолошки 

модели на однесувањето на потрошувачите; мотивациски модел на делување на активните 

и потенцијалните потрошувачи; стилови на купување и користење на услугите; 

мотивациски фактори на однесување на угостителските потрошувачи.  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Психологија во туризмот и 

угостителството 

ЦНИР, ФТУ, 

Охрид 

2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Основи на психологија Институт за 

истражување на 

туризмот, ФТУ, 

Охрид 

1999/ 

2001 

2. Лилјана Баткоска Мотивацијата во 

туристичката пропаганда 

ФТУ, Охрид 1998/2002 

3. Peter.P.J, Olson.C.J. Consumer Behaviour IRWIN McGraw-

Hill, USA 

2001 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Психологија на исхрана 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења од областа на психологијата на личноста на потрошувачите, општи и 

посебни, поврзани со начинот на исхрана.  Проучување на специфичностите на исхрана во 

зависност од типот на личноста и можни деструктивни форми на однесување, како 

последица на нарушување на консумирањето храна и пијалоци. Приближување кон 

светските трендови за воспоставување синергија на услужните бизниси и правилната 

исхрана, во насока на градење квалитет и стандарди, покрај другите, и психолошки 

стандарди. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата на исхрана; Психологија на личноста и начинот на исхрана: 

психичките процеси и психичките особини – базични детерминанти за начинот и формите 

на исхрана; социопсихолошки модалитети во исхраната; психологија на различните 

култури и влијанието врз исхраната; трансформација на исхраната од примарна во 

секундарна потреба; психолошки импликации на приоритетите во исхраната: 

вегетаријанска свест наспроти месојадна свест; психофизиолошки фактори на 

пореметувањето на исхраната; водич за психолошка симбиоза преку исхраната; 

Исхраната- значаен мотивациски фактор за зголемување на потрошувачката на производи 

и услуги; психологија на дизајнирање на прехранбените производи – рекламни стратегии; 

Исхраната како психотерапија и управување со стресот.  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 



 

 

 

 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Психологија на исхрана ( во 

припрема ) 

ЦНИР, ФТУ, 

Охрид 

 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Основи на психологија ФТУ, Охрид 2001 

2. Лилјана Баткоска Мотивацијата во туристичката 

пропаганда 

ФТУ, Охрид 1998/2002 

3. Joung.P,T. Motivation and Emotion New York, 

Willy, USA 

2001 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Храна и култура 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Сашо Коруновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладувањето на материјалот презентиран во оваа предметна програма на студентите 

треба да им обезбеди солидно познавање на поврзаноста која постои помеѓу културата и 

храната, со цел во иднина да можат да го применат ваквото знаење во практиката, пред се 

во ресторанското работење. Тоа значи дека студентите со совладувањето на оваа материја 

ќе можат да направат успешна угостителска понуда, мени соодветно на побарувачката, 

полесно да се справат со разните ситуации кои произлегуваат од разликите во културата 

на однесување и културата од која доаѓаат гостите. 

Содржина на предметната програма:  

- Поим за култура: запознавање со основните значења на поимот култура и негово 

толкување од различни автори низ период, како и основните видови култура и 

значењето на континуитетот на културата и цивилизацијата.  

- Преглед на историјата на културата и уметноста: палеолит, неолит, метално доба 

(Месопотамија, Египет, Крит, Микена), антички период (Грција, Рим, етнички 

популации во Македонија во антиката), среден век (Византија, Исламска култура и 

уметност, Романика, Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса, Барок), 

Културата и уметноста на XIX-XX век (нео-стилови, преродбенски период, модерна и 

постмодерна уметност).  

- Исхрана и култура: прикажување на поврзаноста помеѓу културата и храната и 

исхраната преку социо - културните елементи како што се историски промени, статус, 

гозби, религија, припаѓањето на одредена земја, глобализацијата, современиот начин 

на живот и влијанијата на медиумите.  

- Етнографско наследство: што претставува етнографијата како наука и кои се основите 

и почетоците на македонската етнографија, како и поврзаноста на обредите и храната. 

Културата, туризмот и угостителството: потенцирање на поврзаноста помеѓу овие три 

елементи, преку навраќање на првите форми на угостителство, патување, првите 

организирани тури, со посебен осврт кон нашата земја.  

- Културата и туризмот: културен туризам – принципи и критериуми за развој, 

типологија на културните вредности, методи за туристичка валоризација на 

културните вредности, конвенции за културен туризам. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 



 

 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на настава и активност  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски Сашо, Коцевски 

Јордан 

Храна и култура ФТУ –Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски Сашо Културно наследство ФТУ - Охрид 2006 

2. Korunovski S., Marinoski 

N., 

Macedonia: Land of 

Tourism 

Skopje: DID Ina 

komerc, 

2008 

3. Цуцулески Васко Национална 

гастрономија 

ФТУ-Охрид 2009 

4. Kocevski J., Risteski M. “Creating gastronomic 

tourist product” 

Икономически 

универзитет -

Варна 

2010 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Национална кујна 

Код 4ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Васо Цуцулески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Успешно завршен претходен семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со основните и корисни фундаменти на националната 

гастрономија и кујна, подготовка на јадења од рецепти од националната кујна. 

Содржина на предметната програма:  

Историја и дефинирање на гастрoномијата, Храната како хумана вредност, 

Гастрономијата - есенцијален елемент во туризмот, Начин на консумирање и 

производство на храна во туризмот, Гастрономски туризам - видови и домашен развој, 

Развој на гастрономски туризам по хоризонтала, Развој на гастрономски туризам по 

вертикала и дијагонала, Гастрологијата и глобализацијата, Хомогенизација на храната, 

Гастрономските проучувања во Македонија, Гастрологијата во Македонија, Исхрана на 

луѓето и традицијата, Храната подготвена во колективни кујни во Македонија и 

Презентации од студентите. 

Методи на учење: практична и теоретска настава 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3 +2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 5 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Вежби 5 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Следење на настава во континуиран тек 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Консултации со студентите, евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Васко Цуцулески Национална гастрономија ФТУ Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Васко Цуцулески Авторизирани предавања  2011 

2.     

3.     

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Туристичка географија 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Науме Мариноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цели на изучување на овој предмет се просторните односи меѓу туризмот и животната 

средина и значењето на просторните сфери на туристичката активност. 

Содржина на предметната програма:  

Фактори на туристичките движења, туристичка регионализација, туризмот во светот, 

туризмот во Европа, туризмот во Р. Македонија, туристичка регионализација на Република  

Македонија 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Науме Мариноски Туристичка географија ЦНИР при ФТУ Охрид 2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevan M. Stanković Turistička Geografija Zavod za udžbenike, 

Beograd 

2008 

2. Dobrica Jovičić Uvod u turizmologiju i 

turističku geografiju 

Ton Plus, Beograd  

3. Burton R. Travel geography Pitman Publishing 1995 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународен туризам 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на предметот запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот туризам, 

туристичкиот промет, современите тенденции, обемот и динамиката во светски рамки и 

поединечно по региони и развиени туристички дестинации. Поттикнување на студентите 

да размислуваат за идниот развој на меѓународниот туризам, предизвиците и ризиците со 

кои се соочува, како и предвидувањата за идниот развој на туризмот. 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед во меѓународните патувања и туризмот 

 Појава и развој на туризмот како современ начин на користење на слободното време 

 Карактеристики и причини за меѓународни патувања 

 Карактеристики на меѓународниот туризам 

 Обем и динамика на меѓународниот туристички промет 

 Водечки светски туристички дестинации 

 Учество на поедини земји во дисперзијата на меѓународниот туристички промет 

 Регионална дистрибуција на меѓународниот туристички промет 

 Осврт и анализа на современите тенденции во меѓународниот туриза 

 Карактеристики на туризмот во светот по региони 

 Туризмот во Европа - структури и развој 

 Искуства од туризмот на американскиот континент 

 Туризмот во Азиско‐пацифичкиот регион 

 Туризмот во Африка 

 Туризмот во земјите на Средниот Исток 

 Посебен осврт на туризмот во Република Македонија 

 Предизвици за туризмот 

 Комплексност на туризмот и неговото окружување 

 Туризмот и животната околина 

 Политиката и туризмот 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 



 

 

 под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, Иванка  

 

Меѓународен туризам ФТУ - Охрид 2006, 

2011 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sorensen,H. International Travel and 

Tourism 

Delmar 

Publishers 

2006 

2. Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B International Travel and 

Tourism 

Ј.Wiley & 

Sons 

2006 

3. Rowntree, L. et all., Divresity amid Globalization 

- World Regions, 

Environment, Development 

Prentice Hall 2003 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент информациски системи 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Мирјана Секуловска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку предметната програма студентите ја согледуваат директната врска помеѓу 

информациските системи и перформансите на бизнисот. Имено, со примена на 

информациските системи и технологии во работењето на компаниите, се остваруваат 

бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка одлучност, лансирање на нови 

производи и услуги, конкурентна предност, одржливост, зближување со клиентите и 

добавувачите, носење на подобри одлуки, опстојување. 

Содржина на предметната програма: 

- Организации, менаџмент и мрежно поврзани компании 

- Инфраструктура на информациската технологија 

- Клучни системски апликации за дигиталната ера 

- Креирање системи и управување со системи 

- Бизнис случаи и интерактивни сесии 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

 Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежви, некоја форма 

на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана Секуловска Менаџмент 

Информациски Системи 

ФТУ – Охрид 2004 

2.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кенет К. Лаудон & 

Џејн П. Лаудон  

Менаџмент 

Информациски Системи 

Арс Ламина Скопје  2010 

2.     

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Маркетинг во угостителството 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Проф. д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на предметот запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги 

користат во маркетинг активностите во угостителското работење.  

Содржина на предметната програма:  

Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на 

маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на 

пазарниот потенцијал и пазарното учество; Сегментирање на пазарот; Маркетинг 

истражување; Модели на купување; Производ во маркетинг концепцијата; Политика на  

цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до90  бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен Редовност на предавања и вежби 



 

 

испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно 

анкетирање на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миладиноски Софронија  Маркетинг  ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dibb S., Simkin L., Pride W. & Ferrell 

O.C 

Marketing  1995 

2.     

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Актуарство 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Цветко Андреески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со пресметките за определување на премија за осигурување во 

областа на осигурување на живот, да се запознаат и да ги научат пресметките за 

определување на технички резерви, нето и бруто премија 

Содржина на предметната програма:  

Основи на финансиска математика  

- Проста каматна стапка 

- Сложена каматна стапка 

- Сегашна вредност на капиталот и ануитети 

Вовед во теорија на веројатност   

Таблици на смртност и нивно значење во актуарството  

Производи на осигурување на живот и пресметка на премии  (лични ренти и осигурување 

на капитал) 

Бруто премија   

Осигурување на две лица   

Математички резерви 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветко Андреески Основи на актуарска 

математика 

Центар за научна 

истражувачка 

работа, ФТУ - 

Охрид 

2006 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николовски А. и 

Јанев Д.   

Осигурување со елементи  

на актуарска анализа 

Економски 

факултет - Скопје 

2001 

2. Gerber H. and Cox S. 

 

Life Insurance Mathematics Springer-Verlag, 

Berlin 

2003 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Промотивни активности во туризмот 

Код 4XX 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 2/4 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Лидија Симонческа / проф.д-р Јован 

Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавања од маркетингот и менаџментот од областа 

на туризмот и угостителството 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите на насоката Менаџмент во услужен сектор треба да се здобијат со знаења за 

формите преку кои се водат промотивните активности на хотелските претпријатија и 

туристичките агенции на меѓународниот туристички пазар како основни начини на 

презентирање на туристичките услуги на тој пазар, како и да се запознаат со процесот и 

методите на управување со формите на промоција. 

Содржина на предметната програма: 

I. Општи аспекти на промоцијата - Дефинирање на промоцијата, Учесници во 

промоцијата, Содржина на промотивниот микс, Основни апсекти на однесување на 

потрошувачите,  

II. Основни форми на промотивните активности - Економска пропаганда, Унапредување 

на продажба, Односи со јавноста, Лична продажба, Директен маркетинг, Публицитет,  

III. Форми на промоција во претпријатијата на туристичкото стопанство - Улогата на 

промоцијата во туристичкиот маркетинг, Имиџот и промотивните активности во 

туризмот, Туристичка пропаганда, Средства и медиуми на туристичката пропаганда, 

Унапредување на продажбата во туризмот, Односите со јавноста во туризмот, Личната 

продажба во туризмот,  Директен маркетинг во туризмот, Форми на публицитет во 

туризмот, Промотивен менаџмент - Планирање, организирање и контрола на 

промоцијата, Менаџирање со поодделните промотивни форми 

IV. Промоција на туристичка дестинација - Начини на промоција, Принципи на општата 

туристичка пропаганда 

Методи на учење: Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарски, проектни трудови и есеи  

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото  време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимса работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 



 

 

Самостојни задачи  

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови                              80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)                         10 бодови 

Активност и учество                              10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

преку систем на евалуација и самоевалуација 

 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. Д-р Лидија 

Симонческа 

Промотивни активности Центар за научно-

истражувачка работа -

Охрид, 2005 

2.    

3.    

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Belch G. E. Belch M. A. Introduction to Advertizing 

and Promotion 

Irwin, Illinois, 1993 

2. John M. J. S. Advertising and The 

Promotion Industry 

Prentice Hall, London, 1994 

3. Сенечиќ Ј. Промоција у туризму Микрорад, Загреб, 1998 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Нутрицизам 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ангела Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Кандидатите да имаат основни познавања за 

храната и значењето на исхраната за квалитетот на 

животот 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со основни знаење од областа на исхраната и начинот на кој 

храната влијае врз здравјето на човекот 

Содржина на предметната програма:  

Предметната програма е оспособена да ги запознае студентите со основните поими за:  

 храната, значењето на правилната исхрана за здравјето на човекот 

 нутритивна вредност на поедини видови храна 

 исхрана во склад со возраста и активноста 

 генетски модифицирана храна 

 функционална храна 

 предизвикувачи на расипување на храната (физички, хемиски, биолошки и 

радиолошки) 

 приготвување, конзервирање и кондиционирање на храната 

 читање на ознаките на прехрамбените стоки 

 HACCP стандард за безбедност на храната 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

 

 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гордана Речкоска 

Ангела Василеска 

Нутрицизам ЦНИР - ФТУ - 

Охрид 

2007 

2. Калтејт, Т.П. Храна - Хемија на составните 

компоненти на храната 

Арс Ламина, ДОО 2011 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Bauer,  Nutricionizam Hena Com, Zagreb 2005 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на знаење 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Бранко Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Развој на компетенции и стекнување на теоретско знаење за индивидуалното, групното и 

организациското учење, и нивната улога во процесот на менаџментот на знаење во 

туристичките организации 

Содржина на предметната програма:  

Различни теоретски парадигми во менаџментот на знаење. Критичка евалуација на 

современите тенденции во менаџментот на знаење. Димензии на индивидуалното, 

групното и организациското учење, релевантни за менаџментот на знаење. Димензии на 

субјективното, објективното, интерперсоналното, имлицитното, и тацитното знаење, 

релевантни за менаџментот на знаење.  Организациски и социјални импликации кои 

произлегуваат од менаџментот на знаењето. Креирање и трансфер на знаењето во 

туристичката организација. Методи, техники и средства во менаџментот на знаење. 

Значење на современата технологија за менаџментот на знаење. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Организациско учење и 

менаџмент на знаење во 

туристичките организации 

ФТУ - Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kimiz Dalkir, Jay 

Liebowitz 

Knowledge Management 

in Theory and Practice 

The MIT Press 2011 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Социјална патологија 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Пере Аслимоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање со основите на социјалната патологија, социопатолошките однесувања и 

општествената реакција 

 Усвојување на потребните знаења за успешно препознавање и делување во 

превенирањето на социопатолошките појави 

 Совладување на научните сознанија од областа на социопатологијата во функција на 

создавање поволна безбедносна состојба, изградба на стабилен безбедносен систем и 

водење успешна социјална политика како дел од безбедносната политика 

Содржина на предметната програма:  

 Социјалната патологија како научна дисциплина 

 Теории за објаснување на социопатолошките појави 

 Вагабондажата, алкохолизмот, проституцијата, наркоманијата и самоубиствата како 

социопатолошки појави 

 Малолетничката деликвенција и социопатолошките појави 

 Ендогени, егзогени и виктимогени фактори за социопатолошко однесување 

 Превенција на социопатолошките појави 

 Правен и општествен третман на малолетниците 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  



 

 

 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пере Аслимоски Педагошка социлогија Педагошки Факултет 

- Битола 

2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Арнаудоски Љупчо Предавања по 

социјална патологија 

Студенски збор - 

Скопје 

1983 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Диететика 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ангела Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со основни знаења за поимите диета, диетотерапија, диететско 

готвење. Едуцирањето на студентите од насоката гастрономија за етиологијата на 

одредени заболувања како и начинот на лекување со користење на нутритивна терапија е 

од особена важност за создавање на квалитетен кадар за кој процесот на готвење ќе добие 

поширока димензија, вклучувајќи го и научниот сегмент кој ќе се темели на принципите 

на правилната и соодветна исхрана. Со изучување на овој предмет студентите ќе се 

стекнат со основни знаења за типот на хранливи материи кои одредени болни треба да ги 

конзумираат, односно храна која е забрането да ја земаат со што во потполност ќе може да 

одговорат на барањата на секоја диететска кујна. Истовремено тие ќе бидат подготвени да 

изготват специјални видови менија кои ќе бидат достапни во одередени угостителски 

објекти што во голема мера ќе услови подобрување на професионалната услуга во овој 

многу важен туристички сегмент 

Содржина на предметната програма:  

Вовед  

1. Енергетски метаболизам 

2. Диететско готвење 

3. Исхрана на болни луѓе, Исхрана кај болни од кардиоваскуларни болести, Исхрана на 

болни од шеќерна болест, Исхрана кај болни од болести на гастро-интестиналниот 

тракт, Исхрана кај болни од болести на бубрезите, Диететска исхрана кај алкохоличари, 

Исхрана кај болни од тумори, Вегетаријанска исхрана 

4. Алергија на храна или нутритивна алергија, Меѓусебно влијание помеѓу храната и 

лековите 

5. Губитоци на макро и микронутриенти при обработка и конзервирање на храната   

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 



 

 

 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ангела Василеска  Диететика ФТУ - Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миланов, П., Исхрана и храна Прометеј, Београд 2001 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Политика на развој во туризмот 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Симона Мартиноска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења од областа на туристичката политика, развојот на современиот 

туризам во светот, организации во туризмот 

Содржина на предметната програма:  

Политиката на развој во туризмот како специфична научна дисциплина, економска 

политика, туристичка политика, туристички развој, државна интервенција во туризмот, 

светски искуства, политика на развој во Р. Македонија 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

 

 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Ацковски, М. 

Ацковска 

Политика за развој на туризмот ФТУ Охрид 2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. F. Theobald, Wiliam Global Tourism Elsevier - 

Butterworth 

Heinemann USA 

2005 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Облигационо право 

Код 4ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар II / IV (четврти) Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на облигационото 

право, неговото место во правниот систем на Република Македонија, начелата на 

облигационото право како фундаментален елемент, поимот и видовите облигациони 

односи, нивното настанувањ, дејство и содржина како и нивното престанување. Особен 

акцент се става на посебните видови договори, како основен инструмент на 

облигационото право, потоа изучување на другите видови облигациони одоси, како и 

штетата. 

Содржина на предметната програма:  

- Поим, извори и начела на облигационото право 

- Поим и видови на облигациони односи 

- Настанување, содржина, дејство, промени и престанување на облигационите односи 

- Различни видови облигациони договори 

- Штета 

- Останати облигациони односи 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, со можност за изведување на 

наставата и на англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Речкоски Облигационо право-

скрипта 

Коста Абраш 2011 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Г.Галев, Ј.Дабовиќ- 

Атанасовска 

Облигационо право Центар за европско 

применето право и 

економија 

2009 

2. R.Zimmermann  The Law of Obligations: 

Roman Foundations of 

the Civilian Tradition 

Oxford 

University 

Press, USA 

1996 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Трговско право 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски  знаења од областа на 

трговското право 

Содржина на предметната програма:  

Поим на трговското право, Однос на трговското право со другите правни дисциплини, 

Извори на трговското право, Основни поими на трговското право, Трговец според 

дејноста, Заеднички одредби за трговските друштва, Форми на трговските друштва 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Еуген Клунцигер Основи на трговското 

право 

Министерство за 

образование и наука, РМ 

2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John H. Willes 

John A. Willes 

International Business 

Law 

McGraw-Hill International 

Edition 

2005 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Криминалистичка психологија 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници Проф. Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Базични знаења од општествените и 

хуманитарните науки 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Едукација и доедукација на стручни кадри со цел стекнување знаења, методи, техники и 

научно поткрепени толкувања на криминогеното однесување. Стекнување знаења за 

откривање на причините, текот и последиците од злосторничкиот чин. 

Содржина на предметната програма:  

Предмет на проучување и развој на Криминалистичката психологија; општи методи на 

криминалистичката психологија; посебни методи на криминалистичката психологија; 

психолошки основи на криминогеното однесување; психофизиологија и наследување на 

криминогените диспозиции; личноста на криминалецот: детерминанти, психички процеси 

и психички особини; научно толкување на однесувањето и типологии на личноста; 

психопатологија на личноста; психолошка мапа на злосторството: кривично правна 

психологија, извори на абнормалноста, психопати и непсихопати, видови насилства и 

психолошки профил на извршителите; психологија на истрага на злосторството: 

психолошки основи на истражната постапка; психолошко-криминалистичка експертиза; 

психодијагностика на фактичката состојба на злосторникот, жртвата и местото на 

настанот. 

Методи на учење: Под надзор: предавања и вежби; Самостојна работа: проектни задачи, 

семинарски, лабораториски вежби, работа на терен. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 предавања и вежби 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, вежби и изработка на 

самостоен труд (семинарска, проектна задача, 

презентација) 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Криминалистичка психологија ЦНИР, ФТУ, 

Охрид 

2007 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bartol.C, Bartol.A Introduction to Forensic 

Psychology 

Thousand Oaks, 

CA: Sage 

2004 

2. Stankov.B Psychology of Crime Albatros, Sofija 2006 

3. Howitt.D Forensics & Criminal 

Psychology 

Prentice Hall, 

SAD 

2002 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Фискален систем  

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Ивица Смиљкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот патнички 

промет, обемот, динамиката, По изучувањето на овој предмет, студентите треба да 

располагаат со следните области на знаења:  

 Да се запознат со поимот јавни финансии и кои се нивните функции 

 Подетално да стекнат знаења од областа на јавните расходи и приходи 

Содржина на предметната програма: 

 Јавни финансии - поим и функции;  

 Задоволување на јавни добра;  

 Јавни расходи - класификации, принципи, рестриктивност и експанзивност во 

јавните расходи;  

 Јавни приходи - оданочување, принципи наоданочување, ефекти; јавен долг  

 Јавни финансии во Р. Македонија 

Методи на учење: Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е 

активно вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи 

и проблеми. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

 Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

(бодови/оценка) од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и 

активност на предавања и вежби,  изработка на 

семинарска работа / студија на случај 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д., Арсовски, Т., Неновски, И., 

Смиљковски,  

Јавни финансии Охрид 

 

2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Atanasovski, @. Javni Finansii Ekonomski 

fakultet - 
Skopje 

2004 

2. Todevski, D. Javni Finansii Skopje 2007 

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царинска тарифа 

Код 4XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 2/4 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

завршен четврти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е студентите да научат да ги познаваат царинските стоки, нивната 

класификација по хармонизираниот систем и нивната распределба и можност за царинење 

по Царинската тарифа, Законот за царинска тарифа и негова примена. 

Содржина на предметната програма:  

 Основни поими за Законот за царинска тарифа  

 Класификација на стоката по оддели и глави според Хармонизираниот систем 

 Преференцијали 

 Примена на Акцизи и ДДВ при царинење на стоки 

 Царинска вредност и потекло на стоките како елементи за правилна примена на 

царинската тарифа 

Методи на учење: под надзор (предавања и вежби), самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, лабораториски вежби, работа на терен) 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Данијела Милошоска Царинска тарифа  ФТУ - Охрид (во подготовка)  

2. Кулевски Димитар Царинска тарифа ФТУ - Охрид 2000 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Наслов Издавач / Година 

1. Закон за Царинска тарифа Службен весник на Република 

Македонија бр. 23/2003, 69/2004, 

10/2008, 160/2008 и 35/2010 

2.   

3.   

 

 

 



 

 

 

ПЕТТИ СЕМЕСТАР 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Канали на продажба 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од современите начини на 

продажба на осигурителните услуги и начинот на дистрибуирање на производот од 

осигурителната компанија до крајниот купувач. 

Содржина на предметната програма:  

 Структура на каналите на продажба - посредници, системи и активности 

 Директни и индиректни канали на продажба 

 Учесници во каналот на дистрибуција 

 Каналите и менувачките трансакции 

 Директен маркетинг 

 Процес и фази на лична продажба 

 Вертикални односи во каналите на продажба 

 Видови канали на продажба 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јован Стојаноски 

Јордан Ќосески  

Канали на продажба ФТУ - Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management 

 

Pearson Education 

Inc., Prentice Hall, New 

Jersey 

2006 

 

2. Meidan A., Lewis B., 

Moutinho L. 

Financial Services 

Marketing 

 1997 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Деловно комуницирање 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лилјана Баткоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Приближување до светските трендови во бизнисот, филтрирајќи го базичниот аспект – 

деловно комуницирање, нудејќи проверени принципи, техники и стратегии на успешно 

работење. Комуникациските вештини придонесуваат воспоставување позитивна 

комуникациска клима во организацијата, како и продуктивни односи помеѓу менаџерите, 

нивните соработници, деловните партнери и потрошувачи. 

Содржина на предметната програма:  

Процесот на деловно комуницирање - основен концепт: невербална, вербална и графичка 

комуникација; интерперсонална комуникација, интраперсонална комуникација, медио 

комуникација, масовна комуникација, организациска комуникација; пречки при 

комуницирањето и нивно надминување; дизајнирање на комуникациска клима во фирмата; 

комуникациски стратегии; давање и примање инструкции; техники на слушање; техники 

на пишување; правила и модели за успешно деловно комуницирање; деловни состаноци; 

типот на личноста на менаџерот основа за успешен бизнис; водство - значајна управувачка 

функција на менаџерот; менаџерот и меѓучовечките односи во фирмата: интерперсонални 

реакции и стилови; перманентно градење на знаењата на менаџерот; ментален тренинг - 

техники за развивање на интелигенцијата на менаџерот; Етичкиот профил на современиот 

менаџер: мотивирани вработени со висок работен морал; ораторство, вештини за орална 

презентација и култура на говорење; интерактивна говорна презентација; вештини на 

преговарање; меѓузависност на учесниците во преговорите; управување со конфликтите 

при преговарањето; техники на интегративно преговарање: нагласување на заедничките 

интереси помеѓу преговарачките страни и минимизирање на разликите; управување со 

тешки преговори - нефлексибилност и неискреност; Етика во преговарањето; видови 

измамнички преговарачки тактики и нивно препознавање; вербални тактики за откривање 

измама; управување со стресот во деловното комуницирање; психолошки и медицински 

профили на менаџерите и реакцијата на стрес; Техники за справување со стресот; 

животниот стил на менаџерот како антистресна терапија. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 



 

 

 под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Бизнис комуникации ЦНИР, ФТУ, 

Охрид 

2004/ 

06/10/14 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Баткоска Деловно однесување-

култура, комуникации, 

управување 

Институт за 

истражување на 

туризмот, ФТУ - 

Охрид 

2000 

2. Dwyer.J. The Business 

Communication 

Prentice-Hall, 

Australia 

1997/2004 

3. Locker.O.K. Business and Administrative 

Communication 

IRWIN McGraw- 

Hill, USA 

2000 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Реосигурување 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Снежана Дичевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на заштита од чистиот ризик, односно 

научно елаборирање на Реосигурувањето и неговото место во структурата на стопанството 

и посебно во светски рамки. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и развој на реосигурувањето, Карактеристики на дејноста реосигурување, Видови и 

форми на реосигурување, Техничка организација на реосигурувањето, Самопридржување 

во реосигурувањето, Поим и дефиниција на штета, Финансиски односи во 

реосигурувањето, Осигурувањето и реосигурувањето во услови на монетарна 

нестабилност (Проф. Д-р Тихомир Јовановски), Пазар на реосигурување, Ликвидација на 

штетата во реосигурувањето, Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary) 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Братислав 

Милошевиќ 

Реосигурување ЦНИР - ФТУ, Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Борис Маровиќ 

Слободан Јовановиќ 

Реосигурање ДДОР Нови Сад, АД 

Нови Сад 

2004 

 

2.  Лексикон осигурања Будуќност, Нови Сад  2002 

3.  Списанија   



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Договори во меѓународниот промет 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар III / V(петти) Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните постулати на правото на договорите во 

меѓународниот промет; изучување на општиот дел на правото на договорите во 

меѓународниот промет; основните принципи и начини на функционирање на арбитражите, 

како ефикасен систем на вонсудско решавање на споровите, како и изучување на 

различните видови на договори во меѓународниот промет и нивните најважни особини 

Содржина на предметната програма:  

Општ дел на правото на ДМП, Извори, Начела и Субјекти на ДМП; Концесии во 

Република Македонија и  Видови Унификација на правото на ДМП; Примена на одредени 

правила од Меѓународното приватно право кај ДМП; Отстапување од примената на 

странското материјално право кај ДМП, како и општо за склучувањето ДМП; Решавање 

спорови кај ДМП;  Меѓународен договор за продажба на стока и Посебни видови 

меѓународна купопродажба; Меѓународен договор за лиценца, Меѓународен договор за 

know-how, Меѓународен договор за кооперација; Меѓународен договор за лизинг, 

Меѓународен договор за франшизинг, Договор за бартер во меѓунар. промет Договор за 

лон во меѓународниот промет; Меѓународен договор за инвестициона изградба, 

Меѓународен договор за факторинг, Договор за меѓународно трговско застапување, 

Договор за посредување во меѓународ. промет, Договор за комисион во меѓународ. 

промет; Меѓународен договор за складирање, Договор за контрола на квалитет и квантитет 

на стоки и услуги во меѓународ. промет, Договор за меѓународно експедирање-шпедиција, 

Меѓународни договори за превоз; Договор за осигурување во меѓународниот транспорт; 

Меѓународни договори во туризмот. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

 30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 



 

 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби, некаква форма 

на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, со можност за изведување на 

наставата и на англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Крстаноски Право на договорите во 

меѓународниот промет 

ФТУ-Охрид 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Речкоски Граѓанско право Коста Абраш, Охрид 2011 

2.  Закон за меѓународно 

приватно право 

“Службен весник на РМ” бр. 

87/2007, 156/2010 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Одржлив развој на туризмот 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Татјана Димоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за одржливиот развој на туризмот 

како единствено и најдобро решение за развој на туризмот во иднина, кој ги максимизира 

економските ефекти со истовремено зачувување на животната средина и културното 

наследство на туристичките дестинации, затоа што досегашниот (конвенционален) развој 

на туризмот кој се карактеризира со масовност, сезонска концентрација и неплански 

развој, наспроти малите економски ефекти, неповратно ги уништува ресурсите од кои што 

зависи. 

Содржина на предметната програма:  

Хронологија  на  настани поврзани со одржливиот развој; Пресвртници во развојот 

(Римскиот клуб, Рио де Жанеиро, Јоханесбург, Протоколот од Кјото); Човекот и 

климатските промени; Нус појави од развојот; Ефектот на стаклена градина; Дефинирање 

и суштина на  концептот за одржлив развој; Економска димензија на одржливиот развој; 

Индикатори на одржливиот развој; Негативни ефекти од развојот на туризмот врз 

животната средина; Поим и дефинирање на одржливиот развој на туризмот; Димензии на 

одржливиот туристички развој; Принципи и начела на одржливиот развој на туризмот; 

Платформи на одржливиот развој на туризмот; Одржливиот туризам како средство за 

елиминирање на сиромаштијата; Одржливоста како алтернатива на масовноста ; Глобален 

етички кодекс во туризмот; Агенда 21 во туристичкото стопанство 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 



 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев  

Татјана Димоска  

Одржлив развој на туризмот ФТУ - Охрид 2009 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jorn W. Mundt Tourism and Sustainable 

Development: Reconsidering a 

Concept of Vague Policies 

Erich Schmidt 

Verlag GmbH 

& Co. KG, 

Berlin 

2011 

2. Rebecca Hawkins and 

Victor T. C. 

Middleton 

Sustainable Tourism: A Marketing 

Perspective 

Butterworth-

Heinemann 

1998 

3. Ian Jenkins and 

Roland Schroder 

Sustainability in Tourism: A 

Multidisciplinary Approach 

Springer Gabler 2013 

4. John Swarbrooke Sustainable Tourism Management CABI 

Publishing 

1999 

5. Edmond A. Khan Managing Sustainability in the 

Hospitality and Tourism Industry: 

Paradigms and Directions for the 

Future 

Apple 

Academic Press 

2014 

6. David Leslie Tourism Enterprises and 

Sustainable Development: 

Routledge 2009 



 

 

 

 

 

International Perspectives on 

Responses to the Sustainability 

Agenda 

7. Carol Patterson Sustainable Tourism: Business 

Development, Operations and 

Management 

Human Kinetics 2016 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Сообраќај во туризмот 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Согледување на меѓусебната врска и односите помеѓу туроператорските, агенциските и 

сообракајните дејности во туризмот. Утврдување на релациите и конекциите на 

патничкиот сообракај и туризмот како дејности кои имаат заеднички карактеристики 

(простор, средства, превозни рокови, организација, развој, глобализација и сл.). Така 

студентите ќе добијат теоретска основа и практични знаења за организационите и 

посредничките дејности во туризмот и патничкиот превоз со различни видови сообраќај. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и видови сообраќај, сообраќајот како фактор за развој на туризмот, карактеристики 

и структура на транспортните трошоци, модели на сообраќајна достапност, патничкиот 

сообраќај и неговата поврзаност со туризмот, меѓународни организации во областа на 

сообраќајот, иновации во организацијата на туристичките патувања.  

Методи на учење: следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2  

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Сообраќај во туризмот-

авторизирани предавања 

  

2. Проф. Д-р Стојан Велкоски Сообраќај во туризмот ФТУ - Охрид 2011 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gui Lohmann, David 

Timothy Duval 

Tourism & Transport Goodfellow 

Publishers 

Limited, 

Woodeaton, 

Oxford,  

2011 

2. Stephen J. Page Transport and Tourism: 

Global Perspectives (3rd 

Edition) (Themes in 

Tourism) 

Pearson 

Education 

Canada; 3 

edition  

2009 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Организирање на конгреси и средби 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со проблематиката на организирање на конгреси и средби, стекнување 

знаења за основните носители на оваа активност, како и стекнување на специјализирани 

знаења на студентите по гастрономија од областа на конгресите и средбите особено во 

делот на менаџирање на ваквите настани. 

Содржина на предметната програма:  

 Основни карактеристики на конгресите, средбите и други настани 

 Дефинирање, терминологија и развој  

 Формирање на здруженија  

 Основни компоненти и цели при организирање на конгресите, средбите и други 

настани 

 Придобивки од развојот на конференцискиот туризам 

 Агенции и посредници во организирање на настани   

 Видови на настани 

 Нарачатели  

 Организатори 

 Избор на локации за организирање на настани (дестинации, објекти) 

 Потребни кадри за реализирање на конгресите, средбите и други настани 

 Програмирање на конгресите, средбите и други настани 

 Маркетинг на конгресите, средбите и други настани 

 Оценување на успешноста на конгресите, средбите и други настани 

 Приказ на студии на случај по одредени тематски едници 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

 

 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, Иванка Организирање на конгреси и 

средби, Авторизирани 

предавања, 

ФТУ-Охрид 2010 

2. Rogers, Tony  Conferences and Conventions - a 

global industry 

Butterworth 

Heinemann 

2007 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Montgomery J., Ronda 

&Strick K.,Sandra 

Meetings, Conventons and 

Expositions 

Van Nostrand 

Reinhold 

1995 

2. Cambell, David Market driven venues adapt to 

meetings needs 

Croner CCH 

Group Ltd,  

2000 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економија на Македонија 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Јованка Билјан 

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економскиот 

систем, економската политика и економската реалност во Република Македонија. 

Содржина на предметната програма:  

Економијата како теорија и практика.  

Економски систем и економска политика на Република Македонија: Развојни фази; 

Основни елементи на економскиот систем. Монетарен систем и политика. Банкарски 

систем. Фискален систем и политика. Трговски систем и политика. Девизен систем и 

политика.  

Структура и развој на македонската економија: Структурни промени. Индустрија. Аграр. 

Други дејности. Бруто домашен производ. Инвестиции. Животен стандард. Развојна 

економска политика. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Билјан Јованка 

Благој Ѓорѓиоски 

Економија на 

Македонија 

ФТУ-Охрид Во печат 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Биљаноска Јованка 

Караџова Вера 

Применета економија ФТУ-Охрид 2006 

2.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент во услужен сектор 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите од насоката хотелско - ресторанска преку овој предмет треба да се здобијат со 

знаења за стратешките аспекти на менаџментот и тоа процесот на формулирањем и избор 

на општи и деловни стратегии, како и основните услови за успешно имплементирање на 

стратегиите 

Содржина на предметната програма:  

Концептот на стратегиски менаџмент, Поим за стратегија, Стратегиите како елемнт на 

стратегискиот менаџмент, Односи меѓу визија, мисија, вредности и стратегијата во 

претпријатието, Distinctive capabilities, Концепт на компаративни вредности, Анализа на 

ланец на вредности, Стратегии на корпоративно ниво, Стратегии на конкурентска 

предност, Стратегии на ниво на деловни функции, Меѓународни стратегии (Извоз, 

Лиценцирање, Франшиза, Менаџерски договори, Клуч на рака, Greenfield инвестиции, 

Заеднички вложувања, Стратегиско партнерство) 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Симонческа Стратегиски менаџмент 

(скрипта) 

ЦНИР – ФТУ, Охрид  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Steiner G. Strategic planning Free Press Paperbacks, 

New York 

1997 

2. Ansoff H.I. Corporate Strategy Penguin Books, London 1997 

3. Higgins J. Strategic and Operational 

Planning Systems 

Prentice-Hall  1988 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Туристичка дестинација 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Зоран Тунтев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Добивање на знаења во врска со креирањето на понуда во туризмот со која треба да се 

управува и која треба да се развива во склад со променливото опкружување. 

Содржина на предметната програма:  

Туристичката дстинација во регионалниот развој на туризмот, Дестинацијата како 

жариште на туризмот, Стратешко управување со понудата на туристичката дестинација, 

Интернационални организации во туризмот 

Методи на учење:  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев Туристичка дестинација ФТУ - Охрид 2007 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dragutin Magas Management turisticke 

organizacije i destinacije 

Hotelijerski 

fakultet, Opatija 

2003 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економика на Европски интеграции 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Вера Караџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на петти семестар  

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата по предметот Економика на Европски интеграции е студентите да се 

запознаат со примената и функционирањето на основните економски категории, принципи 

и законитости на примерот на Европската Унија како економска интеграција. Во таа 

насока, материјата која се изучува треба да им помогне на студентите полесно да ги 

разберат сложените економски феномени, појави, процеси и движења во одделни 

економии и во ЕУ како интегрирана целина.    

Преку изучување на предвидената програма, студентите треба да се запознаат со 

економската логика на европското интегрирање, историјата и еволуцијата на 

интеграцијата, како и со макроекономското управување со интеграцијата. На тој начин се 

остварува интенцијата да се поттикне и развие аналитичка и критичка мисла кај 

слушателите и да се развие способност за рационално, ефективно и ефикасно носење на 

економски и деловни одлуки во услови на динамично и турболентно окружување, а со цел 

за постигнување на раст и развој на одделните економски единици, националната заедница 

и пошироко.   

Изучувањето на економиката на Европското интегрирање им дава можност на студентите 

да се запознаат со теоретските основи на европската економска интеграција, со 

институциите на ЕУ, со политиките на Унијата, заедничкиот пазар на ЕУ, проширувањето 

и продлабочувањето на интеграцијата, како и со еволуцијата, суштината и предизвиците 

на економското интегрирање на Република Македонија во ЕУ. Изучувањето на предметот 

овозможува и стекнување на знаења за условите за постигнување на урамнотежен раст на 

Унијата, процесите на пазарна и монетарна интеграција и надворешна политика на ЕУ.  

Совладувањето на предвидената програма ќе им овозможи на студентите разбирање на 

карактеристиките на процесот на интеграција, согледување на позицијата на европската 

економија на глобалната економска сцена и изградување на рационален став при 

коментирањето на тековните случувања. 

Содржина на предметната програма:  

 Динамика на Европските интегративни процеси 

 Карактеристики на процесот на интеграција 

 Настанување на ЕУ, почетни облици на соработка 

 Суштина и симболи на ЕУ  



 

 

 Хронологија на најважните настани во ЕУ 

 Хронологија на односите меѓу Република Македонија и Европската Унија 

 Институционално уредување на ЕУ 

 Европска монетарна унија 

 Европска централна банка 

 Спогодби на ЕУ (Мастрихт, Амстердам, Ница, Лисабон) 

 Проширување на ЕУ - критериуми за прием 

 Единствен пазар на ЕУ 

 Аутпут, вработеност и цени, агрегатна понуда и побарувачка, инфлација, стопански 

циклуси 

 Макроекономска рамнотежа - производство, вработеност и цени 

 Макроекономска рамнотежа - Агрегатна побарувачка и производство 

 Економски циклуси - подобрување на ефикасноста на пазарите 

 Политики на ЕУ 

 Монетарна и фискална политика во еврозоната 

 Економско интегрирање на РМ во ЕУ 

 Ефекти од економската интеграција за членките и земјите кандидати за членство 

 Европската Унија денес, предности и слабости 

 Европската Унија денес, состојби, проширувања, проблеми 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања и вежби, изработка на 

некоја форма на самостојна работа 



 

 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вера Караџова  Економика на ЕУ -  

авторизирани предавања 

ФТУ - Охрид 2016/2017 

2. Влада на 

Р.Македонија 

Национална Стратегија за 

интеграција на Република 

Македонија во ЕУ 

Влада на 

Р.Македонија, 

2004 

2004 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ричард Балдвин, 

Чарлс Виплоц 

Економија на европската 

интеграција 

Арс Ламина, 

Скопје  

2012 

2. Мајкл Бурда, Чарлс 

Виплоц 

Макроекономија – европски 

текст 

ИНА 

КОМЕРЦ 

Скопје 

2001 

3. Džombić J. Ilija,  EVROPSKA UNIJA - prošlost, 

sadašnjost, budućnost 

Friedrich-Ebert-

Stiftung, 

Sarajevo 

2010 

4. Miroslav Prokopijevic  Evropska Unija JP Sluzbeni 

Glasnik 

2009 

5. Molle Willem The Economics of European 

Integration-Theory, Practice, 

Policy 

Ashgate 

Publishing 

Limited 

2006 

6. Wiener Antje, Diez 

Thomas 

European Integration Theory Oxford 

University 

Press 

2009 

7. Paul De Grauwe Economics of Monetary Union Oxford 

University 

Press 

2009 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Криминалитет и детекција 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници доцент Д-р Лариса Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на предметот е студентите да се стекнат со знаења од полето на криминалитетот и 

неговата детекција и тоа изучување на причините и појавните форми на криминалитетот , 

неговата етиологија и неговата феноменологија, кои имаат есенцијално значење за 

професиите и во областа на осигурувањето и во областа на царините. Криминалистиката 

со кривичната и прекршочната постапка, како науки и постапки за детекција на 

криминалитетот 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед во науките за криминалитет и детекција  

 Општи карактеристики на криминалитетот  

 Казнивите дела како содржина на криминалитетот  

 Сторители на казниви дела  

 Криминологија- наука за криминалитетот  

 Етиологија на криминалитетот (објективна и субјективна етиологија)  

 Феноменологија на криминалитетот  

 Класификација на криминалитетот  

 Детекција на криминалитетот  

 Криминалистика - наука за детекција на криминалитетот, Техника на детектирање, 

Детекција на криминалитетот во кривичната и преткривичната постапка 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 75 часови 



 

 

 

домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Миладин Крстаноски  Криминалитет и детекција ФТУ - Охрид 2010 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Кривичен законик на РМ  Службен 

весник на РМ 

бр. 

37/1996 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународен маркетинг 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од меѓународниот маркетинг што ќе 

можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешно - трговското и туристичко 

- угостителското работење. 

Содржина на предметната програма:  

Дефиниција на меѓународниот маркетинг; Развој на меѓународниот маркетинг; Историски 

концепции за улогата на маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на 

купувачот; Анализа на меѓународниот пазарен потенцијал и пазарното учество; 

Сегментирање на меѓународните пазари; Меѓународно маркетинг истражување; Модели 

на купување; Производ во меѓународната маркетинг концепција; Политика на цени, 

дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Софронија Миладиноски  Меѓународен маркетинг ФТУ - Охрид 2005 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dibb S., Simkin L., Pride 

W. & Ferrell O.C 

International Marketing  1995 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Заштита на културното наследство 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Сашо Коруновски 

Предуслови за запишување на предметот запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладувањето на квантумот на знаења од оваа предметна програма на студентите треба 

да им обезбеди суштинско познавање на комплексниот склоп на историјата на културата и 

уметноста сообразено со принципите на интегрална заштита на културното наследство.  

Тоа пак ќе им овозможи да се стекнат со компетенции за успешно општествено и 

економско валоризирање на културните вредности во функција на заштитата, остварена 

преку системите на проценка и осигурување на културното наследство и спречување на 

нелегалната трговија со истото. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и дефинирање на културата и културното наследство. Најзначајни остварувања низ 

периодите во историскиот развој на културата и културното наследство: палеолит, неолит, 

метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, Микена), антички период (Грција, Рим, 

Македонија во антиката), среден век (Византија, Исламска култура и уметност, Романика, 

Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса, Барок), Културата и уметноста на 

XIX-XX век (нео-стилови, преродбенски период, модерна и постмодерна уметност).  

Најзначајни споменици на културата, музеи и галерии во Р. Македонија: презентација на 

културното наследство во регионите на Р. Македонија, најзначајни музеи и галерии во 

Република Македонија. Систем на интегрирана заштита на културното наследство. 

Организации поврзани со заштитата на културното наследство (УНЕСКО, ИКОМОС, 

Совет на Европа). Систем на вредности поврзани со културното наследство, економска 

евалуација на културното наследство. Закони, конвенции и други документи што ја 

третираат заштитата на културното наследство (Хашка конвенција, ФАРО, УНИДРОИТ). 

Модели за осигурување на културното наследство. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 75 часови 

Самостојни задачи  



 

 

Домашно учење  

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на настава 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски Сашо Заштита на културното 

наследство 

ФТУ - Охрид 2012 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски С., Културно наследство ФТУ - Охрид 2006 

2. Korunovski S., Dimitrova 

E., 

Macedonia: L'arte 

Medievale dal IX al XV 

Secolo 

Milano: 

Editoriale Jaca 

Book,  

2006 

3. Korunovski S., Dimitrova 

E., 

Painting and Architecture 

in Medieval Macedonia: 

Artists and Works of Art 

Skopje: Kalamus,  2011 

4. Коцо Д (ed) Археолошка карта на Р. 

Македонија 

МАНУ, Скопје 1996 

5. Аслимоски П., Општествена заштита на 

културното наследство 

ФТУ - Охрид 2000 

6. Ристов Ј., Споменичко право во 

Македонија 

РЗЗСК - Скопје 2003 

7. Конвенции, закони и други документи од областа на заштитата на културното 

наследство (УНЕСКО, ИКОМОС, Совет на Европа, Министерство за култура на Р. 

Македонија, Царинска управа на Р. Македонија итн.). 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Валоризација на туристичките ресурси  

Код 5ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници Проф. Д‐р Катерина Ангелевска‐Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења  за  туристичката  валоризација  како  

едно  од  најважните  и  најсложените  прашања  во  теоријата  и  праксата  на  туризмот,  

а  имајќи  предвид  дека  тоа  подразбира  квалитативна  и  квантитативна  оцена  на  

вредностите  на  туристичките ресурси.  

Содржина на предметната програма:  

 Поим и значење на туристичката валоризација 

 Дефинирање на туристичките ресурси 

 Пазарна оцена на туристичките ресурси 

 Општи карактеристики за оцена на туристичките ресурси 

 Организација на туристичките ресурси 

 Менаџирање со туристичките ресурси 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд   

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалиација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Валоризација на 

туристички ресурси 

Работен материјал  

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marija Maksin Mićić Turizam i prostor Univerzitet Singidinum, 

Fakultet 

za turistički i hotelijerski 

menadžment; Beograd 

2007 

2. Kušen Eduard Turistička atrakcijska 

osnova 

Institut za turizam; Zagreb 2002 

3. Müller H. Turizam i ekologija Masmedia d.o.o.; Zagreb 2004 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Корпоративно финансиско управување 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Снежана Дичевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стартна точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува 

на дефинирање на концептот на корпоративното финансиско управување, менаџерската 

одговорност и компонентите на корпоративното финансиско управување.  

Студентите имаат можност да се запознаат со видовите корпоративни финансии, со 

базичните принципи на корпоративното финансиско управување, клучните техники 

употребени од учесниците при планирање и имплементација на планот за корпоративните 

финансии како и согледување на условите и процесот на воспоставување корпоративно 

финансиско управување.  

Особено внимание им е посветено на учесниците во процесот на корпоративното 

финансиско управување одговорни за негово функционирање.  

По завршување на наставата студентите треба да бидат способни: 

 да го разберат процесот на корпоративно финансиско управување во однос на 

планирање, програмирање, буџетирање, известување и мониторинг 

 да стекнат продлабочени знаења за видовите корпоративни финансии, да ги усвојат 

современите методи за управување со финансиите и да стекнат способност за  

примена на принципите на корпоративното финансиско управување 

 да ги разберат и критички да ги анализираат основните прашања од областа на 

компонентите на корпоративното финансиско управување, односно основните начела 

кои базираат на добро воспоставени техники и практики 

 да стекнат продлабочени знаења за спроведување на корпоративното финансиско 

управување каде трошоците за негово функционирање не ја надминуваат користа. 

При тоа потребно е да се јакне свеста кај сите субјекти-учесници, а особено кај 

раководителите на корпорациите.  

 да им помогне на студентите во разбирање на  улогата на членовите на одборот на 

директори како учесници во процесот на корпоративно финансиско управување, во 

однос на идентификување на условите и потребата од редизајнирање на улогата на 

одборот на директори, функционирање и организацијата на учесниците во самиот 

процес да го совладаат речникот поврзан со регулативата на корпоративното 

финансиско управување 

Содржина на предметната програма:  



 

 

Материјалот по предметот Корпоративно финансиско управување е современо 

конципиран при што како базични точки на својата анализа го има процесот на 

корпоративното финансиско управување кое претставува структуиран модел за 

воспоставување на здрави деловни корпорации, односно има за цел да обезбеди 

извршување на финансиските активности согласно принципите на стабилно финансиско 

управување, транспарентност, ефикасност, ефективност и економичност. 

Преку изучување на наставната содржина се обезбедува сеопфатен преглед на главните 

принципи на модерното управуање и извршување на секојдневните задачи и активности на 

сите раководители и лица вклучени во корпоративното финансиско управување. 

Содржината на предметната програма опфаќа: 

1. Поим за корпоративно финансиско управување - општи правила 

2. Видови корпоративни финансии 

3. Принципи на корпоративното финансиско управување 

4. Компоненти на корпоративно финансиско управување 

5. Воспоставување на корпоративно финансиско управување 

6. Улога и учесници во процесот на корпоративно финансиско управување 

7. Регулатива при имплементација на корпоративното финансиско управување 

Преку реализација на наставната содржина на предметот корпоративно финансиско 

управување на студентите ќе им се овозможи во иднина да бидат оспособени да развиваат 

и одржуваат соодветен систем за финансиско управување во организациите каде ќе го 

остварат својот професионален ангажман 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Glen Arnold  Corporate Financial Management Prentice Hall 2005 

2. Douglas R. Emery, 

John D. Finnerty, 

John D. Stowe 

Corporate Financial 

Management: International 

Edition 

Pearson 

Education Ltd 

2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Denzil Vatson and 

Antony Head 

Corporate finance, principle & 

practice, fourth edition  

Pearson 

Education Ltd,  

2011 

2. Denzil Vatson and 

Antony Head 

Corporate Finance Book: And 

MyFinance LabXL principle and 

Practice 

Prentice Hall,  2014 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус  

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Вера Караџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите за запишување на 

предмети од петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на изучувањето на материјата по предметот Инвестиционен менаџмент е 

студентите да се запознаат со основните аспекти на инвестициите, нивното значење како 

фактор за развој на стопанските субјекти и заедницата пошироко, видовите на инвестиции, 

инвестиционата политика, како и критериумите и методите за оценка на економските 

ефекти од инвестиционите вложувања. Потребата за инвестирање наметнува потреба од 

разграничување на реалниот од финансискиот имот, а заради разбирање на вложувањето 

во финансиски инструменти и ефикасна диверзификација на портфолиото на стопанските 

субјекти. Изучувањето на инвестициите неопходно наметнува потреба од разгледување на 

соодносот и корелацијата помеѓу превземениот ризик и очекуваниот принос од 

вложувањето, како еден од критериумите за проценка на ефикасноста на инвестициите. 

Без оглед на формата на долгорочните вложувања, потребно е нивно планирање и оценка 

на ефектите од вложувањето. Во таа насока, материјалот предвидува обработка на 

основните методи и критериуми за оценка на финансиските ефекти од инвестициите и 

правилен избор на проекти.   

Со изучувањето на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент, студентите ќе ги 

стекнат следните компетенции: 

 Разграничување на долгорочните вложувања во долгорочни реални средства  и 

долгорочни хартии од вредност; 

 Детерминирање на факторите кои ја определуваат ефикасноста на инвестициите; 

 Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос; 

 Развивање на квалификации за управување со портфолио на долгорочни хартии од 

вредност; 

 Стекнување на практични и апликативни знаења за изработка на инвестициони 

програми, елаборати и анализа на инвестициите.   

Содржина на предметната програма:  

 Поим и значење на инвестициите  

 Инвестициите како фактор за развој 

 Инвестициите и штедењето 

 Видови инвестиции 



 

 

 Инвестициона политика 

 Елементи на вложувањата  

 Процес на вложување 

 Реален имот наспроти финансиски имот 

 Вложувања во финансиски инструменти 

 Теорија на портфолио 

 Ефикасна диверзификација 

 Теорија на ефикасност на пазарите 

 Обем, структура и ефикасност на инвестициите 

 Ризик и принос на инвестициите 

 Планирање на долгорочните вложувања 

 Видови долгорочни вложувања 

 Критериуми за оценка на ефектите од долгорочните вложувања  

 Проценка на готовинските текови на инвестициите 

 Методи за оценка на финансиските ефекти од инвестициите 

 Инвестициони критериуми кои не се базираат врз концептот  на временска вредност на 

парите 

 Инвестициони критериуми кои се базираат врз концептот на сегашна вредност на 

проектот 

 Профитабилност и ликвидност на инвестициониот проект 

 Рационална употреба на капиталот и избор на проекти 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања и вежби, изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вера Караџова Инвестиционен менаџмент – 

авторизирани предавања 

ФТУ - Охрид 2016/2017 

2. Зви Боди, Алекс 

Кејн, Ален Маркус 

Инвестиции Табернакул, 

Скопје 

2010 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert B. Litterman  Modern investment management: 

an equilibrium approach 

John Wiley and 

Sons 

2003 

2. Несторовски, д-р 

Методија 

Инвестиционен менаџмент Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 

3. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

Finansiska tržišta + institucije 4 izd., prevod 

MATE d.o.o. 

Zagreb 

2005 

4. Saunders, Antony & 

Cornett Marcia 

Millon 

Finansial institutions 

Management - a risk 

management aproach 

McGraw-Hill, 

International 

edition 

2006 

5. Спасов, д-р С. 

Арсов д-р С. 

Финансиски менаџмент 

 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

6. Ивановиќ, д-р Зоран Финансијски менаџмент Свеучилиште 

у Ријеци, 2000 

2000 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Управувачко сметководство 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на 

знаења:  

 Да ги познаваат основните сметководствени категории и начините на нивното 

сметководствено евидентирање 

 Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност 

 Да ги научат начините на составување на финансиските извештаи и нивните цели 

 Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат 

состојбата на претпријатијата според нив. 

Содржина на предметната програма:  

 Поим, значење и улога на управувачкото сметководство  

 Извештај за изворите и употреба на фондовите во претпријатието  

 Концепти за определување на фондовит ево претпријатието  

 Анализа на финансиските извештаи  

 Аналитички показатели за финансиската состојба во претпријатието  

 Анализа на преломна точка 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Деса Косаркоска  Сметководство ФТУ - Охрид 2008 

2. Деса Косаркоска Контен план ФТУ - Охрид 2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Деса Косаркоска Вежби по сметководство ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Деловно планирање во услужен сектор 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Со предметната програма студентите на насоката туризам треба да стекнат знаења за 

карактерот и концептот на деловното планирање и основните елементи на процесот на 

планирањето како суштествен дел на менаџментот. Со овој предмет студентите ќе се 

здобијат и со сознанија за специфичните аспекти на планирањето на туристичкиот бизнис 

со акцент на планирањето на подрачјата во претпријатијата од туристичкото стопанство. 

Содржина на предметната програма:  

Природата на деловното планирање, Еволуција на планирањето, Предности и слабости на 

деловното планирање, Принципи на деловно планирање, Видови деловно планирање, 

Концепциски модели на деловното планирање, Содржина на деловното планирање, 

Мисија, визија и вредности, Природата на целите на претпријатието, Деловна политика, 

Поим, видови и карактеристика на стратегијата, Стратегии за влез на меѓународниот 

пазар, Концепт на компаративни вредности, Видови планови, Бизнис план, Поим за 

предвидување, Методи на предвидување, Одлучување, Системот на информации за 

ефективно и ефикасно планирање, Методи на планирање, Туристичката индустрија и 

планирањето, Бизнис планирање во туристичката индустрија, Планирање на ниво на 

функционални подрачја 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Симонческа Деловно планирање - со 

примена во туристичката 

индустрија 

ЦНИР ФТУ-Охрид 2010 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Симонческа Основи на менаџмент ЦНИР ФТУ-Охрид 2008 

2. Ackoff R A Concept of Corporate 

planning 

Wiley-Interscience, 

New York, 

1970 

3. Steiner Top Management Planning The MacMillan 

Company, New York 

1969 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Осигурување во туризмот и угостителството 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Братислав Милошевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на секторот 

осигурување, односно теоретски и апликативни аспекти за исклучително комплексен поим 

ризик како и самиот бизнис осигурување. 

Содржина на предметната програма:  

Осигурување - поим, суштина и развој; Преглед на осигурувањето и концептите за 

управување со ризици; Видови на осигурување; Лица и документи во осигурувањето; 

Организација и институции на осигурувањето, Средства на осигурувањето, Посебни 

видови на осигурување и Осигурувањето во Република Македонија.  

Осигурување на имотот во туризмот и угостителството, Осигурување од одговорност на 

дејноста. Тарифа на премии, Осигурување на живот, Поим, улога и видови на осигурување 

на лица, Осигурување на лица од несреќен случај, Ликвидација – исплата на осигурената 

сума 

Поимник (Glossary) 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

 

 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања и вежби, изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Братислав 

Милошевиќ 

Осигурување во туризмот 

и угостителството 

ФТУ - Охрид  

2. Тихомир 

Јовановски 

Економика на 

осигурување 

ЕМК Скопје 2005 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Emmett Voughan, 

Therese Voughan 

Основи на ризикот и 

осигурувањето 

Академски 

печат, Скопје 

2009 

 

2.  Закон за здравствено 

осигурување 

Закон за здравствена заштита 

  

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Здравствен туризам 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор   

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество-Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Катерина Ангелевска - Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за 

запишување на петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги има 

здравствениот туризам во развојот на определените сегменти на оваа дејност. Преку оваа 

дисциплина ќе се  овозможи запознавање со влијанието што го има животната средина врз 

здравјето на луѓето,  карактеристиките на туристичката понуда и туристичката 

побарувачка и неговите селективни  карактеристики. Во рамките на третманот на 

здравствениот туризам како дел од развојните  карактеристики на животната средина 

студентите ќе можат посебно внимание да обрнат на  начинот  на  исхрана,  користењето  

на  нутрицистичките  и  гастрономските  вредности  и  диеталните компоненти во 

третманот на овој вид селективност. 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во здравствениот туризам, генерички потенцијали на емитивните сфери за 

здравствен туризам (побарувачка за здравствен туризам), атрактивни потенцијали на 

рецептивните просторни средини за развој на здравствениот туризам (понуда за 

здравствен туризам), промоција на здравствениот туризам, гастрономските специјалитети 

како туристичка вредност на здравствениот туризам, влијанието на рељефните и 

климатските карактеристики на туристичката дестинација врз развојот на здравствениот 

туризам, водата како гастрономска и здравствено-туристичка основа, селективни видови 

здравствен туризам, јавното здравство и здравствениот туризам. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности,  индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Здравствен туризам Работен 

материјал 

 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John Connell Medical tourism University of 

Sydney 

2011 

2. Milica Z. Bookman, 

Karla R. Bookman 

Medical tourism in developing 

countries 

Palgrave 

Macmillan, New 

York 

2007 

3. Melanie Smith, Laszlo 

Puczko 

Health, tourism and hospitality 

(wellness, spas and medical 

travel) 

Routledge, 

London, New 

York 

2014 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Енологија 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ангела Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите се стекнуваат со основно знаења од технологија за производство на вино, 

сензорно оценување на виното, соодветно комбинирање на виното со храната 

Содржина на предметната програма:  

Вовед 

 Економско и стопанско значење на винарството 

 Винарски визби, винарски садови и опрема во винарската визба 

 Суровини за производство на вино, хемиски и сензорски карактеристики 

 Алкохолна ферментација 

 Технологија за производство на бели суви вина, розови суви вина и на црвени суви 

вина, Улога на SO2во винарството, Малолактичка ферментација 

 Зреење на виното 

 Хемиска содржина на вината 

 Доработка на виното, бистрење, филтрирање, стабилизација, типизирање и полнење 

во шишиња 

 Производство на специјални типови на вина 

 Болести и мани на вината 

 Соодветни комбинации на виното со храната 

 Сензорно оценување на вината 

 Законски регулативи 

Вежби: Методи за хемиски анализи на вината; Сензорна анализа на вината; Посета на 

винарски визби 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 



 

 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Роналд С. Џексон Наука за виното - основи и 

примена 

МОН преведени 

книги 

2011 

2. Ричард П. Вајн, Елен 

М. Хркнес и Сели Џ. 

Линтон 

Производство на вино - од 

лозје до пазар 

МОН преведени 

книги 

2011 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R.B.Boulton, 

V.L.Singleton, 

L.F.Bisson, R.I 

.Kuukee  

Principles and Practices of 

Winemaking 

The Chapman - 

Hall Enology 

Library 

1995 

2. B.W.Zoecklein, 

K.C.Fugeslang, 

B.H.Gump, F.S.Nury  

Wine Analysis and production The ChapmanHall 

Enology Library 

1995 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Методи за испитување на квалитет на храна и 

пијалоци 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ленче Локоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување основни знаења за органолептичките, физичко-хемиските и микробиолошките 

методи и карактеристики кои треба да ги исполнуваат прехрамбените производи и 

методолошките постапки кои се применуваат при испитувањето на храната и пијалаците. 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед во анализа на храната (причини за анализа, извори на загадувачи,  стандарди за 

квалитет, национални и интернационални прописи кои се однесуваат на анализата на 

хранливите намирници, санитарно-хемиски и микробиолошки испитувања) 

 Анализа на загадувачите во прехрамбената индустрија (адитиви, бои, конзерванси....)  

 Анализа на водата (вода за пиење, вода за прехрамбена индустрија, загадување и 

заштита на водите) 

 Анализа на масти, јагленихидрати и белковини 

 Анализа на млеко и млечни производи 

 Анализа на месо и производи од месо  

 Испитувања кај житата, брашното, лебот и тестенините 

 Анализа на овошјето и зеленчукот 

 Испитувања кај алкалоидните производи (кафе, чај) 

 Анализа на алкохолните пијалоци (ракија, вино, пиво) 

 Анализа на јајца и производи од јајца 

 Анализа на конзервирана и бебешка храна 

Вежби: Определување на содржината на вода со сушење; Определување на вкупен пепел: 

Определување на шеќери; скроб; Определување на масти; Определување на белковини; 

Оксидометриско определување на аксорбинска киселина 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+2 часа 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 



 

 

 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ленче Локоска 

 

Методи за испитување 

на квалитет на храна и 

пијалоци (во 

подготовка) 

ФТУ - Охрид 2016 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Radoslav Grujić, 

Vincente-Almenar 

Sanchis, Radomir 

Radovanović 

HACCP - teorija i praksa Konzorcijum TEMPUS JEP 

projekta, Tehnološki 

fakultet Univerziteta u 

Banja Luci (BIH), 

Universitat de Lleida 

(Spain) 

2003 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Кетеринг 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Васко Цуцулески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да стекнат основни знаења за кетеринг услугите 

Содржина на предметната програма:  

 Комерцијален кетеринг - Комерцијален кетеринг за општ пазар (хотели, ресторани, 

снек барови, јавни мензи,брза храна) 

 Комерцијален кетеринг за ограничен пазар 

- Патнички кетеринг - кетеринг друмски сообраќај, кетеринг во железнички 

сообраќај, кетеринг во авионски сообраќај, кетеринг во поморски сообраќај 

- Клупски кетеринг 

- Кетеринг за посебни настани - свадбени церемонии, конференции, вечерни 

свечености, работни ручеци, спортски настани, fashion-мода, ревии, настани 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ненси Ломан Скенлон Кетеринг - Менаџмент превод од Влада 2014 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Васко Цуцулески Аворизирани предавања / 2012 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Практични методи по царинско работење 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од 

областа на царинењето на стоки, формалонстите при царинење на стоки, стававањето на 

стоките во избрана царинска постапка. 

Содржина на предметната програма:  

Ставање на стока во избрана царинска постапка, Редовно царинење, ставање на стока во 

поедноставена царинска постапка, постапки со економски ефект. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

завршен испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Крстаноски 

Д. Смилевска 

Царинско работење ФТУ-Охрид 2008 

2. М., Крстаноски 

Д., Смилевска 

Применето царинско работење ФТУ-Охрид 2008 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Царински закон   

2.  Закон за Царинска управа   

3.  Уредба за спроведување на 

царински закон 

  



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Деловно право 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Данијела Милошоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски  знаења од областа на 

деловното право 

Содржина на предметната програма:  

Поим на деловното право, Историски развој на деловното право, Однос на деловното 

право со другите правни дисциплини,Извори на деловното право,Форми на трговски 

друштва, Видови деловни трансакции, Документи кои ги пратат деловните трансакции, 

Меѓународни организации од областа на деловното право 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



 

 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. В. Пендовска, А.М., 

Велјаноски, К.М., 

Поњавиќ 

Финансово право Македонска 

ризница, Куманово 

2010 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John H. Willes 

John A. Willes 

International Business Law McGraw-Hill 

International Edition 

2005 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Деловно планирање во туризмот 

Код 5XX 

Студиска  програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

Степен  (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 

Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Со предметната програма студентите на насоката Менаџмент во услужен сектор треба да 

стекнат знаења за карактерот и концептот на деловното планирање и основните елементи 

на процесот на планирањето како суштествен дел на менаџментот. Со овој предмет 

студентите ќе се здобијат и со сознанија за специфичните аспекти на планирањето во 

туристичкиот бизнис со акцент на планирањето на подрачјата во претпријатијата од 

туристичкото стопанство и услужниот сектор воопшто. 

Содржина на предметната програма: 

I. Природата на деловното планирање - Поим и карактеристики на деловното 

планирање, Еволуција на планирањето, Предности и слабости на деловното 

планирање, Принципи на деловно планирање, Видови деловно планирање,Учесници 

во процесот на планирање 

II. Концепциски модели на деловното планирање - Апликација и значење на моделите, 

процес на планирање 

III. Содржина на деловното планирање - Мисија, визија и вредности, Природата на 

целите на претпријатието, Деловна политика, Поим, видови и карактеристика на 

стратегијата, Концепт на компаративни предности, Подрачја на Distinctive 

Capabilities, Плановите во системот на планирање, Видови планови,Содржина на 

бизнис план 

IV. Предвидување и планирање - Поим за предвидување, Методи на предвидување  

V. Планирање и одлучување - Природата на одлучување, Видови одлуки и услови на 

одлучување, Односот меѓу планирањето и одлучувањето 

VI. Системот на информации за ефективно и ефикасно планирање 

VII. Методи на планирање 

VIII. Туристичката индустрија и планирањето - Потреба од планирање во туристичката 

дејност, Организација на планирањето во туризмот, Видови на планирање во 

туризмот 

IX. Концепт на бизнис планирање во туризмот  

X. Планирање на ниво на функционални подрачја - Маркетинг планирање, Планирање 

на продажбата, Планирање на промотивните активности, Планирање на 



 

 

производство, Планирање на човечките ресурси, Финансиско планирање, Планирање 

на инвестиции. 

Методи на учење: Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарски, проектни трудови и есеи  

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото  време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања-теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

преку систем на евалуација и самоевалуација 

 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. Д-р Лидија 

Симонческа 

Деловно планирање - со примена 

во туристичката индустрија 

ЦНИР, ФТУ - Охрид, 

2010 

Дополнителна литература 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. Д-р Лидија 

Симонческа 

Основи на менаџмент ЦНИР, ФТУ - Охрид, 

2008 

2. Ackoff R A Concept of Corporate planning Wiley - Interscience, New 

York, 1970 

3. Steiner Top Management Planning The MacMillan Company, 

New York, 1969 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународна шпедиција 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Александар Трајков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со знаења од областа на меѓународното шпедитерско работење, 

работата и организацијата на меѓународните шпедиции и логистичко шпедитерските 

активности што се во насока на олеснување на меѓународната трговија и подобрување на 

конкурентноста на домашните компании на странските пазари. 

Содржина на предметната програма:  

- ПОИМ И ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ШПЕДИЦИЈА 

- РАЗВОЈ НА МЕЃУНАРОДНАТА ШПЕДИЦИЈА 

- КАРАКТЕРИСТИКИ И ЗНАЧЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ШПЕДИЦИЈА 

- СТРУКТУРА НА ШПЕДИТЕРСКИТЕ РАБОТИ И ФУНКЦИИ НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ШПЕДИЦИЈА 

- ПОДЕЛБА НА ШПЕДИЦИЈАТА КАКО УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ 

- МЕСТОТО НА ШПЕДИЦИЈАТА ВО ЕКОНОМСКИОТ СИСТЕМ 

- СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА 

ШПЕДИЦИЈАТА 

Домашни шпедитерски здруженија, Меѓународни шпедитерски и транспортни 

организации, Меѓународна федерација на шпедитерски асоцијации – FIATA, Издавање 

на FIATA документи 

- ПРАВНИ ИЗВОРИ НА МЕЃУНАРОДНАТА ШПЕДИЦИЈА 

Извори од автономното национално право, Меѓународни извори на право во 

меѓународната шпедиција, Билатерални договори и спогодби, Регионални договори, 

Меѓународни конвенции 

- ОПШТО ЗА ШПЕДИТЕРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Организација на шпедитерските претпријатија, Деловна политика на шпедитерските 

претпријатија, Тарифно конјунктивни активности на меѓународните шпедитерски 

претпријатија, Аквизиција, Следење на пазарот, Kалкулации и форфетни ставки, 

Информации и понуди, Диспозиција, позиционирање и диспонирање, Склучување на 

договор за шпедиција, Рефакции, Провизија (надомест, награда) за шпедитерот 

- ОСНОВНИ РАБОТИ НА МЕЃУНАРОДНАТА ШПЕДИЦИЈА ПРИ ОРГАНИЗИРАЊЕ 

НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВ ПРОМЕТ 

Инстрадиција, Организирање испорака на стоката, Прифаќање на стоката заради 



 

 

испорака, Организирање и договарање транспорт на стоката, Транспортно осигурување, 

Инспекциски преглед, Застапување во царинските постапки, Контрола на исправност на 

документите и рекламации, Информирање на комитентот, Предавање на стоката, 

Пресметка на трошоците и фактурирање, Организирање збирен превоз на стока, 

Организирање транзитни работи, Организирање саемски и изложбени работи 

- СПЕЦИЈАЛНИ РАБОТИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ШПЕДИТЕР 

Посебни манипулации со стоката, Пакување и обележување на стоката, Контрола на 

квалитетот и квантитетот на стоката во меѓународен промет, Издавање гарантни писма, 

Застапување на налогодавецот во регресна постапка спрема трети лица, Застапување на 

налогодавецот во случај на генерална хаварија, Складирање на стоката, Лизинг работи, 

Консигнациони работи, Кредитирање на налогодавецот, Местен (Loco) превоз 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, 

индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, есеи, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

За редовните студенти посетеност од најмалку 70% 

од наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Трајков Меѓународна шпедиција (во 

подготовка) 

ФТУ Охрид 2016 

2. Стојаноски Јован 

Александар Трајков 

Меѓународна шпедиција ФТУ Охрид 2008 

3. Чарлс. В. Л. Хил Меѓународен бизнис Матор Скопје 2010 



 

 

 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Трајков Трговска логистика ФТУ Охрид 2015 

2. Александар 

Николовски 

Меѓународна шпедиција Економски 

факултет Скопје 

2000 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 3 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан петти семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентот да се стекне со  пост средно ниво  на  англискиот јазик во струката 

Содржина на предметната програма:  

Post-intermediate level on: 

 Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding 

 Speaking (Production and Spoken Interaction) 

 Writing   

 Post-intermediate level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, 

Writing, Communication. 

 Professional texts.  

 C1  Language Assessment with EU Standards 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ирина Петровска  English for Tourism and 

Hospitality 1 

ФТУ - Охрид  2004 

2. Swan, M. Walter, C. How English Works Oxford University 

Press 

1997 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. OUP Dictionary of English Language  OUP 2000 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик 3 

Код 5XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Јаготка Стрезовска / доц. д-р Елена Цицковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнато средно ниво на познавање германски јазик  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Проширување и развивање на јазичните, интеркултурните комуникативни и клучни 

компетенции за промоција. 

Содржина на предметната програма: 

Туристичка понуда, културна понуда, пропаганда, анимации, логистика. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, 

индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Германски јазик 



 

 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation  

 Deutsch in Tourismus und 

Hotellerie  

ФТУ, Охрид  2007 

2. Елена Цицковска  Willkommen in Makedonien ФТУ, Охрид 2004 

3. Кречова/Стрезовска Deutsch für Sie ФТУ, Охрид 1996 

4.  Алаѓозовски, Цицковска Германски II ФТУ, Охрид 2001 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, Serena, 

Baric, Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau, Grceva Großes Makedonisch -

Deutsches Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

     

 



 

 

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Контролинг 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Деса Косаркоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на 

знаења: 

 Да ги познаваат основите на менаџмент контролата  

 Да ги разбираат функциите на основните видови на менаџмент контролата 

 Да ги научат начините на анализа на работење на пртпријатијата 

Содржина на предметната програма:  

 Менаџмент контролата како основна функција на менаџментот  

 Најзначајни контролни системи на менаџмент контролата  

 Систем на финансиска контрола  

 Систем на буџетска контрола  

 Контрола на квалитет  

 Контрола на залихите  

 Систем на управување според целите  

 Систем на управување според оперативните процеси  

 Информациони системи  

 Анализа на работењето на претпријатијата и контролингот 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 



 

 

 

 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска Деса  Контролинг ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini H.Ivanka  Kontroling Hotelijerski fakultet, Opatija 2008 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Хартии од вредност со фиксен принос 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Вера Краџова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

исполнување на условите за запишување на предмети 

од шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на изучувањето на материјата по предметот “Хартии од вредност со фиксен принос” 

е студентите да стекнат базични знаења во однос на инвестирањето во должнички хартии од 

вредност, како една од потенцијалните можности за инвестирање. Станува збор за 

вложувања кои носат фиксен принос, па во таа смисла материјата која е дел од 

инвестициониот менаџмент акцентот на проучување го става врз приносите (кои се фиксни) 

и видовите на ризици кои произлегуваат од таквата форма на вложување. Во современите 

динамични и турболентни промени на финанските пазари наизменично се случуваат 

процеси на регулација и дерегулација, а од таквите процеси произлегуваат сé повеќе 

деривативни харии од вредност што ги усложнува моделите за одредување на нивната цена. 

Во рамките на овој предмет се изучуваат најчесто застапените хартии од вредност кои носат 

фиксен приход (државни обврзници, обврзници на локалната власт, корпоративни 

обврзници и основните видови на термински договори и деривативни хартии од вредност). 

Одредувањето на цената на наведените хартии од вредност и потенцијалните приходи од 

вложувањето во нив наметнува потреба од проучување на рочноста, дурацијата, гап 

анализата, АЛМ концептот и слични модели кои ги конфронтираат очекуваните приноси и 

потенциалните ризици од инвестирањето во хартии од вредност со фиксен принос.  

Преку изучувањето на наставниот предмет “Хартии од вредност со фиксен принос”, 

студентите ќе ги стекнат следните компетенции:  

- Запознавање со најзастапените хартии од вредност со фиксен принос; 

- Разграничување на предностите и слабостите од вложување во хартии од вредност со 

фиксен принос во однос на вложувањата кои носат варијабилен принос; 

- Детерминирање на факторите врз основа на кои се одлучува за формата на вложување; 

- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос; 

- Развивање на квалификации за управување со портфолио на хартии од вредност. 

Содржина на предметната програма:  

 Поим за фиксен принос  

 Карактеристики на хартии од вредност со фиксен принос 

 Видови на хартии од вредност со фиксен принос 

 Фиксни наспроти варијабилни готовински текови 

 Видови ризици и мерење на ризиците од вложувања со очекувани фиксни приноси 



 

 

 Дисконтирање и проценка на готовинските текови на инвестициите 

 Ризик и принос  

 Risk Metrics модел 

 Каматен ризик и ALM концепт 

 Модел на GAP анализа (repricing model) 

 Модел на доспевање (Matyrity model) 

 Модел на дурација (Duration model) 

 Договорна и очекувана стапка на враќање 

 Модели за мерење на default ризикот 

 Мерење на ризиците на вонбилансните активности 

 Теорија на портфолио 

 Ефикасна диверзификација 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања и вежби, изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

 

 

 

 

1. Вера Караџова Хартии од вредност со фиксен 

принос - авторизирани 

предавања 

ФТУ - Охрид 2016/2017 

2. Зви Боди, Алекс 

Кејн, Ален Маркус 

Инвестиции Табернакул, 

Скопје 

2010 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pamela Peterson 

Drake & Frank J. 

Fabozzi  

The Basics of Finance - An 

Introduction to Financial 

Markets, Business Finance, and 

Portfolio Management 

John Wiley & 

Sons Inc. 

2010 

2. Дарел Дафи & Кенет 

Џ. Синглтон 

Кредитен ризик - одредување 

цени, мерење и управување 

Арс Ламина, 

Скопје 

2011 

3. Џејмс Ц. Ван Хорн Каматни стапки и текови на 

финансискиот пазар 

Арс Ламина, 

Скопје 

2008 

4. Robert B. Litterman  Modern investment management: 

an equilibrium approach 

John Wiley and 

Sons 

2003 

5. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

"Finansiska tržišta + institucije" 4 izd., prevod 

MATE d.o.o. 

Zagreb 

2005 

6. Спасов С. 

Арсов С. 

Финансиски менаџмент 

 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Обработка и ликвидација на штети 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Братислав Милошевиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Стекнати услови за запишување на шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на обработка и решавање на штетата, 

односно научно елаборирање на сложениот процес на ликвидација на штета и неговото 

место и улогата во национална економија. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и развој на осигурувањето, Функции на осигурувањето, Штетите во осигурувањето, 

Основните карактеристики на активната обработка на штети, Практично упатство за водење 

и управување со штетите, Основни фази во процесот на ликвидација на штети, 

Нематеријална штета, Трендови во исплата и надомест на нематеријална штета, Исплата на 

нематеријална штета во вид на рента, Алтернативно решавање на спорови во 

осигурувањето, Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary) и Литература. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Братислав Милошевиќ Обработка и ликвидација на 

штета 

ЦНИР - ФТУ, 

Охрид 

2016 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Emmett Voughan,  

Therese Voughan 

Основи на ризикот и 

осигурувањето 

Владиниот проект, 

превод на 1000 

книги 

2010 

2. Љубчо Стефановски Основи на управувањето со 

штети во осигурувањето 

Берин – ДОО, Јани 

Лукровски 5-1-32, 

Скопје 

2003 

3. Зравко М. Петровиќ 

Весна Тодоровиќ 

Накнада штете у облику      

 Ренте 

„НОМОС“ ДОО, 

Белград 

2004 

4.  Лексикон осигурања Будуќност, Нови 

Сад 

2002 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Животна средина и туризам 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Зоран Тунтев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења на меѓусебната поврзаност на животната средина и туризмот 

Содржина на предметната програма:  

Основни поими за науката за заштита на животната средина, Загадување и заштита на 

атмосферата, Загадување и заштита на водата, Загадување и заштита на почвата, Физичко 

загадување на животната средина, Наголемување на населението-еколошка криза, Еколошки 

монитори 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен присуство на предавања, вежби и изработка на 



 

 

 

испит некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев Животна средина и туризам ФТУ - Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Endrew Holden Environment and tourism Routledge 2007 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Хотелска анимација 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Утврдување на значењето, местото и улогата на анимациите во содржинската структура на 

хотелската понуда; дефинирање на анимацијата како активност која има значајна улога во 

креирањето на содржината на туристичката понуда; утврдување на појмовно -содржинските 

основи на анимацијата; овозможување практична применливост на теоретските сознанија во 

праксата 

Содржина на предметната програма:  

 Појмовно - содржински основи  

 Туризмот и анимацијата  

 Анимацијата како сегмент на современата хотелска понуда  

 Антрополошки, социокултурни и комуникациски аспекти на анимацијата  

 Поврзаност на рекреацијата и анимацијата  

 Видови и поделба на анимациите  

 Содржина на хотелската анимација 

 Аниматор 

 Организација и менаџмент на анимацијата 

 Оценување на ефектите од анимацијата  

 Подготовка на анимациски програми за хотелските објекти 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 



 

 

 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Иванка Нестороска Хотелска анимација  Авторизирани 

предавања 

2015 

2. Иванка Нестороска  Анимации во туризмот ФТУ - Охрид 2005, 

2011 

3. Andrijasevic, M., et 

all., 

Animacija u hotelijersko-

turistickoj ponudi 

Sveuculiste u 

Rijeci, Hrvatska 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini Holjevac, I. Upravjljanje kvalitetom u turizmu 

I hotelskoj industriji 

HUH, OPatija 2002 

2. Cerovic, Zdenko Animacija u turizmu Sveuculiste u 

Rijeci, Hrvatska 

2008 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Анимации во туризмот  

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Иванка Нестороска 

Предуслови за запишување на предметот запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Утврдување на значењето, местото и улогата на анимациите во содржинската структура на 

туристичката понуда; дефинирање на анимацијата како активност која има значајна улога во 

креирањето на содржината на туристичката понуда; утврдување на појмовно-содржинските 

основи на анимацијата; овозможување практична применливост на теоретските сознанија во 

праксата 

Содржина на предметната програма:                      

- Појмовно - содржински основи  

- Туризмот и анимацијата  

- Анимацијата како сегмент на современата туристичка понуда  

- Антрополошки, социокултурни и комуникациски аспекти на анимацијата  

- Поврзаност на рекреацијата и анимацијата  

- Видови и поделба на анимациите  

- Аниматор 

- Организација и менаџмент на анимацијата 

- Оценување на ефектите од анимацијата  

- Подготовка на анимациски програми 

Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно 

учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 



 

 

Тестови         80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)        10 бодови 

Активност и учество        10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

положени два колоквиуми, редовност и 

активност на предавања и вежби,  изработка на 

семинарска работа/ студија на случај. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, Иванка Анимации во туризмот ФТУ 2005 

2. Cerovic, Zdenko Animacija u turizmu Sveuculiste u 

Rijeci, Hrvatska 

2008 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini Holjevac, I. Upravjljanje kvalitetom u 

turizmu I hotelskoj industriji 

HUH, OPatija 2002 

2. Andrijasevic, M., et all., Animacija u hotelijersko-

turistickoj ponudi 

HUH, Opatija 1999 

3. Ravkin, Radosava Animacija u turizmu Mladinska Knjiga, 

Ljubljana 

1989 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Климе Попоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

 да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер во друштвата за осигурување, 

како и неговата одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата 

 да ја анализираат финансиската состојба на друштвата за осигурување и да ги 

интерпретираат основните финансиски показатели 

 да се оспособат да ги подготвуваат и да ги користат основните финансиски плански 

документи 

 да ја разберат временската вредност на парите како основен и најважен концепт во 

рамките на финансискиот менаџмент, во кој се вклучени основите на вкаматувањето и 

дисконтирањето 

 да ги научат различните методи на пресметка на вредноста на долгорочните хартии од 

вредност 

 да се запознаат со извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните 

карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на 

капиталот 

Содржина на предметната програма: 

 Вовед во финансискиот менаџмент 

 Осврт кон финансиските извештаи 

 Финансиска анализа 

 Финансиско планирање 

 Временска вредност на парите 

 Оценка на ефикасноста на капиталните вложувања 

 Долгорочно финансирање 

 Вреднување на долгорочни хартии од вредност 

 Управување со обртни средства 

 Краткорочно финансирање 

 Трошок на капиталот 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 



 

 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо Арсов  Финансиски менаџмент 

 

Економски 

факултет Скопје 

 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ross, Westerfield and 

Jaffe  

Corporate Finance The McGraw- 

Hill/Irwin 

 

2. Corrado and Jordan Fundamental of Investments: 

Valuation and Management 

The McGraw- 

Hill/Irwin 

 

3. Brealey and Myers Principles of Corporate Finance The McGraw- 

Hill/Irwin 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународен менаџмент во услужен сектор 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Лидија Симонческа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите од насоката Менаџмент во услужен сектор ќе ги проучат специфичностите на 

менаџментот во услови на глобализација и другите предизвици на макроокружувањето со 

кои се соочуваат услужните служби на поодделни земји. Тие ќе се здобијат со основните 

познавања за карактеристиките и способностите кои треба менаџерите да ги имаат за 

водењето на нивните активности на меѓународно ниво. 

Содржина на предметната програма:  

 Меѓународен бизнис и меѓународен менаџмент - Поим за меѓународен бизнис и 

меѓународен менаџмент, Развој на меѓународниот бизнис, Меѓународни организации, 

Менаџмент на меѓународни операции 

 Предизвици на меѓународниот менаџмент - Општ пораст на трендовите во 

меѓународниот бизнис, Глобализацијата и меѓународната конкуренција, Иновации во 

меѓународни рамки и создавање на конкурентска предност на нациите, Либерализација 

на правните одредби за меѓународно делување 

 Менаџмент на меѓународни операции - Комплексност на менаџментот на меѓународните 

операции,Стратегиски карактер на менаџментот на меѓународните 

операции,Меѓународни операции на услужните дејности- карактеристики и управување 

 Стратешко планирање во меѓународни рамки - Анализа на меѓународното окружување, 

Формулирање на меѓународна стратегија, Некои аспекти за формулирање на стратегии 

 Извршување на меѓународните стратегиски планови - Културата како фактор за 

ефективен меѓународен менаџмен, Организацијата и меѓународниот менаџмент, 

Лидерството како фактор за ефективен меѓународен менаџмент 

 Меѓународниот менаџмент и човечките ресурси - Селекција и развој на вработените во 

меѓународниот бизнис, Мотивирање на вработените, методи и постапки за мотивирање, 

Тимската работа во меѓународниот бизнис, Меѓународни стратегии за менаџмент на 

човечки ресурси 

 Меѓународен менаџмент и општествена одговорност - Етички предуслови за учество во 

меѓународниот бизнис, Меѓунационални разлики во етичките погледи 

 Контролата во меѓународниот менаџмент - Видови на контрола, Приоди во контролата  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 



 

 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лидија Симонческа Меѓународен менаџмент - скрипта ФТУ Охрид  

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. McFarlin D.B.& 

Sweeney P. D. 

International Management- Trends, 

Challenges and Opportunities 

South - Western 

College 

Publishing, ITP 

Publishing 

1998 

2. Zecevic M. International Management Blackwell 

Publishers Inc. 

1999 

3. Jackson K. T. Jurisprudence and the Interpretation 

of Precepts for International Business 

Business Ethics 

Quarterly 

1994 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Економија на развој 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Татјана Димоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е студентите да стекнат подетални знаења за економскиот развој, 

факторите од коишто зависи, индикаторите, како и неговата одржливост, бидејќи тој 

претставува основен услов за постигнување на благосостојбата воопшто (како на 

екосистемската благосостојба, така и на мултидимензионалната благосостојба на 

поединците и нациите) и причина за постоењето на разликите помегу поодделни  земји и 

делови во Светот. 

Содржина на предметната програма:  

Поимот економија на развој; Поим за економски раст и развој; Цели на економскиот развој; 

Фактори на економскиот развој; Човеков развој; Индикатори на економскиот и човековиот 

развој (вредносно-агрегатни, натурални и социјални); Дистрибуција на приходот, 

нееднаквост и сиромаштија; Економскиот развој и проблемите со животната средина; 

Популациски раст и ограниченост на природните ресурси; Поим за одржлив развој; 

Историја и хронологија на одржливиот развој; Економска димензија на одржливиот развој; 

Тешкотии да се воспостави одржливиот развој; Одржливиот развој и благосостојбата; Поим 

за благосостојба (квалитет на живот); Компоненти (аспекти) на благосостојбата; Човекова 

благосостојба; Екосистемска благосостојба; Поврзаност на човековата и екосистемската 

благосостојба; Индикатори на благосостојбата 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  



 

 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитар Ефтимоски Економија на развојот (прво 

издание) 

Економски 

институт – Скопје 

2003 

2. Michael P. Todaro and 

Stephen C. Smith 

Economic Development (tenth 

edition) 

Pearson Education 

Limited, England 

2009 

3. Yujiro Hayami and 

Yoshihisa Godo 

Development Economics 

(from the Poverty to the 

Wealth of Nations) - third 

edition 

OXFORD 

University Press 

Inc., New York 

2005 

4. Eckhart Siggel Development Economics: A 

Policy Analysis Approach 

Ashgate Publishing 

Limited, England 

2005 

5. Robert Preskott – Allen The Wellbeing of Nations: A 

Country –by-Country Index of 

Quality of Life and the 

Environment 

ISLAND PRESS 2001 

6. Mark Anielski  The Economics of  Happiness: 

Building Genuine Wealh 

New Society 

Publishers, Canada 

2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Roderik D. and 

Rosenzweig M. 

Handbook of Development 

Economics, volume 5 

Elsevier 2010 

2. Ghatak S.  Introduction to Development 

Economics, 4
th

 Edition 

Routledge 2003 

3. Asefa S. The Economics of Sustainable 

Development 

W.E. Upjohn 

Institute for 

2005 



 

 

 

Employment 

Research 

4. Power T.M.  

 

Environmental protection and 

Economic Well-being: The 

Economic Pursuit of Quality, 

second edition 

M.E. Sharpe Inc. 1996 

5. Land K.C., Michalos 

A.C. and Sirgy M.J. 

Handbook of Social Indicators 

and Quality of Life Research 

Springer 2011 

6. Omann I. Sustainable development: 

Capabilities, Needs and Well-

being 

Routledge 2010 

7. OECD How’s Life?: Measuring Well-

being 

OECD Better Life 

Initiative 

2011 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Анализа на ризикот во осигурувањето 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Васко Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните поими на ризиците 

Содржина на предметната програма:  

Настани, Поим и дефиниција за случални променливи, видови на случајни променливи, 

очекување дисперзија и стандардна девијација, видови модели на ризици, теорија на 

поверење, Љундбергово неравенство 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 



 

 

 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Никола Речкоски 

Васко Речковски 

Анализа на ризик во 

осигурувањето 

ФТУ, Охрид 2011 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hwei P. Hsu, Copyright   Probability, Random variables, 

& Random Processes 

McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

1997 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Маркетинг на храна и пијалаци 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јован Стојаноски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот на храна и пијалоци 

што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во нивното понатамошно работење 

во туризмот и угостителството 

Содржина на предметната програма:  

Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на 

маркетингот; Психологија на потрошувачот во туризмот и угостителството и однесувањето 

на купувачот; Анализа на пазарниот потенцијал во туристичко нугостителската дејност и 

пазарното учество; Сегментирање на угостителскиот пазар; Маркетинг истражување на 

угостителскиот пазар; Модели на купување во угостителството; Угостителскиот производ 

во маркетинг концепцијата; Политика на цени, дистрибуција и промоција во 

угостителството; Модели на одлучување; Меѓународен угостителски маркетинг 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Софронија 

Миладиноски  

Маркетинг ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dibb S., Simkin L., 

Pride W. & Ferrell 

O.C 

Marketing  1995 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Патнички агенции 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д‐р Катерина Ангелевска‐Најдеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување 

на шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења за посредничката дејност во туризмот, 

за специфичностите во работата на туристичките агенции, креирањето и пласманот на 

туристичките аранжмани. 

Содржина на предметната програма:   

Местото и улогата на туристичките агенции на туристичкиот пазар, услови за работа на 

туристичките агенции, потребни ресурси за извршување на деловните операции во 

агенциската дејност, посреднички деловни односи на туристичките агенции, специфичности 

на работниот процес и организационата структура на туристичките агенции, туристички 

аранжмани, диференцијација на туристичките агенции. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј,  проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

100 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на Присуство на часови 



 

 

 

завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска-Најдеска 

Патнички агенции Работен материјал  

2. Проф. Д-р Науме 

Мариноски 

Туристички агенции ЦНИР, ФТУ, Охрид 2000 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vesna Spasić Menađnemt turističkih 

agencija i organizatora 

putovanja 

FTHM, Singidunum, 

Beograd 

2010 

2. Gwenda Syratt, Jane  

Archer  

“Manual of Travel Agency  

Practice” 

Elsevier, Oxford 2004 

3. Dennis E. Deuschl   “Travel and Tourism  

Public Relations” 

Elsevier, Oxford 2006 

4. Gwenda Syratt   “Manual of Travel Agency  

Practice”   
Butterworth‐Heineman

n,  Oxford 

1995 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на производство на храна во 

угостителството 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Симона Мартиноска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења од областа на менаџментот и неговата примена во угостителското 

производство на храна 

Содржина на предметната програма:  

Угостителството како стопанска дејност, Храна и исхрана, Маркетинг на храна и пијалаци, 

Квалитетот како средство за задоволување на потребите на потрошувачите,Набавна 

функција, Производна функција, Контрола на угостителското производство на храна и 

пијалаци, Санитарно-хигиенска безбедност во угостителското производство на храна, 

Правилна исхрана и производство на храна во угостителството 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 

 

 

 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Симона Мартиноска 

 

Менаџмент на производство на 

храна во угостителството 

ФТУ - Охрид 2003 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John M. Stefanelli Purchasing for the hospitality 

industry 
John Wiley & 

Sons 
1998 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Маркетинг во туризмот 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јован Стојаноски  

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги 

користат во маркетинг активностите во надворешно ‐ трговското работење. 

Содржина на предметната програма:   

Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на 

маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на 

пазарниот потенцијал и пазарното учество; Сегментирање на пазарот; Маркетинг 

истражување; Модели на купување; Производ во маркетинг концепцијата; Политика на 

цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 



 

 

 

 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Софронија Миладиноски Маркетинг ФТУ ‐ Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dibb S., Simkin L., Pride W. & 

Ferrell O.C 

Marketing  1995 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Информациски системи во туризмот 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Мирјана Секуловска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку предметната програма студентите ја согледуваат директната врска помеѓу 

информациските системи и перформансите на бизнисот.  

Имено, со примена на информациските системи и технологии во работењето на компаниите, 

се остваруваат бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка одлучност, лансирање на 

нови производи и услуги, конкурентна предност, одржливост, зближување со клиентите и 

добавувачите, носење на подобри одлуки, опстојување. 

Содржина на предметната програма:   

 Организации, менаџмент и мрежно поврзани компании 

 Инфраструктура на информациската технологија 

 Клучни системски апликации за дигиталната ера 

 Креирање системи и управување со системи 

 Бизнис случаи и интерактивни сесии 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 

 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана Секуловска Менаџмент Информациски 

Системи 

ФТУ – 

Охрид 

2004 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кенет К. Лаудон & 

Џејн П. Лаудон 

Менаџмент Информациски 

Системи 

Арс Ламина 

Скопје 

2010 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Животно и здравствено осигурување 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Братислав Милошевиќ  

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични  знаења од областа 

на животното и здравственото осигурување. 

Содржина на предметната програма:   

Студија за животното и здравственото осигурување и нивната поврзаност со финансиското 

планирање; Темата ја покрива потребата од финансиска помош на преживеаните како 

резултат на предвремена смрт на член од семејството; Концепти на животно и здравствено 

осигурување и ануитети вклучувајќи квантитативни основи; Провизија на полиса; 

Споредување на алтернативни производи; Проблеми на проценка и оданочување, Прилози, 

Тест – Вежби, Поимник (Glossary) и Литература.Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary) 

и Литература. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Братислав Милошевиќ Животно и здравствено 

осигурување 

ЦНИР - ФТУ, Охрид 2013 

2. Emmett Voughan,  

Therese Voughan 

Основи на ризикот и 

осигурувањето 

Владиниот проект, 

превод на 1000 книги 

2010 

3. PaulJ. Feldstein Економија на 

здравствената заштита 

Владиниот проект, 

превод на 1000 книги 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Здравко Петровиќ 

Томислав Петровиќ 

Осигурање живота Глосариум 2003 

2.  Лексикон осигурања Будуќност, Нови Сад 2002 

3.  Списанија   



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Институции на социјално осигурување и пензиски 

систем 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Јове Кекеновски  

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студентите да се запознаат и да добијат конкретни сознанија и познавање за  

функционирањето на Системот на пензиско и социјално осигурување, како во светот така и 

во Република Македонија 

Содржина на предметната програма:   
ВОВЕД - НАСТАНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ,  

ПРВ ДЕЛ - КООРДИНАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 КООРДИНАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРАКТИКАТА 

 ЕВРОПСКИ ПРИВРЕМЕНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА И МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВТОР ДЕЛ 

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 ИНСТИТУЦИИ НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ 

 ЧЛЕНСТВО И ПРИДОНЕСИ 

 ИНВЕСТИРАЊЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ 

 ПРАВА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ (ВИДОВИ 

ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ) 

 ПРИКАЗ НА МЕЃУНАРОДНОТО ИСКУСТВОТО СО ПЕНЗИСКИТЕ РЕФОРМИ 

 ОДЛУКА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 30 часови 



 

 

семинари, тимска работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на некоја 

форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. повеќе автори и 

Јове Кекеновски 

Пензиско и социјално осигурување 

– хрестоматија 

 2015/16 

2. Петар Талески Финансирање на пензиските 

системи 

Селектор, Скопје 2009 

3. Петар Талески Нов пензиски систем Селектор, Скопје 2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Совет на Европа Координација на социјалното 

осигурување во Советот на Европа 

Совет на Европа 2008 

2. Татјана Ракоњиќ 

Антиќ 

Пензиско и здравствено 

осигурување 

Економски 

Факултет Белград 
2012 

3. Robert  

Holzmann, Landis 

MacKellar and 

Jana Repansek 

Pension Reform iIn Southeastern 

Europe 

The international 

Bank for 

Reconstruction 

and Development/ 

The World Bank 

2009 

 Законски и 

подзаконски акти 

Целокупна законска регулатива од 

оваа област 

Службен Весник 

на Р. Македонија 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Интегрирано снабдување и логистички менаџмент 

Код 6ХХ 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Александар Трајков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења што се однесуваат 

на логистиката на набавки како дел од вкупниот синџир на снабдување. 

Содржина на предметната програма:  

Поим и дефинирање на логистиката на набавки. Место на логистиката на набавки во 

синџирите на снабдување. Карактеристики на логистиката на набавки. Функции на 

логистиката на набавки (просторна, временска, кватитативна, квалитативна). Задачи на 

логистиката на набавки (управување со протокот на материјали, избор на локација и тип на 

склад, манипулации со стоката: пакување, мерење, обележување, броење, сортирање итн., 

организирање транспорт: избор на вид на транспрот, транспортно средство, начин на 

транспорт итн., контрола на квалитет, управување со залихи, управување со истовар, 

претовар, растовар идр.). Избор на логистички канали на набавка. Планирање на 

логистиката на набавка (содржина и обем на работа, менаџирање со трошоците, 

менаџирање со човечки потенцијал, контрола на набавките). Организирање на логистиката 

на набавка (внатршна организација vs. аутсорсинг на логистички услуги). 

Методи на учење: предавања, вежби, самостојно учење, проектни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

 75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Трајков Логистика на 

набавки 

ФТУ Охрид во 

подготовка 

2.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ian Sandler Logistics and supply 

chain integration 

SAGE Publications Ltd 2007 

2.  Alan Rushton and 

Steve Walker 

International logistic 

and supply chain 

outsourcing 

The Chartered Institute of 

Logistics and transport 

2007 

3.  Aleksandar Trajkov Contemporary Trends 

in Trade Logistics 

Scientific Journal 

“Horizons”,UKLO-Bitola 

2011 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царинска управна постапка 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Ристо Речкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е изучување на материјата на управната постапка, а со тоа и царинската 

управна постапка, како посебна постапка задолжителна за постапување на царинските 

органи, изучување на надлежностите за водење на царинска управна и царинска деликтна 

постапка. 

Содржина на предметната програма:  

- Поим, предмет и карактеристики на Царинската управна постапка, Извори на Царинската 

постапка 

- Односот на царинската управна постапка со другите гранки на правото и другите научни 

дисциплини, 

- Основни начела на царинската управна постапка, Учесници на царинската управна 

постапка, 

- Комуникација на органите и на странките во царинската управна постапка, Доставување 

на писмената во царинската управна постапка, 

- Првостепена постапка, поведување на царинска управна постапка и барања на странките, 

- Постапка до донесување на решение, 

- Донесување на одлуки во царинската управна постапка, 

- Правни средства во царинската управна постапка, 

- Вонредни правни средства, 

- Извршување на царинската управна постапка, 

- Управен спор, 

- Царинска деликтна постапка, Кривични санкции, Прекршочни санкции, Царински 

кривични дела, Предистражна постапка, Царински прекршоци, Прекршочна постапка 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, 

индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,  75 часови 



 

 

домашно учење  

Начин на оценување  

Тестови мax 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски, (можност и за англиски) 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Миладин 

Крстаноски 

Царинска управна 

постапка 

ФТУ- Охрид 2009 

2. Проф. д-р Ристо Речкоски Царинска управна 

постапка 

ФТУ- Охрид во 

подготовка 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Наслов Издавач Година 

1. Закон за општа управна постапка Службен Весник на РМ 

Бр. 38/2005, 110/2008, 51/2011 

2. Царински закон Службен Весник на РМ 

Бр. 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 

53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 129/15, 154/15, 

192/15, 23/2016 

3. Закон за царинска управа Службен Весник на РМ 

46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 

105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 

113/12, 43/14, 167/14, 33/15 61/15, 129/15, 

23/2016 

4. Законот за вршење на работи за 

застапување во царинските постапки 

Службен Весник на РМ 

180/14, 154/15 и 192/15, 23/2016 

5. www.customs.org.mk Web страница на Царинската Управа на РМ, 

за сите потребни акти 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Меѓународни економски односи 

Код 6ХХ   

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор  

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство – Охрид  

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Ристо Гогоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметната програма е студентите да стекнат занења за меѓународните 

економски односи, субјектите во меѓународните екномски односи, теоретските основи за 

одвивањето на меѓународните економски односи и за регионалните економски интеграции.  

Содржина на предметната програма: 

 Теоретски основи на меѓународните економски односи (МЕО); 

 Субјекти и фактори на МЕО; 

 Стратегии на МЕО; 

 Теорија на меѓународната размена; апсолутни и компаративни предности; доктрини во 

МЕО; 

 ООН и меѓународните економски односи; Економско-социјален совет; УНКТАД;  

 Светска економска организација (СТО); Функции инадлежности на СТО; ГАТТ; 

 Регионални економски интеграции; Европска Унија; ЕФТА, ЦЕФТА; НАФТА. 

Методи на учење: предавања, вежби, самостојно учење, проектни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Ристо Гогоски Меѓународна економија ФТУ Охрид 2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul R. Krugman; Maurice 

Obstfeld 

International Economics; 

theory & Policy 

Pearson, 

Addison, Wesley  

2009 

2.     

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Бар и барско работење 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Васко Цуцулески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Предзнаења од областа на економијата, клучните 

термини и концепти за барот, како и разбирање на 

целите на барското работење, Вовед во 

миксологија 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да имаат познавање од областа на економиката и организација на барското 

работење, да ги препознаваат клучните термини и концепти за барот, како и разбирање на 

целите на барското работење. Вовед во миксологија. Практична настава за запознавање со 

истите 

Содржина на предметната програма:   

 Основи на економика и организација на барското работење  

 Поим и предмет на проучување на барското работење  

 Карактеристики на економиката и организацијата на барското работење  

 Основни постулати на барското работење  

 Барско работење - некогаш и сега  

 Бар, Опрема, Персонал 

 Алкохолни пијалоци, Вина Пиво  

 Подготовки за отворање на барот  

 Миксологија (I), Миксологија (II)  

 Набавка, подготовка и складирање на пијалоците  

 Одредување профитабилни цени, Маркетинг 

 Управување со барот и алкохолни пијалоци  

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 



 

 

 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Katsigris. 

C. Thomas. 

The bar and Beverage Book / 1990 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Васко Цуцулески Економика и организација на 

барското работење - работен 

материјал 

ФТУ - Охрид 2012 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Сензорна анализа на храна 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ленче Локоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на оваа програма е да обезбеди основни знаења за сетилната евалуација (анализа) на 

храната. Оспособување на студентите за работа во сензорна анализа, запознавање со 

техниките на работа, припремата на оценувачите и просторот. 

Содржина на предметната програма:  

 Вовед во сензорна анализа (дефиниција, историски осврт, развој и примена на 

сензорната проценка на храната) 

 Физиолошки и психолошки аспекти на сензорната анализа 

 Параметри на сензорна анализа (вкус, мирис, изглед, текстура, звук)  

 Организирање и спроведување сензорна анализа - избор на учесници (лаици, обучени 

лица и експерти), тренинг панел, простор за сензорна анализа 

 Сензорна анализа за контрола на квалитет. 

 Тест методи (Диференцијални тестови, описни анализи, афективни тестови, 

хедонистички тестови, Тип на дискриминаторни тестови ( парен тест, тестови на 

споредба, троен тест, дуо-трио, А не е А тест...), Скали на бодување и описни анализи, 

Скали на преференција - склоност (хедонистички скали), Тестови на прифатливост 

(афективни тестови) 

 Тестирање на потрошувачите 

 Тестирање на контрола на квалитет и рок на траење (стабилност) на производот 

Вежби: тестови за избор и тренинг на сензорни аналитичари; Примена на дескриптивни 

методи; хедонистички скали и бодување на различни производи од прехранбената 

индустрија 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 30 часови 



 

 

семинари, тимска работа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Радомир Радованович и 

Јованка Попов -Раљич 

Сензорна анализа 

прехрамбених производа 

Пољопривредни 

ф. - Београд 

Технолошки ф. 

Нови Сад  

2001 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хиротоши Тамура, Сузан 

Ебелер, Кику Кубота и 

Џери Такока 

Вкусот на храната – хемија, 

сетилна евалуација и 

биолошка активност  

Арс Ламина, 

Скопје  

2010 

2. Harry T. Lawless, 

Hildegarde Heymonn 

Sensory Evaluation of Food. 

Principes and Practices 

Springer,  

New York 

2010 

3. D.H. Lyon ed.   Guidelines of Sensory Analysis 

in Food Product  Development 

and Quality Control 

Chapman & Hall 

New York 

1992 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Производен менаџмент - познавање на стоката 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ангела Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е студентите да се запознаат и научат да манипулираат со стоките кои 

треба да се осигуруваат. Треба да ги знаат нивните карактеристики, производство, 

примена, транспорт и осигурување. 

Содржина на предметната програма:  

• Поим и значење на стоката 

• Класификација на стоките 

• Квалитет на стоките, стандарди и стандардизација 

• Амбалажа, транспорт, складирање и осигурување 

• Управување со производот 

• Технологија на сите видови на стоки 

• Класификација на стоките според нивната природа со посебен осврт на секоја стока 

како се амбалажира, транспортира и осигурува 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 



 

 

 

 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Речкоска Гордана Познавање на стоката 

производен менаџмент 

ЦИНР – ФТУ - 

Охрид 

2008 

2. Речкоска Гордана Познавање на стоката – методи 

за испитување на 

прехранбените стоки 

ЦИНР – ФТУ - 

Охрид 

1995 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Граматиков Димитар Управување со производот  2004 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Транспорт и осигурување во меѓународна 

трговија  

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Ивица Смиљкоски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на 

знаења: 

 Да се запознаат со помите во оделните видови меѓународен транспорт и осигурувањето 

во меѓународната трговија 

Содржина на предметната програма: 

 Меѓународен поморски транспорт 

 Меѓународен железнички транспорт 

 Меѓународен патен транспорт 

 Меѓународен воздушен транспорт 

 Останати видови транспорт 

 Транспортно осигурување 

 Извозно кредитно осигурување 

Методи на учење: Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е 

активно вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи 

и проблеми. 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 
75 часови 

 
Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



 

 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби, изработка на семинарска работа/ 

студија на случај 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И.Смиљковски,  

С.Миладиноски 

Меѓународен транспорт и 

меѓународно осигурување 

ФТУ - Охрид 2008 

2.     

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николовски, А. Сообраќај Економски факултет 

- Скопје 

2000 

2. Николовски, А. Осигурување во бизнисот Економски факултет 

- Скопје 

2005 

3.     

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Царинско казнено право 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници доц. Д-р Лариса Василеска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни 

знаења од областа на царинското казненo право. Ќе се разработуваат општите институти 

на казненото и прекршочното право, ке се прави анализа на царинските казнени (според 

законската терминологија - кривични) дела и прекршоци, ќе се излага казнената односно 

прекршочната постапка за утврдување одговорност за изрекување казни и други санкции 

на сторителите на казниви дела и улогата на царинските органи во казнената постапка. 

Содржина на предметната програма:  

- Поим и функции на казненото право  

- Однос на казненото право со другите правни гранки,  

- Криминална политика  

- Развиток на Македонското царинско казнено право  

- Основни начела на казненото право  

- Казнениот закон (структура на КЗМ)  

- Казнено дело и казнена одговорност,  

- Противправност, Вина, Пресметливост, Умисла, Небрежност, Заблуда, Обид  

- Систем на казнено правни санкции 

- Царински казниви дела 

- Казнена и прекршочна постапка 

Методи на учење: Наставата вклучува предавања, дискусии, презентации 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 



 

 

 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на часови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Академик Проф. Д-р Владо 

Камбовски 

Проф. Д-р Миладин 

Крстаноски 

Царинско казнено 

право 

ФТУ- Охрид 2007 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Наслов Издавач / Година 

1. Кривичен законик на РМ Сл.Весник на РМ број 37/96, 80/99,4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 

139/2008, 114/2009,51/11, 135/11, 185/11, 42/12, 

166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 

132/14,160/14 199/14,226/15 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Применето шпедитерско работење 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. д-р Александар Трајков 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со апликативни знаења од областа на шпедитерското работење, 

организирање на отпрема и допрема на стоки во меѓународен промет и застапување во 

царинските постпки 

Содржина на предметната програма:  

Основни активности на меѓународниот шпедитер при организирање испорака на стоката, 

Аквизиција и прибирање работи (комерцијално работење во меѓународната шпедиција), 

Подготовка на решенија за испорака на стока – Инстрадиција,  Подготовка и пополнување 

на документи во меѓународниот стоков промет (стокови, транспортни – товарни листови и 

ТИР карнет, царински и останати), ИНКОТЕРМС 2010 (практична примена), Застапување 

во царинските постапки (директно и индиректно), Пресметување на увозни давачки и 

пополнување на декларации (Д.В.1, ЕЦД увоз, ЕЦД извоз, ЕЦД транзит), Подготовка и 

презентација на проектни трудови со практичен пример од областа на шпедитерското 

работење. 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



 

 

 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на часови и подготовка на проектна 

задача 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар 

Трајков 

Применето шпедитерско 

работење (авторизирани 

предавања) 

ФТУ Охрид 2016 

2. Александар 

Трајков 

Практикум за пополнување 

документи што се користат во 

стоковиот промет 

ФТУ Охрид 2016 

3. Стојаноски Јован 

Александар 

Трајков 

Меѓународна шпедиција ФТУ Охрид 2008 

4. Чарлс. В. Л. Хил Меѓународен бизнис Матор Скопје 2010 

5.     

6.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Александар Трајков Трговска логистика ФТУ Охрид 2015 

2. Александар 

Николовски 

Меѓународна шпедиција Економски 

факултет Скопје 

2000 

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 4 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставници проф. Д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан шести семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентот да се стекне со напредно ниво на англискиот јазик  

Содржина на предметната програма:  

Advanced  level on: 

 Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding 

 Speaking (Production and Spoken Interaction) 

 Writing   

 Advanced  level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, 

Writing, Communication. 

 Professional texts.  

 C2  Language Assessment with EU Standards 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 



 

 

 

 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

надворешна и внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Petrovska, I. English for Tourism and 

Hospitality 2 

FTU Ohrid 2004 

2. Swan, M. Walter, C. How English Works Oxford University 

Press 

1997 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. OUP Dictionary of English 

Language  

OUP 2000 

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик 4 

Код 6XX 

Студиска програма Менаџмент во услужен сектор 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

Академска година / семестар 3/6 Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. Д-р Јаготка Стрезовска / доц. д-р Елена Цицковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Германски 3 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Проширување и развивање на јазичните, интеркултурните комуникативни и клучни 

компетенции за деловна комуникација. 

Содржина на предметната програма: 

Деловни писма, деловна кореспонденција, културни манифестации, договори 

Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки 

активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење 

Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

  75 часови Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови  80 бодови 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 

Јазик на кој се изведува Германски јазик 



 

 

наставата 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation Deutsch 

in Tourismus und Hotellerie  

ЦНИР - ФТУ, 

Охрид  

2007 

2. Алаѓозовски, 

Цицковска 

Деловна кореспонденција ФТУ, Охрид 2003 

3.     

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, Serena, 

Baric, Cickovska 

Mit Deutsch Studieren arbeiten 

leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes Makedonisch-Deutshes 

Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр.4 

 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Митре Аврамоски 

2. Дата на раѓање 7.11.1953 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5.  Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Доктор на науки 1994 Свеучилиште во Загреб, 

Економски факултет Загреб 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје  Поле  Област  

5.00 Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки 

50325 Маркетинг 

7.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје  Поле Област  

5.00 Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки 

50325 Маркетинг 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Редовен професор 

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Економика на претпријатија Осигурување/ ФТУ Охрид 

Безбедност и финансиска контрола/ФТУ Охрид 

2. Економика и организација на 

туризмот 

Туризам /ФТУ Охрид 

 3.  Економика на угостителство и 

туризам 

Хотелско ресторански менаџмент/ФТУ Охрид 

Гастрономија, исхрана и диететика/ФТУ Охрид 

 4.  Економика во услужен сектор Менаџмент во услужен сектор/ФТУ Охрид 

 5.  Хотелиерство Гастрономија , исхрана и диететика/ ФТУ Охрид 

(изборен) 

 6. Економика и организација на 

угостителство 

Туризам (изборен) / ФТУ Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Туризмот во националното 

стопанство 

Туризам/ФТУ Охрид 

2. Современо хотелиерство Туризам /ФТУ Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Истражување на туристичкиот 

бизнис и туристичките 

дестинации 

Туризам/ ФТУ Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 



 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Митре Аврамоски Економика на 

претпријатијата 

ФТУ Охрид-Центар за научно 

истражувачка работа 

2. Митре Аврамоски Економика на 

угостителство и туризам 

ФТУ Охрид-Центар за научно 

истражувачка работа 

3. Митре Аврамоски Хотелиерство-

Организација и техника на 

работење 

ФТУ Охрид-Центар за научно 

истражувачка работа 

4. Митре Аврамоски Економика и организација 

на туризмот 

ФТУ Охрид-Центар за научно 

истражувачка работа 

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

бр.  

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи да 

11.2. Магистерски работи да 

11.3. Докторски 

дисертации 

не 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. Автори Наслов Издавач/година 



 

 

бр. 

1. Митре Аврамоски,  

Раман Исмаили  

 

Вонпансионската понуда 

како компонента на 

конкурентска предност во 

услови на променливо 

опкружување-случајот на 

Охридскиот туристички 

регион 

Procidia 2011 

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир 

/  конференција 

година 

1. Митре Аврамоски „Куќите,становите и 

собите за издавање како 

сместувачки капацитети во 

рамките на туризмот на 

почетокот на 21 век ‘‘ 

Меѓунардна 

конференција за 

услужен сектор, 

ФТУ Охрид, Охрид 

2013 год, 

2013 год. 

2.     

3.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Катерина Ангелевска-Најдеска 

2. Дата на раѓање 12.03.1974  

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 

(VIII) 

2016 

(12.12.2016) 

УКИМ-Скопје, Економски 

институт 

Доктор на науки 

(VIII) 

2009 

(09.11.2009) 

УКЛО-Битола, Факултет за 

туризам и угостителство 

Магистер на 

науки (VII/2) 

2004 

(26.05.2004) 

УКЛО-Битола, Факултет за 

туризам и угостителство 

Дипломиран 

организатор по 

туризам и 

угостителство 

(VII/1) 

1997 

(26.12.1997) 

УКЛО-Битола, Факултет за 

туризам и угостителство 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство 

Туризам и угостителство 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство 

5.03-Економски 

науки 

Туризам и угостителство 

Маркетинг 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција 
Звање во кое е избран и 

област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и угостителство - 

Охрид 

Вонреден професор,  

51403-Туристички агенции 

51419-Туризам и друго 

50325-Маркетинг 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Гастрономски туризам Гастрономија, Туризам, Хотелско-ресторанска, 

Осигурување, Царина и шпедиција, Менаџмент во 

услужен сектор /Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. 

Патнички агенции  Туризам, Хотелско-ресторанска, Гастрономија 

исхрана и диететика,Осигурување, Царина и 

шпедиција, Менаџмент во услужен сектор /Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

3. 

Сообракај во туризмот  Туризам, Хотелско-ресторанска, Гастрономија 

исхрана и диететика, Осигурување, Царина и 

шпедиција, Менаџмент во услужен сектор /Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 



 

 

4. 

 

Валоризација на туристички ресурси  

Туризам, Хотелско-ресторанска, Гастрономија 

исхрана и диететика, Осигурување, Царина и 

шпедиција, Менаџмент во услужен сектор /Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид  

 

5. 

 

Здравствен туризам  

Туризам, Хотелско-ресторанска, Гастрономија 

исхрана и диететика, Осигурување, Царина и 

шпедиција, Менаџмент во услужен сектор /Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

 

6.  

 

Агенциско работење  

Туризам, Хотелско-ресторанска, Гастрономија 

исхрана и диететика, Осигурување, Царина и 

шпедиција, Менаџмент во услужен сектор /Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид                                       

9.2 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Сообраќај во туризмот (напредно 

ниво)  

Туризам/Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

2. 

Маркетинг менаџмент  Туризам, Осигурување, Царина и шпедиција, 

Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. 
Готварска технологија  Гастрономија исхрана и диететика / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид   

   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Истражување и менаџирање со 

ризиците во туристичкиот бизнис 

Туризам  / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Катерина Ангелевска-

Најдеска, Ангела 

Василеска 

“Rural tourism as a significant 

factor for tourism development in 

Republic of Macedonia” 

Меѓународен научен 

симпозиум: “Rural tourism: 

Experience, problems, 

prospects”, Saint-Petersburg, 

Русија, Maј, 2012 год. 

2. 

Науме Мариноски, 

Катерина Ангелевска-

Најдеска 

“Alternative forms as a 

development base of tourism” 

Меѓународен научен 

симпозиум: 2nd Advances in 

Hospitality and Tourism and 

Marketing & Management 

Conference, ISBN:978-960-287-

139-3, 31 May-3 June 2012, 

Corfu, Greece 

3. 

Катерина Ангелевска-

Најдеска 
“Development prospects for 

ecotourism in the southwestern 

region of the Republic of 

Macedonia” 

Меѓународен научен 

симпозиум: "Employment, 

education and entrepreneurship" 

Белград, Србија, 2013 год. 

4. 
Катерина Ангелевска-

Најдеска, Снежана 
“Creation of the policy for 

distribution of the insurance 

Меѓународен научен 

симпозиум: "Employment, 



 

 

Дичевска services” education and entrepreneurship" 

Белград, Србија, 2014 год. 

    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Науме Мариноски 

Катерина Ангелевска-

Најдеска 

Анализа за туристички развој на 

повеќенаменското подрачје Јасен 

UNDP, 2010-2011 

2. 

 German-Macedonian Training Program 

and Network "Sustainable Tourism" for 

SME in Tourism Sector, Academics 

and Developers 

Master Course "Sustainable 

Tourism Management" at the 

Eberswalde University for 

Sustainable Development 

(University of Applied 

Sciences) and the Faculty of 

Tourism and Hospitality 

Ohrid at the University St. 

Kliment Ohridski from Bitola 

(2011-2013) 

3. 

 Training for trainers in the field of rural 

tourism 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; Local 

Development Agency – 

Struga; State of Israel; 

MASHAV – Israel’s Agency 

for International 

Development Cooperation; 

CINADCO – Centre for 

International Agricultural 

Development Cooperation 

(март 2012) 

4. 

 ASPAT International Seminar 

- Cultural diversity in hospitality 

industry 

- American culture in tourism 

Embassy of the United State 

of America; Howard 

Community College, USA; 

Davidson County Community 

College, USA;  

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid (April 

2012) 

5. 

 Социо-економски ефекти од 

туризмот во Општина Охрид за 

период 2004 – 2014 

Број на проект: Решение бр. 

02-222/3-9 од 15.05.2015, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Katerina Angelevska-

Najdeska, Gabriela 

Rakicevikj 

“Planning of sustainable tourism 

development” 
 

Меѓународен научен 

симпозиум: “Service sector 

in terms of changing 

environment”, Охрид, 2011 

год., објавен во International 

Journal-ELSEVIER 

publishing, London, UK 

Journal, PROCEDIA-Social 

and Behavioral Sciences 00 

(2011) 000-000 

2. 

Angela Vasileska, 

Katerina Angelevska-

Najdeska, Gabriela 

Rakicevikj 

“Eco-certification as important tool 

for rural tourism sustainable 

development” 

 

Меѓународен научен 

симпозиум: “Rural tourism: 

Experience, problems, 

prospects”, Saint-

Petersburg, Русија, Maј, 

2012 год. 

3. 

Sofrinija Miladinoski, 

Katerina Angelevska-

Najdeska 

“The contribution of marketing to 

globalization” 

Меѓународен научен 

симпозиум: "Employment, 

education and 

entrepreneurship" Белград, 

Србија, 2013 год. 

4. 

Katerina Angelevska-

Najdeska 
“Investment in human resource-

imperative for the development of 

service enterprises“,  
 

Меѓународен научен 

симпозиум: “Contemporary 

trends in hospitality 

industry” HOTEL PLAN, 

Белград, 2013 год. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи менторство – да / член на комисија - да 

11.3 Докторски работи менторство – да / член на комисија - да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Vera Karadjova 

Katerina Angelevska 

Najdeska 

 

“Impact of tourism on regional 

economic development” 

The second International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Economic 

Development & Finance), 16-18 

October 2013, Belgrade Serbia, 

UDC 338.48:332.1(082), ISBN 

978-86-6069-094-6 

2. 

Sofrinija Miladinoski, 

Katerina Angelevska-

Najdeska  

“Influences of social 

responsibility and marketing 

ethics on business resultats” 

Меѓународен научен 

симпозиум: "Employment, 

education and 

entrepreneurship”, Белград, 

Србија, 2012 год. 



 

 

3. 

Vera Karadjova 

Katerina Angelevska 

Najdeska 

 

“Current and possible risk 

management strategies for 

investment funds - case of 

Macedonia” 

The third International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Finance, 

Insurance and Investment, 15-17 

October 2014, Belgrade Serbia, 

UDC 336.07(497.7) 

330.322.12:005.334, ISBN 978-

86-6069-102-8 

4. 

Katerina Angelevska-

Najdeska 

 

“Valorization and management 

of the tourist resources-a 

condition for sustainable 

tourism development” 

Меѓународен научен 

симпозиум: The 3-th 

international conference on 

tourism and durable 

development, Темишвар, 

Романија, 2014 год. 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Katerina Angelevska-

Najdeska, Gabriela 

Rakicevikj 

 

“Planning of sustainable 

tourism development” 

Меѓународен научен 

симпозиум: “Service sector in 

terms of changing environment”, 

Охрид, 2011 год., објавен во 

International Journal-ELSEVIER 

publishing, London, UK Journal, 

PROCEDIA-Social and 

Behavioral Sciences 00 (2011) 

000-000 

 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1. 

Naume Marinoski, 

Katerina 

Angelevska-

Najdeska 

“Alternative forms as a development 

base of tourism”  

Меѓународен 

научен симпозиум: 

2nd Advances in 

Hospitality and 

Tourism and 

Marketing & 

Management 

Conference, 

ISBN:978-960-287-

139-3, 31 May-3 

June 2012, Corfu, 

Greece 

2012 

2. 

Vera Karadjova 

Katerina 

Angelevska-

Najdeska 

“Impact of tourism on regional 

economic development” 

The second 

International 

Conference 

“Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, 

(Economic 

Development & 

2013 



 

 

Finance), 16-18 

October 2013, 

Belgrade Serbia, 

UDC 

338.48:332.1(082), 

ISBN 978-86-6069-

094-6 

3. 

Katerina 

Angelevska- 

Najdeska 

“Valorization and management of the 

tourist resources-a condition for 

sustainable tourism development”  
 

Меѓународен 

научен симпозиум: 

The 3-th 

international 

conference on 

tourism and durable 

development, 

Темишвар, 

Романија, 2014 год. 

2014 

4. 

Katerina 

Angelevska-

Najdeska 

“Correlation between the valorization of 

tourist resources and sustainable 

tourism development“ 

 

Меѓународен 

научен симпозиум: 

"Employment, 

education and 

entrepreneurship" 

Белград, Србија, 

2015 год. 

2015 

5.  

Elena Cickovska, 

Katerina 

Angelevska-

Najdeska, Kliment 

Naumov 

“Intercultural competences of the 

tourist guides hired by travel agencies 

in Ohrid” 

 

Меѓународен 

научен симпозиум: 

“International 

Scientific 

Conference on 

Economics and 

Management-EMAN 

2017” Љубљана, 

2017 год. 

2017 

 

 6.  

Katerina 

Angelevska-

Najdeska, Simona 

Martinoska 

“Tourist resources valorisation through 

the market mechanism” 

 

Меѓународен 

научен симпозиум: 

“The 6th 

International 

conference  on  

tourism and 

sustainable 

development”, 

Темишвар, 

Романија, 2017 год. 

2017 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Цветко Андреески 

2. Дата на раѓање 05.05.1970 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

инженер 

1995 Електротехнички факултет – 

Скопје 

Магистер по 

електротехника 

1998 Електротехнички факултет – 

Скопје 

Доктор по 

електротехнички 

науки 

2003 Електротехнички факултет – 

Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

2 2.12  

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

2 2.12  

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Друго 

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Информациони технологии Царина и шпедиција, Туризам/ФТУ – Охрид 

2. Актуарство Осигурување 

3.   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Студија на случај  методи на 

истражување во осигурувањето 

Осигурување/ФТУ – Охрид 

2. Квантитативни методи Туризам/ФТУ – Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Квантитативни истражување и 

предвидување на туристичките 

појави 

Туризам/ФТУ - Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Cvetko A., Bratislav M., 

Vladimir Nj. 

Analysis of the Life 

Insurance Market in the 

Republic of Macedonia,  

EconomicAnnals, Volume LVII, 

No. 194 / July – September,  

Beograd 2012, 



 

 

2. Cvetko Andreeski Optimal Values for 

Calculation of Premium in 

Life Insurance, Title:   

 

International journal of energy 

optimization and engineering 

(IJEOE), ISSN: DOI: 

10.4018/IJEOE, ISSN: 2160-

9500, EISSN: 2160-9543, 2013 

3.  C. Andreeski, ANALYSIS OF 

MORTALITY IN 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA,  

Social and Behavioral Sciences, 

Elsevier, Volume 44, 2012, Pages 

169–176, 

doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.017, 

ISSN: 1877-0428 

 4. Dragan Stojanovic, Cvetko 

Andreeski, Dragana 

Rangjelovic 

Impact of IT technology on 

risk assessment in insurance 

companies 

International scientific magazine, 

Horizons, Special edition, Year X 

Volume 13, pp. 409-419, May 

2014, Bitola, ISSN: 1857-856X 

 5. Cvetko A., Bratislav M. 

Aleksandra T.,  

Analysis of some parameters 

of Critical Illness Insurance 

in the Republic of 

Macedonia, 

International scientific magazine, 

Horizons, Special edition, Year X 

Volume 13, 99. 151-159, May 

2014, Bitola, ISSN: 1857-856X 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 1 Irena Serbec Nancova, 

Cvetko Andreeski 

Билатерален проект со 

Педагошки факултет 

Љубљана, „Изработка на 

Learning management 

system“ 

финансиран од МОН, 2008-

2009 

2. 2  АСПАТ, проект во 

соработка со CCIS – 

USA,  

CCIS – USA,  

/April, 2012 

3.  Сашо Коруновски, Проф. 

Д-р Науме Мариноски, 

Проф. Д-р Цветко 

Андреески, Проф. Д-р 

Ангела Василеска 

IPA проект, Центар за 

едукација и вмрежување во 

туризмот,  

ЦЕНЕТ, ЛЕРИН-Демир 

Капија,/ 2012-2013 

4.  Јаготка Стрезоска, Сашо 

Коруновски, Цветко 

Андреески 

Германско-македонска 

тренинг програма и 

вмрежување за „Одржлив 

туризам“ на мали и средни 

претпријатија во 

туристичкиот сектор, 

научници и други 

промотори 

HNE – Еберсвалде, Факултет за 

туризам и угостителство – 

Охрид, 2010-2012 

5.  Науме Мариноски, Сашо 

Коруновски, Цветко 

Андреески, Михаел 

Ристески 

Стратегија за развој на 

туризмот во Југозападниот 

плански регион 

Центар за развој на 

Југозападниот плански регион, 

2013 

6.  Иванка Нестороска, Науме 

Мариноски, Сашо 

Коруновски, Цветко 

Андреески, Михаел 

Ристески 

Иновативни солуции за 

подобрен пристап на 

услуги на локално ниво: 

креирање на мрежа за 

инклузивен развој на 

Североисточен плански 

регион, мапирање на 

Североисточен плански регион 

на Република Македонија, 2016 



 

 

потенцијалите за развој на 

различни видови рурален 

туризам и креирање на 

Регистар на потенцијалите 

за рурален развој (RPRTs) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Цветко Андреески Основи на информатика ЦНИР Охрид/2011 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. D. Stojanovic, C. Andreeski,  

 

UTICAJ INFORMACIONIH 

TEHNOLOGIJA NA 

PROCENU RIZIKA U 

OSIGURAVAJUĆIM 

KOMPANIJAMA,  

Conference ICTI 2012, Sarajevo, 

12-14.06.2012 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 15 

11.2. Магистерски работи 3 

11.3. Докторски дисертации 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

 1. Cvetko A., Bratislav M., Vladimir Nj. Analysis of the Life 

Insurance Market in the 

Republic of Macedonia,  

 

Economic Annals, Volume 

LVII, No. 194 / July – 

September,  Beograd 

2012,DOI: 

10.2298/EKA1294107A, 

ISSN: 0013-3264, Scopus, 

Scimago, SJR 0.16 

 2. Cvetko Andreeski Optimal Values for 

Calculation of Premium 

in Life Insurance, Title:   

 

International journal of 

energy optimization and 

engineering (IJEOE), ISSN: 

DOI: 10.4018/IJEOE, ISSN: 

2160-9500, EISSN: 2160-

9543, 2013 

 3. Dragan Stojanovic, Cvetko Andreeski, 

Dragana Rangjelovic 

Impact of IT technology 

on risk assessment in 

insurance companies 

International scientific 

magazine, Horizons, Special 

edition, Year X Volume 13, 

pp. 409-419, May 2014, 

Bitola, ISSN: 1857-856X 

 4. Cvetko A., Bratislav M. Aleksandra T.,  Analysis of some 

parameters of Critical 

Illness Insurance in the 

Republic of Macedonia, 

International scientific 

magazine, Horizons, Special 

edition, Year X Volume 13, 

99. 151-159, May 2014, 

Bitola, ISSN: 1857-856X 

 5. Cvetko Andreeski Analysis of mortality in 

Republic of Macedonia 

Social and Behavaioral 

Scineces, Elsevier, doi: 

10.1016/j.sbspro. 

2012.05.017 



 

 

12.2. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија  со импакт 

фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Cvetko A., Bratislav M., VladimirNj. Analysis of the 

Life Insurance 

Market in the 

Republic of 

Macedonia,  

 

EconomicAnnals, Volume 

LVII, No. 194 / July – 

September,  Beograd 

2012,DOI: , 

10.2298/EKA1294107A, 

ISSN: 0013-3264, Scopus, 

Scimago, SJR 0.16 

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.  Елизабета 

Лазаревска, Цветко 

Андреески,  

СИМУЛАЦИЈА И 

УПРАВУВАЊЕ НА 

РОБОТСКА РАКА СО 

SIMMECHANICS, 

SIMULINK И MATLAB, 

А1-3, ЕТАИ, 16-20 Септември 2011, 

Охрид 

2.  Цветко Андреески и 

коавтори, ЕТАИ 

конференција  

Фази оптимизација со 

линеарна функција на 

припадност: Студија на 

случај во осигурување на 

живот, 

А2-3, 16-20 Септември, Охрид, 2011 

 3.  Cvetko A., Svetlana N., 

Marijana B., 

 

Opportunities for abuse of 

data in new technologies, 

International  

Scientific Conference, The Balkans 

between past and the future, 05-08 June 

2013, Ohrid 

4.  Цветко Андреески 

 

МЕШОВИТ МОДЕЛ ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

НА СМРТНОСТ 

ЕТАИ 26-28.09.2013, А2-2, Охрид 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Пере Аслимоски 

2. Дата на раѓање 07.07.1962 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1986 Филозофски факултет - Скопје 

Магистер на 

науки 

1996 Филозофски факултет - Скопје 

Доктор на 

социолошки 

науки 

1999 ИСППИ - Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 
Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

511  
51412 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

511 

 
51123 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет ₺Св. Климент 

Охирдски₺ – Битола, 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

51412; 

51123; 

51610. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Социологија на туризмот Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

2. Социологија Менаџмент на услужен сектор,Осигурување, 

Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

 3. Социологија на исхраната 

 

Гастрономија, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Царина и шпедиција, Осигурување, Менаџмент на 

услужен сектор, Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

 4. Безбедност во туризмот Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, Осигурување, 

Менаџмент на услужен сектор, Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

 5. Социјална патологија Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, Осигурување, 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 



 

 

9.2 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на научно 

истражувачката работа, втор член 

Туризам, Царина и шпедиција, Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Етика во научно истражувачката 

работа, втор член 

Туризам 

 Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Пере Аслимоски Развој на социологијата 

во услови на 

глобализација 

Симпозиум на  Институтот за  

социологија – Скопје, мај, Охрид, 

2011 

2. Пере Аслимоски, Сашо 

Герасимоски 

Храната и исхраната 

како туристичка појава 

Меѓународна  конференција, 

ФТУ Охрид, 2011 

3. Пере Аслимоски, Сашо 

Коруновски 

The role of awareness for 

the protection of cultural 

heritage 

Меѓународна конференција: 

International Scientific Conference 

dedicated to the 110th anniversary of the 

Regional Museum of History,2014 

4.  Сашо Герасимоски,  

Пере Аслимоски 

“The intercultural 

communication on global 

and local level and the 

development of 

macedonian tourism” 

Proceedings of HOTELPLAN-

International Congress on Tourism, 

Belgrade, 2007, pp. 279-291 

5. Пере Аслимоски Prevention of interethnic 

conflicts 

International scientific conference – The 

Balkans between past and future: 

security, conflict resolution and euro – 

atlantics integration, UKLO – Bitola, 

Faculty of security – Skopje, 2013, 

pages 81-91. 

 

 

6. Пере Аслимоски, Сашо 

Герасимоски 

THE ROLE OF 

MUSEUMS IN 

COGNITION AND 

AFFIRMATION OF 

CULTURAL 

HERITAGE 

CULTURAL HERITAGE AND 

CULURAL TOURISM: MUSEUM’S 

PERSPECTIVES, International 

Scientific Conference dedicated to the 

10
th

 anniversary of the Regional 

Museum of History – Shumen 25-27 

June 2014 Shumen 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    



 

 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи да 

11.3 Докторски работи да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Лилјана Баткоска 

2. Дата на раѓање 13.10.1954 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 

(VIII) 

1996 УКИМ – Скопје, Филозофски факултет 

Магистер на 

науки (VII/2) 

1992 УКИМ – Скопје, Филозофски факултет 

Дипломиран 

психолог (VII/1) 

 УКИМ – Скопје, Филозофски факултет 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 
Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.10  51017 

51018 

51019 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.10 51017 

51018 

51019 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

51017 

51018 

51019 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија во туризмот Туризам, Хот-Ресторанска, Осигурување, Царина и 

шпедиција,  Гастрономија,  Менаџмент во услужен 

сектор / Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

2. Психологија во угостителство Хот-Ресторанска, Туризам, Хот-Ресторанска, 

Осигурување, Царина и шпедиција, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

3. Бизнис психологија Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за туризам 

и угостителство-Охрид 

4. Криминалистичка психологија Царина и шпедиција, Безбедност и финансиска 

контрола / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид/ Факултет за безбедност - Скопје 

5. Деловно комуницирање Туризам, Хот-Ресторанска, Осигурување, Царина и 

шпедиција,  Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Менаџмент во услужен сектор / Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

6. Психологија на исхрана Туризам, Хот-Ресторанска, Осигурување, Царина и 

шпедиција,  Гастрономија,  Менаџмент во услужен 



 

 

сектор / Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

9.2 
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на научно – 

истражувачката работа 

Туризам, Осигурување, Царина и шпедиција,  

Безбедност и финансиска контрола/ Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид/ Факултет за 

безбедност - Скопје 

2. Однесување на потрошувачите Туризам, Осигурување, Царина и шпедиција,  / 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

3. Вештини на преговарање Осигурување / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид  

4. Деловна психологија Царина и шпедиција, / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Криминалистчка психологија, 

психопатологија – аспекти на 

докажувањето 

Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид и Факултет за 

безбедност-Скопје 

6.   

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражување на мотивацијата во 

туризмот 

Туризам  / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2. Етика во научно – истражувачката 

работа 

Туризам/ Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

The Impact of Cognitive 

Learning on Consumer 

Behaviour 

 XI International Scientific Conference on 

Service Sector, 2012 

2. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Negotiation Skills – A 

Factor for Insurance 

Development in 

Conditions of Changeable 

Surrounding 

International Scientific Conference, 

Service Sector, 2013. 

3. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Psychological Implications 

of the Information 

Acquired Byinstant 

Communication 

The Power of Knowledge, Sixth 

International Conference, Agia Triada, 

2015. 

4. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Organizational Behaviour 

and business 

communication in tourism 

without borders function  

International Scientific Conference, Namik 

Kemal Universitu, Turcija, 2010 

5. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Индиции и психолошка 

реконструкција на 

злосторството 

Научно списание и Меѓународна научна 

конференција, Безбедност, Факултет за 

безбедност, Скопје, 2011 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 



 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Postgraduate Curriculum 

Design,Teaching and Pedagogies in 

Tourism and Hospitality  

co-organized by the 

Universitu at the Aegean and 

the T.E.I. at Thessaloniki, in 

the framework at the Tempus 

Joint Projekt CD- Jep- 17121 

– 2005-2009 

2. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

The Communication situation as a 

Pedagogical tool to teach Menagement 

course 

South East European Network 

for Menagement Education, 

Caisanau, Moldova, 2006-

2010 

3. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Project – Region of Negotino and 

Alternative Tourism Perspectives 

This Project is funded by the 

Eurepean Union, 2008/2009 

4. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Project – Region of Kavadarci and 

Communication Skills in Hospitality 

This Project is founded by the 

Eurepean Union, 2009 

5. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 

Administration et Gestion des 

Universties dans IARYM – Public 

administration and public policy in 

R.Macedonija  

Tempus Joint Project – JEP – 

UM – JEP – 15032, 2005-

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи менторство – да / член на комисија - да 

11.3 Докторски работи менторство – не / член на комисија - да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. Автор              Н     Наслов Издавач / година 



 

 

број 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Јованка Билјан 

2. Дата на раѓање 11.09.1966 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 1988 УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Магистерски 1995 УКИМ, Економски факултет – Скопје 

Докторат 2000 УКИМ, Економски факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 

општествени 

науки 

5.03 економски 

науки 

5.06 

организациони 

науки и 

управување 

50326 финансии 

50328 сметководство 

50309 меѓународна економија 

50606 сметководствен менаџмент 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 

општествени 

науки 

5.03 економски 

науки 

50309 меѓународна економија 

50319 економика на надворешна 

трговија  

50302 применета економија 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО, Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународна трговија - Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока /ФТУ 

- Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и Факултет за 

безбедност 

2. Надворешно-тровско и 

девизно работење 

Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока/ФТУ 

3.  Применета економија Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока/ФТУ 

4. Царински систем Царина и шпедиција/ФТУ 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Царински систем на 

Европската Унија 

Царина и шпедиција/ФТУ 

2. Светска трговска 

организација 

Царина и шпедиција/ФТУ 

3.  Современи економски 

системи 

Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и Факултет за 

безбедност 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 



 

 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Jovanka Biljan Good governance in 

Customs: the case of the 

Republic of Macedonia 

 

Corporate governance : an international 

perspective.- Springer, ISBN 978-3-642-

45166-9. 2014, p. 101-115 

2. Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov. 

 

Certain International 

Aspects оf Customs 

Modernization Process 

 

Scientific Journal “Horizons” No 9, 2013, 

University of St. Kliment Ohridski-Bitola, 

p.95-105 

3. Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov, 

Sanel Jakupovic  

International Tourist 

Arrivals and Transport 

Infrastructure in the 

Republic of Macedonia: 

Perspective Overview 

Economy and Market Communication 

review -EMC Review No.3, June, 

PANEUROPEAN APERION 

UNIVERSITY, BANJA LUKA, 2012, 

p.11-24 

4. Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov 

Risk management and 

Customs performance 

improvements: The case of 

the Republic of Macedonia  

 

Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

Vol. 44 (2012). pp.  301 – 313. 

http://www.sciencedirect.com/science/jour

nal/18770428/44 ELSEVIER, 2012 

Included in to CPCI - integrated 

index within Web of Science, Thomson 

Reuters 

5. Aleksandar Trajkov, 

Jovanka Biljan 

 

Logistic services trade 

balance as indicator of 

Macedonian logistic 

industry potential 

 

Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

Vol. 44 (2012). pp.  314 – 322. 

http://www.sciencedirect.com/science/jour

nal/18770428/44 ELSEVIER, 2012 

Included in to CPCI - integrated 

index within Web of Science, Thomson 

Reuters 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Јованка 

Биљаноска - 

Раководител на 

група за економија 

и инвестиции; 

Л. Ѓоргоноски; Д. 

Голабоски; В. 

Ашталскоски и 

други 

Граѓански советодавен 

одбор како алатка за 

развој на демократијата  

АКВА – Струга, Април, 2008 – Мај, 

2009. 

2. Д-р Јованка 

Биљаноска 

Contemporary Achievements 

in the International Trade 

and their Implementation in 

the Macedonian University 

Education of Customs and 

Freight Forwarding 

Fulbright Scholar Program AY 2006/07, 

Host institution: School of Business and 

Economics, College of Charleston, 

Charleston, SC, 01 September 2006 – 31 

May 2007 

http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Corporate+governance+%3A+an+international+perspective.%22&type=PublishedIn
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Corporate+governance+%3A+an+international+perspective.%22&type=PublishedIn
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44


 

 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јованка Билјан Меѓународна трговија ФТУ-Охрид, 2016 

2. Живко Атанасоски,  

Јованка Биљаноска  

Царински систем и 

политика 

ФТУ-Охрид, 2010 

3. Јованка Биљаноска Трговска политика на 

Европска унија 

ФТУ-Охрид, 2009 

4. Јованка Биљаноска Меѓународна трговија ФТУ-Охрид, 2009 

5. Јованка Биљаноска Надворешна трговија 

теорија, политика, 

практика, трето издание,  

ФТУ-Охрид, 2008 

 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  D. Stojanovic 

J. Biljan 

D. Sarac 

A. Trajkov 

Gender employment 

inequality in transport and 

logistics industry: the 

specifics in the Republic of 

Serbia and the Republic of 

Macedonia 

The 5th International Conference on 

Women’s Issues in Transportation, The 

French Institute of Science and 

Technology for Transport, Development 

and Networks - IFSTTAR 

WIIT, Paris April 2014 

2.  Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov, 

Barriers to International 

Trade of Logistic Services 

Conference Proceedings, Eighth 

Anniversary International Conference, 

“LOGISTICS IN THE CHANGING 

WORLD” (Theory, Practice, Education), 

University of National and World 

Economy, Department of Business 

Logistics, Centre for Logistics Research 

and Training, 18.11.2011, Sofia, Bulgaria 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Околу 50 

11.2. Магистерски работи 6 

11.3. Докторски дисертации 3 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  

1.  Jovanka Biljan 

 

International Transit and Road 

Freight Transport in the Republic 

of Macedonia 

Eastern Partnership 

INTERNATIONAL TRANSIT  

EAST – WEST – CUSTOMS 

AND LOGISTIC ASPECTS, 

Polish Customs Books Library- 

Warsaw, Poland, 2013 

2.  Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov, 

Risk management and Customs 

performance improvements: The 

case of the Republic of Macedonia  

 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Vol. 44 (2012). pp.  

301 – 313. 

http://www.sciencedirect.com/sci

ence/journal/18770428/44 

ELSEVIER, 2012 Included in to 

CPCI - integrated index within 

Web of Science, Thomson 

Reuters 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44


 

 

3.  Aleksandar Trajkov,  

Jovanka Biljan,  

 

Logistic services trade balance as 

indicator of Macedonian logistic 

industry potential 

 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Vol. 44 (2012). pp.  

314 – 322. 

http://www.sciencedirect.com/sci

ence/journal/18770428/44 

ELSEVIER, 2012 Included in to 

CPCI - integrated index within 

Web of Science, Thomson 

Reuters 

4.  Aleksandar Trajkov,  

Jovanka Biljan,  

 

International trade in logistic 

services in CEFTA 2006 countries 

6th International Days 

of Statistics and 

Economics. 2012, 

https://www.dropbox.com/s/oiuxi

e6pw0uws80/social-science-

confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0  

Included into CPCI - integrated 

index within Web of Science, 

Thomson Reuters   

5. 5

. 

Jovanka Biljan Good governance in Customs: the 

case of the Republic of Macedonia 

 

Corporate governance : an 

international perspective.- 

Springer, ISBN 978-3-642-

45166-9. 2014, p. 101-115 

 6.  Aleksandar Trajov 

Jovanka Biljan 

Influence of International Trade 

Flows on International Trade in 

Logistic Services in Macedonia 

Greener Journal of Business and 

Management Studies 4 (2), 045-

051 (2014) 

ICV: 6.03 

 7.  Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Overview and Characteristics of 

Tourism Seasonality in Ohrid 

Economs themes, December 

2016, Volume 54, Issue 4 

p.485-498 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov, 

Risk management and Customs 

performance improvements: The 

case of the Republic of Macedonia  

 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Vol. 44 (2012). pp.  

301 – 313. 

http://www.sciencedirect.com/sci

ence/journal/18770428/44 

ELSEVIER, 2012 Included in to 

CPCI - integrated index within 

Web of Science, Thomson 

Reuters 

2. Aleksandar Trajkov,  

Jovanka Biljan,  

 

Logistic services trade balance as 

indicator of Macedonian logistic 

industry potential 

 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Vol. 44 (2012). pp.  

314 – 322. 

http://www.sciencedirect.com/sci

ence/journal/18770428/44 

ELSEVIER, 2012 Included in to 

CPCI - integrated index within 

Web of Science, Thomson 

Reuters 

 3. Aleksandar Trajkov,  

Jovanka Biljan,  

International trade in logistic 

services in CEFTA 2006 countries 

6th International Days 

of Statistics and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Corporate+governance+%3A+an+international+perspective.%22&type=PublishedIn
http://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=%22Corporate+governance+%3A+an+international+perspective.%22&type=PublishedIn
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44


 

 

 Economics. 2012, 

https://www.dropbox.com/s/oiuxi

e6pw0uws80/social-science-

confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0  

Included into CPCI - integrated 

index within Web of Science, 

Thomson Reuters   

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција Година 

1.  Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Overview and Characteristics of 

Tourism Seasonality in Ohrid 

International Scientific Conference: 

The Priority Directions of National 

Economy Development. University 

of Nis. Faculty of Economics. 

13.10.2016 

2.  Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Customs Risk Management – 

Time of Declaration Processing 

by Control Cannels 

V International Scientific Conference 

on Economic Development and 

Standard of Living EDASOL 2015, 

Paneuropean University Apeiron, 

Banja Luka, Bih, 2015 

3. 1

. 

D. Stojanovic 

J. Biljan 

D. Sarac 

A. Trajkov 

Gender employment inequality 

in transport and logistics 

industry: the specifics in the 

Republic of Serbia and the 

Republic of Macedonia 

The 5th International Conference on 

Women’s Issues in Transportation, 

The French Institute of Science and 

Technology for Transport, 

Development and Networks - 

IFSTTAR 

WIIT, Paris April 2014 

 4.  Jovanka Biljan Customs Modernization Process 

as a Good Governance 

Practice: an International 

Overview 

Keynote speech, 4th International 

Conference on Governance Fraud 

Ethics and Social Responsibility, 

Antalya, Turkey 2012 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiuxie6pw0uws80/social-science-confs-1990-2014-dec.xlsx?dl=0
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vnFN6lAAAAAJ&citation_for_view=vnFN6lAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC


 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ангела Василеска 

2. Дата на раѓање 08-08-1971 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор по биотехнички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Високо образование 1996 ПМФ-Скопје 

Магистер по 

биолошки науки 
2003 ПМФ-Скопје 

Доктор по 

биотехнички науки 
2007 Биотехнички факултет-Битола 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје 1 Поле  1.08 Област 10 802 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 4 Поле  4.14 Област 41 401 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет  за туризам и 

угостителство Охрид 

Редовен професор   

41400, 414001 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Нутрицизам Гастрономија, Гастрономија, исхрана и 

диететика, Хотелско-ресторанска 

2. Познавање на стоката со наука за исхрана Гастрономија, Гастрономија, исхрана и 

диететика, Хотелско-ресторанска, Туризам 

3.  Диететика Гастрономија, Гастрономија, исхрана и 

диететика, 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Проектен менаџмент Туризам 

2. 
Технолошки особини на стоките при 

транспорт 

Царина и шпедиција 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Vasileska, A., Savkovic, T., 

(2005)  

Food safety with emphazing the 

effects of dietary probiotic and 

organic acid supplementation to 

diets on broiler performance. 

ISIRR, 2005, 19-21 April, 2005, 

Segedin, Madzarska 



 

 

2. Vasileska, A., Savkovic, T., 

and Novevska, V.,  (2005)  

Development of alterative 

approaches to antibiotics for 

controlling bacterial pathogens 

and disease in broiler chicks. 

XI International Feed Technology 

Symposium, Quality Assurance, 

Vrnjacka Banja, may 30
th

-June 3 
th

 2005. 

3. Vasileska, A., Reckoska, G., 

(2006)  

"Food derived from 

biotechnology advantages and 

risks. 

24 
th 

EuroCHRIE Congress 25-28 

October, 2006,  Thessalonica, 

Greece, CD 

4. Vasileska, A., Reckoska, G., 

(2008)  

Application of the HACCP  

standard in catering industry in 

Macedonia. Tourism and 

hospitality management. 

XIX Biennial international 

congress for tourism and hotel 

industry. Opatia, maj 2008. 

5. Vasileska, A., Novevska, V., 

Mirceska, I., (2009)  

 

Increasing healthy food 

solutions in catering  resorts  as 

an imperativ for quality tourism 

and healthy human population . 

The 4-th Biennial International 

Congress HOTEL PLAN, 

Belgrade, 18-20 November 2009. 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Речкоска, Г., Василеска, А. Нутрицизам ФТУ-Охрид, 2009 

2. Василеска, А Диететика ФТУ-Охрид, 2009 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. Vasileska, A., Reckoska, 

G.,(2010)  

Culinary identity as 

important segment of tourist 

offer. Tourism and 

hospitality management. 

XX Biennial international congress 

for tourism and hotel industry. 

Opatia, maj 2010. 

2. Vasileska, A., (2007)  Slow food concept as a 

strategic move of 

gastronomic offer in Ohrid. 

IX International Conference 

University " St. Kliment Ohridski"-

Bitola, Macedonia, Faculty of 

tourism and hospitality-Ohrid, 

Macedonia. 

3. Reckoska, G., Reckoski, R., 

Vasileska, A., (2008)  

Energy consumption in hotel 

industry-Case stady in 

Ohrid.  

Tourism and hospitality 

management.An international journal 

of multidisciplinary  research for 

south-eastern Europe. Vol. 14, No. 2. 

pp.217-350, December 2008. 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 



 

 

 11.1 Додипломски работи 30 

11.2 Магистерски работи не 

11.3 Докторски работи не 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Меѓународен 

собир/  

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Доц. д-р Лариса Василеска  

2. Дата на раѓање 03.06.1977 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

менаџер по царина 

и шпедиција 

1999 УКЛО,Факултет за туризам и угостителство - 

Охрид 

Магистер по 

Деловно право 

2009 УКИМ, Правен Факултет Јустинијан Прима- 

Скопје 

Доктор на науки 

од областа на 

Казненото право 

2013 Мегатренд Универзитет – Факултет за право, 

јавна администрација и безбедност – 

Белград, Р. Србија 

6.  Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Правни науки 50824 Деловно право 

7 Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Правни науки 50804 Казнено право 

8.  Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Доцент, Казнено право 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Криминалитет и детекција Осигурување/Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

2. Криминалитет и детекција Царина и шпедицја/ ФТУ – Охрид 

3. Царинско казнено право Царина и шпедиција/ФТУ – Охрид 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 



 

 

 1. Larisa Vasileska, PhD Legitimacy of ICC for 

prosecuting grand 

corruption as a violation 

of human rights 

Ohio Council of Criminal Justice 

Education, OCCJE Research 

Conference, April 15, 2016 

2. 

 

Larisa Vasileska, PhD Corruption  – the  Cancer  

of Society 

5th  International  conference  on 

governance  fraud,  ethics  and  

social  responsibility,  September  

23‐26, 2014, Edirne, Turkey 

3. Larisa Vasileska, MSc Review of international 

criminal acts related to 

transnational crime 

12 International criminal law forum 

organized by the International 

Criminal Law Association, 

”International Criminal acts” Tara, 

Republic of Serbia, 5‐9 June, 2013 

4. 

 

Larisa Vasileska, MSc  

Prof. D-r Miladin Krstanoski 

European Convention on 

the Supervision of 

Conditionally Sentenced 

or Conditionally  Released 

Offenders in criminal and 

penitentiary  law of the 

Republic of Macedonia 

criminal  

11 International criminal law forum 

organized  by  the  International  

Criminal  Law  Association,  

”Relevant Issues regarding the 

application of International law in 

National law” Tara, Republic of 

Serbia, 6‐10 June, 2012 

5. Larisa Vasileska, MSc Tackling international 

terrorism 

International  Scientific Conference 

, Customs Cooperation, Economic 

Relations  and Legal Regulation in 

Asian Pacific Region and in the 

Customs Union, Federal Customs 

Service State Educational   

Institution   of   Higher   

Professional   Education   «Russian 

Customs Academy» Vladivostok 

Branch, September, 18−21, 2012 

Russia,2012 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. Автор Наслов Издавач / година 



 

 

 

 

 

број 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Наслов Издавач / година 

1. Larisa Vasileska "The new role of Macedonian 

Customs Administration" 
Elsvier, Procedia ‐ Social and Behavioral  

Sciences 44 (2012) 323‐329.2012 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Наслов Издавач / година 

1. Larisa Vasileska The new role of Macedonian 

Customs Administrantion 
Elsvier, Procedia ‐ Social and Behavioral  

Sciences 44 (2012) 323‐329.2012 

2.    

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 
Автор Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/конеренција 
Година 

1. Larisa Vasileska Corruption  – the  Cancer  

of Society 

5th  International  conference  on 

governance  fraud,  ethics  and  

social  responsibility, Edirne, 

Turkey 

2014 

2. Larisa Vasileska Prevention   and   

Detection   of   Custom   

Fraud 

4th   International conference   on  

governance,   fraud,  ethics  and  

social  responsibility, Alanya, Turkey,  

 

2012 

3. Larisa Vasileska Tackling international 

terrorism 

 

International  Scientific 

Conference , Customs 

Cooperation, Economic Relations  

and Legal Regulation in Asian 

Pacific Region and in the Customs 

Union, Federal Customs Service 

State Educational   Institution   of   

Higher   Professional   Education   

«Russian Customs Academy» 

Vladivostok Branch, September, 

18−21, 2012 Russia 

2012 



 

 

 

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ристо Гогоски 

2. Дата на раѓање 06.03.1961 г. 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист 

1983 г. Економски Факултет Скопје 

Магистер на 

науки 

1989 г.  Економски Факултет Скопје 

Доктор на науки 1994 г.  Економски Факултет Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.03. Економски 

науки 

50321 Банкарство 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.03. Економски 

науки 

50321 Банкарство; 50326 

Финансии; 50301 Политичка 

економија 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство Охрид 

Редовен професор; 

50301 Политичка економија; 

50321 Банкарство; 

50309 Меѓународна економија 

50326 Финансии 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Економија Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам; 

Гастрономија диететика и исхрана; Хотелско 

ресторанска; Гастрономија / ФТУ Охрид 

2. Основи на економија Безбедност и финансиска контрола / ФТУ Охрид и 

Факултет за безбедност Скопје 

3 Платни системи Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам; 

Гастрономија диететика и исхрана / ФТУ Охрид и 

Факултет за безбедност Скопје 

4. Меѓународни економски односи Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам; 

Гастрономија диететика и исхрана; / ФТУ Охрид 

5. Менаџерска економија Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам; 

Гастрономија диететика и исхрана; / ФТУ Охрид  

   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Банкарство Осигурување / ФТУ Охрид 

2. Финансиски трансакции Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ph.D Risto Gogoski Macroeconomic Aspects of 

Unemployment, Poverty and 

Living Standards 

International scientific conference 

Migration and labour market, 

Hotel “Montana Palace” 

Krushevo, Macedonia, October 

19-20, 2012 

2. Ph.D Risto Gogoski; Ph.D 

Vera Karadjova  

Convergence of the financial 

services industry in 

imperfectly competitive 

financial market  

XII International scientific 

conference on the service sector, 

3-5 october 2013, Faculty of 

Tourism and Hospitality – Ohrid. 

  

3. Dimoska Tatjana; Nikoloski 

Branko; Gogoski Risto  

The Role of Innovations on 

the SMEs Competitiviness  

Internstional Confernce: SMEs 

Development and Innovations – 

Building Cometitive Future of 

South-Eastern Europe; Faculty of 

Economics Prilep; Central 

European Initiative and Centar for 

Inovation & development; Ohrid, 

3-4 October, 2014, Macedonia  

4. Bratislav Miloshevikj, Risto 

Gogoski, Aneta Trpkoska:  

“The Life Insurance 

Companies as Participants in 

the Financial Market” 

XIII Internacional Conference on 

Service Sector – INSCOSES 

2016, Ohrid, 06-07 October 2016, 

St. Kliment Ohridski University – 

Bitola, Faculty of Tourismand 

Hospitality – Ohrid, University of 

Kragujevac – Faculty of Hotel 

Management and Tourism – 

Vrnjacka Banja. 

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Стручен тим: раководител 

Проф. Д-р Науме 

Mариноски 

Programa za razvoj na 

Jugozapadniot planinski 

region na RM za perid 2010-

2015 godina 

GTZ RED Programa za 

regionalen ekonomski razvoj na 

Makedonija; (GTZ) 2010 г. 

2.    

3.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Ристо Гогоски Економија ФТУ Охрид / 2012 

2. Проф. Д-р Ристо Гогоски Економика на платните 

системи 

ФТУ Охрид / 2012 

3.    

4.    

5.    



 

 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Risto Gogoski  

 

“Quality macroeconomics 

toolkits helping understand 

and explain present 

macroeconomic problems”, 

– International Scientific Journal, 

series A – Social Sciencies 

Humanities, Year X; Volume 14, 

September 2014, University St. 

Kliment Ohridski – Bitola 

2. Bratislav Miloshevikj PhD, 

Risto Gogoski PhD, Aneta 

Trpkoska MSc, 

“The life insurance 

companies as participants in 

the financial market”, 

HORIZONS – International 

scientific journal, Series A – 

Social Sciences and 

Humanities; St. Kliment 

Ohridski University – Bitola; 

Year X, Volume 20, 

December 2016, Bitola, 

ISSN 1857-9884   

 

“The life insurance 

companies as participants in 

the financial market”, 

– International scientific journal, 

Series A – Social Sciences and 

Humanities; St. Kliment Ohridski 

University – Bitola; Year X, 

Volume 20, December 2016, 

Bitola, ISSN 1857-9884   

  

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 



 

 

1. Dimoska Tatjana; 

Nikoloski Branko; 

Gogoski Risto  

The Role of Innovations 

on the SMEs 

Competitiviness  

Internstional Confernce: SMEs 

Development and Innovations – Building 

Cometitive Future of South-Eastern 

Europe; Faculty of Economics Prilep; 

Central European Initiative and Centar for 

Inovation & development; Ohrid, 3-4 

October, 2014, Macedonia  

 2 Bratislav Miloshevikj 

PhD, Risto Gogoski 

PhD, Aneta Trpkoska 

MSc, 

“The life insurance 

companies as 

participants in the 

financial market”, 

HORIZONS – 

International scientific 

journal, Series A – 

Social Sciences and 

Humanities; St. 

Kliment Ohridski 

University – Bitola; 

Year X, Volume 20, 

December 2016, 

Bitola, ISSN 1857-

9884   

“The life insurance 

companies as participants 

in the financial market” , 

– International scientific journal, Series A 

– Social Sciences and Humanities; St. 

Kliment Ohridski University – Bitola; 

Year X, Volume 20, December 2016, 

Bitola, ISSN 1857-9884   
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Татјана Димоска 

2. Дата на раѓање 16.10.1974 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на 

економски науки 

27.05.2009  Универзитет“Св. Кирил и 

Мeтодиј”– Скопје, Економски 

институт, Скопје 

Магистер на 

науки од областа 

на туризмот и 

угостителството 

04.05.2005 Универзитет  “Св. Климент 

Охридски” – Битола, Факултет 

за туризам и угостителство  - 

Охрид 

Дипломиран 

организатор по 

туризам и 

угостителство 

(VII/1 степен) 

29.10.1997 Универзитет  “Св. Климент 

Охридски” – Битола, Факултет 

за туризам и угостителство  - 

Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.00 5.14 51419 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5.00 5.03 50305 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Вонреден  Професор 

50305 (Економски развој) 

50329 (Економски науки) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одржлив развој на туризмот Туризам, Хотелско-Ресторанска, Гастрономија, 

ГИД, Осигурување, Царина и Шпедиција / ФТУ-

Охрид 

2. Економија на развој Туризам, Хотелско-Ресторанска, Гастрономија, 

ГИД, Осигурување, Царина и Шпедиција / ФТУ-

Охрид 

 3. Култура и одржлив развој Менаџмент во услужен сектор (Менаџмент во 

културата) / ФТУ-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Туризам и локален економски развој Туризам, Хотелско–Ресторанска, Гастрономија, 

ГИД,  Осигурување, Царина и Шпедиција / ФТУ-

Охрид 

2. Одржливост во угостителската 

индустрија 

Гастрономија, исхрана, диететика/ ФТУ – Охрид 

3. Компаративен јавен менаџмент Осигурување / ФТУ - Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1. Претприемнички и  одржлив 

туристички развој 

Туризам/ ФТУ Охрид 

10. 

 

Селектирани резултати 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

 1. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

“Социо-економски ефекти 

од туризмот во општина 

Охрид за период 2004-2014”  

 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, Охрид, 

2015 

2. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

“Обука на градежните 

работници за енергетска 

ефикасност” (BUILD UP 

Skills BEET – Builders’ 

Energy Efficiency Training, 

IEE/13/BWI/682/ SI2.680171 

– Intelligent Energy Europe” 

Проектот е финансиран од 

Европската Унија. 

Координатор на активностите  

Стопанска Комора на 

Република Македонија, а 

партнери на проектот се: 

Факултетот за електротехника 

и информациони технологии – 

УКИМ, Факултетот за бизнис 

економија, ЈУ Центар за 

образование на возрасните на 

Република Македонија, 

Здружение на бизниси и 

консултанти – Креација и 

ЦеПроСард, февруари 2015  

3. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

“Поедноставени Царински 

постапки, Документи кои се 

приложуваат кон царинската 

декларација и Новини во 

царинското работење” 

Стопанска Комора на 

Република Македонија, 

декември 2014 

4. Доц. Д-р Татјана Димоска “Промоција на заедничкото 

архитектонско наследство и 

развој на религиозниот 

туризам во Крушево и 

прекуграничната област 

Промокрос” 

Општина Крушево, 2012 

5.  Татјана Димоска “По патеките на одржливиот 

економски развој” 

St. Louis Community College - 

USA и Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2004 

6. Татјана Димоска “Student Mobility (OMS)” Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола, Факултет 

за туризам и угостителство – 

Охрид и L´istitut Universitaire 

des Maitres de l´Academie de 

Toulouse –  France, 2001-2004 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Зоран Тунтев 

Д-р Татјана Димоска 

“Одржлив развој на 

туризмот” 

Центар за научно-

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 



 

 

угостителство - Охрид, 2010 

година 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Nikolovski, B., Dimoska, T., 

Tuntev, Z., 

 “Effects of tourism 

entrepreneurship on regional 

development” 

Proceedings from the First 

International Scientific 

Conference “Challenges of 

tourism and business logistics in 

the 21st century »ISCTBL 

2017«, Gevgelija, 24-25 October 

2017. Faculty of tourism and 

business logistics, Gevgelija 

2. Dimoska, T., Nikolovski, B., 

Tuntev, Z., 

“Employment in the small and 

medium - sized enterprises in 

tourism – comparative 

analysis” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 20, 

2016, University of “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, pp. 53-68 

3. Dimoska, T., Nikolovski, B., 

Tuntev, Z. 

“Employment in the small and 

medium-sized enterprises in 

tourism – comparative 

analysis” 

Proceedings from the XIII 

International scientific conference 

on service sector INSCOSES 

2016, Ohrid 06-07 October. 

Faculty of Tourism and 

Hospitality, Ohrid 

4. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 

“Tourism and small and 

medium-sized enterprises 

impact on the employment in 

the Republic of Macedonia 

and in the Municipality of 

Ohrid” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

19, 2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 

197-214 

5. Nikolovski, B., Dimoska, T. “Entrepreneurial design of 

quality initiatives in small 

tourism businesses” 

 International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

19, 2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 

185-196 

6. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

Проф. Д-р Зоран Тунтев 

“Влијание на туризмот врз 

вработеноста во Република 

Македонија и општина 

Охрид” 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 

2015/2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dimoska, T., Nikolovski, B., 

Tuntev, Z., 

“Employment in the small 

and medium - sized 

enterprises in tourism – 

comparative analysis” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 20, 

2016, University of “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, pp. 53-68 



 

 

2. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 

“Tourism and small and 

medium-sized enterprises 

impact on the employment 

in the Republic of 

Macedonia and in the 

Municipality of Ohrid” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

19, 2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 

197-214 

3. Nikolovski, B., Dimoska, T. “Entrepreneurial design of 

quality initiatives in small 

tourism businesses” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

19, 2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 

185-196 

4. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Developing destination 

competitiveness: small 

tourism enterprises (STE) as 

innovation drivers” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

18, University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2015, pp. 67-

78 

5. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Tourism entrepreneurship 

opportunities and the 

economic development” 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Vol. 

18, University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2015, pp. 55-

66 

6. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Dimension of quality in 

tourism: A small business 

perspective” 

Knowledge International Journal 

“Scientific & Applicative 

Papers”, Vol. 9, 2015, pp.77-81, 

Institute of Knowledge 

Management, Skopje, 

Macedonia 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир 

/конференција/година 

 1. Nikolovski, B., Dimoska, T., 

Tuntev, Z., 

“Effects of tourism 

entrepreneurship on 

regional development” 

First International Scientific 

Conference “Challenges of tourism 

and business logistics in the 21st 

century »ISCTBL 2017«, Gevgelija, 

24-25 October 2017. Faculty of 

tourism and business logistics, 

Gevgelija 

2. Dimoska, T., Nikolovski, B., 

Tuntev, Z. 

“Employment in the 

small and medium-sized 

enterprises in tourism – 

comparative analysis” 

XIII International scientific 

conference on service sector 

INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 

October. Faculty of Tourism and 

Hospitality, Ohrid 

3. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Dimension of quality in 

tourism: A small 

business perspective” 

V
th

 International Scientific 

Conference “Knowledge- capital of 

the Future: Knowledge – who and 



 

 

what”, Bansko, R. Bulgaria, 21-25 

May 2015 

  4. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Marketing positioning 

improvement strategies 

for small and medium-

sized tourism 

enterprises” 

V
th

 International Scientific 

Conference “Knowledge- capital of 

the Future: Knowledge – who and 

what”, Bansko, R. Bulgaria, 21-25 

May 2015 

5. Branko Nikolovski, PHD 

Tatjana Dimoska, PHD 

“Innovating in a tourism 

context: Operational 

level challenges” 

V
th

 International Scientific 

Conference “Knowledge- capital of 

the Future: Knowledge – who and 

what”, Bansko, R. Bulgaria, 21-25 

May 2015 

6. Prof. Tatjana Dimoska Ph.D. 

Prof. Branko Nikolovski 

Ph.D. 

Boris Trimcev MSc 

“The role of innovations 

for creating the 

knowledge economy” 

Third International Scientific 

Conference “Knowledge- capital of 

the Future: Knowledge now-but 

how”, Bansko, R. Bulgaria, 2014 

7. Prof. Tatjana Dimoska Ph.D. 

Prof. Branko Nikolovski 

Ph.D. 

Boris Trimcev MSc 

“The importance of 

education for the Human 

Development Index in 

the Republic of 

Macedonia” 

Third International Scientific 

Conference “Knowledge- capital of 

the Future: Knowledge now-but 

how”, Bansko, R. Bulgaria, 2014 

8. Prof. Tatjana Dimoska Ph.D. 

Prof. Branko Nikolovski 

Ph.D. 

Prof. Risto Gogoski Ph.D. 

Boris Trimcev MSc 

“The role of innovations 

on the SMEs 

competitiveness” 

International Conference “SMEs 

Development and Innovation: 

Building Competitive Future of 

South-Eastern  Europe”, Ohrid, 

Macedonia, 2014 

9. Prof. Tatjana Dimoska Ph.D. 

 

“Human capital and 

economic development” 

 

Second International Scientific 

Conference “Knowledge-capital of 

the Future: New Knowledge For The 

New People”, Ohrid, Macedonia, 

2014 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Снежана Дичевска 

2. Дата на раѓање 05.04.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

 2010 

(04.03.2010) 

УКИМ-Скопје, Економски 

институт-Скопје 

   

   

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки  

 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03 -Економски 

науки  

 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Вонреден професор 

50326 – Финансии;  

50329 - Економски науки – друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реосигурување Осигурување- Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Финансиски пазари и институции Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Банкарско работење Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

4. Корпоративно финансиско 

управување 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

5. Платни системи Безбедност и финансиска контрола, Факултет за 

безбедност-Скопје 

6. Финансирање на промотивните 

активности 

Менаџмент во услужен сектор, Факултет за туризам 

и угостителство-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Финансиско -инвестиционен Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 



 

 

менаџмент Безбедност и финансиска контрола, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Финансиски менаџмент Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

3. Финансиски трансакции Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

4. Современи финансиски системи Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Управување со ризици Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Институционална димензија на 

одржлив развој на туризмот 

Туризам, Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Snezana Dicevska 

Evica Delova Jolevska 

Regulation and supervision 

on the banking system in time 

of financial crisis: The case 

of Republic of Macedonia 

St. John’s University, USA, 

Global Business Research 

Symposium, The 7
th

 Annual 

Conference, June 13-15, 2012, 

Rome, Italy 

2. Vera Karadjova 

Risto Gogoski 

Snežana Dičevska 

Factors that condition the 

Living Standards - 

Conditions and Tendencies in 

the Republic of Macedonia  

EDASOL 2012, Economic 

development and Standard of 

living, II International 

conference on economic 

development and standard of 

living,  Improving Living 

Standards and  Social inclusion 

in times of crisis, October 12 – 

13, 2012 – Banja Luka, Bosnia 

and Hercegovina 

3. Snezana Dicevska Crisis impact on the financial 

sector, the mechanisms of the 

transmission and 

consequences of the crisis to 

the real sector 

2
nd

 Advances in Hospitality and 

Tourism and Marketing & 

Management Conference, 

ISBN:978-960-287-139-3, 31 

May-3 June 2012, Corfu, Greece 

4. Snežana Dičevska  

Vera Karadjova 

Repo transactions - 

theoretical aspects and 

prerequisites for their revival 

in Рepublic of Мacedonia 

The third International 

Conference “Employment, 

Education and 

Enterpreneurship”, (Finance, 



 

 

Insurance and Investment, 15-17 

October 2014, Belgrade Serbia, 

UDC 336.763:33(497.7), ISBN 

978-86-6069-102-8 

5. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Risto Gogoski 

Dealing with unemplоyment 

as a significant 

macroeconomic problem 

International scientific 

conference MIGRATION AND 

LABOUR MARKET, Hotel 

“Montana Palace” Krushevo, 

Macedonia, October 19-20, 2012 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  German-Macedonian 

Training Program and 

Network "Sustainable 

Tourism" for SME in 

Tourism Sector, Academics 

and Developers 

Master Course "Sustainable 

Tourism Management" at the 

Eberswalde University for 

Sustainable Development 

(University of Applied Sciences) 

and the Faculty of Tourism and 

Hospitality Ohrid at the 

University St. Kliment Ohridski 

from Bitola 

(2011-2013) 

2.  Training for trainers in the 

field of rural tourism 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; Local 

Development Agency – Struga; 

State of Israel; MASHAV – 

Israel’s Agency for International 

Development Cooperation; 

CINADCO – Centre for 

International Agricultural 

Development Cooperation (март 

2012) 

3.  ASPAT International 

Seminar 

- Cultural diversity in 

hospitality industry 

- American culture in 

tourism 

Embassy of the United State of 

America; Howard Community 

College, USA; Davidson County 

Community College, USA;  

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid (април 

2012) 

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    



 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Ментор  3 (три) 

11.3. Докторски дисертации Ментор  1 (една) 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Investment function of the 

economic entities – Risks 

and opportunities 

University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola, Faculty of 

Tourism and Hospitality – Ohrid, 

XII International Scientific 

Conference for Service Sector –

Ohrid, 3 – 5 October 2013, 

International Scientific Magazine 

“Horizons” (Special edition), 

Year X, Volume 13, May 2014, 

Bitola, 658.152 

2. Katerina Angelevska Najdeska 

Snezana Dicevska 

Creation of the policy for 

distribution of the 

insurance services 

The third International 

Conference “Employment, 

Education and 

Enterpreneurship”, (Finance, 

Insurance and Investment, 15-17 

October 2014, Belgrade Serbia, 

UDC 336.07(497.7) 

330.322.12:005.334, ISBN 978-

86-6069-102-8 

3. Снежана Дичевска Системи за оцена на 

корпоративните 

перфоманси на 

финансиските 

институции 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола, Научно 

списание Хоризонти II, 2011 

4. Снежана Дичевска  Макроекономската 

политика во функција на 

намалување на 

последиците од 

економската рецесија во 

туризмот 

X Меѓународна конференција, 

Туризмот во услови на 

глобална рецесија, 4-5 Јуни 

2009, Охрид, Република 

Македонија 

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Karadžova, Vera; Dičevska, 

Snežana 

Interactions between 

financial system 

development and tourism 

EBSCO Host Connection: 

http://connection.ebscohost.com/

c/articles/89252987/interactions-

http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia


 

 

development (conditions in 
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between-financial-system-

development-tourism-

development-conditions-

republic-macedonia 

Pub. Date: December 2011 

ACCESSION # 89252987 

2. Dičevska, Snežana Credit risk – creating 

system of credit risk 

management in changing 

economic conditions in 

Macedonian banks 

ELSEVIER: Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

Volume 44, 2012, Pages 460–

469 

October 2011 

doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.052 

 

3. Vera Karadjova;  

Snežana Dičevska 

Investment Activity in 

Small Open Economies 

Scientific Research Publishing 

Inc.: Technology and Investment, 

2014, 5, 65-78  

Published Online May 2014 in 

SciRes. 

http://www.scirp.org/journal/ti    

http://dx.doi.org/10.4236/ti.2014.
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12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1 Snezana Dicevska 

Lidija Simonceska 

 

 

 

 

 

The economic and social 

impact on tourism 

 

21
st
 Biennial International Congress 

Tourism & Hospitality Industry 2012, 

"New trends in Tourism and Hospitality 

Management", University of Rijeka, 

Faculty of Tourism and Hospitality 

Management - Opatija, 03-05 May 2012 

 2 Snezana Dicevska Crisis impact on the 

financial sector, the 

mechanisms of the 

transmission and 

consequences of the crisis 

to the real sector 

2
nd

 Advances in Hospitality and Tourism 

and Marketing & Management 

Conference, ISBN:978-960-287-139-3, 

31 May-3 June 2012, Corfu, Greece 

3 Snežana Dičevska  

Vera Karadjova 

Repo transactions - 

theoretical aspects and 

The third International Conference 

“Employment, Education and 
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prerequisites for their 

revival in Рepublic of 

Мacedonia 

Entrepreneurship”, (Finance, Insurance 

and Investment, 15-17 October 2014, 

Belgrade Serbia 

 4 Karadžova, Vera; 

Dičevska, Snežana 

Interactions between 

financial system 

development and tourism 

development (conditions in 

Republic of Macedonia) 

First International Scientific Conference, 

Tourism in South East Europe 2011-

Sustainable Tourism: Socio-Cultural, 

Environmental and Economic Impact, 4-

7 May 2011, Opatija, Croatia 

5 Vera Karadjova 

Risto Gogoski 

Snežana Dičevska 

Factors that condition the 

Living Standards - 

Conditions and Tendencies 

in the Republic of 

Macedonia  

EDASOL 2012, II International 

conference on economic development 

and standard of living,  Improving Living 

Standards and  Social inclusion in times 

of crisis, October 12 – 13, 2012 – Banja 

Luka, Bosnia and Hercegovina 
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1. Име и презиме Јове Кекеновски 
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3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на политички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на 

политички науки 

2004 Универзитет ,,Св. Кирил и 

Мeтодиј”– Скопје, Институт за 

социолошко и политичко правни 

истражувања, Скопје 

Магистер по 

почитички науки  

2001 Универзитет ,,Св. Кирил и 

Мeтодиј”– Скопје, Институт за 

социолошко и политичко правни 

истражувања, Скопје 

Дипломиран 

правник – 

правосудна 

насока (VII/1 

степен) 

1990 Универзитет ,,Св. Кирил и 

Мeтодиј”– Скопје, Правен 

Факултет, Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Политички науки 

– 5.07 

Општествен

и науки  - 5 

50700 -50710 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Политички науки 

– 5.07 

Општествен

и науки  - 5 

50700 -50710 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Редовен професор – политички науки 

50700 - 50710 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Пензиско и социјално осигурување Осигурување, ФТУ - Охрид 

2. Применето царинско работење Царина и шпедиција, ФТУ - Охрид 

3. Односи со јавност БФК – заеднички студии ФТУ-Охрид и Факултет 

за безбедност  - Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Уставно право 

 

Осигурување, Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

2. Меѓународни царински конвенции и 

институции 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

3. Светска царинска организација Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

10. Селектирани резултати 



 

 

 10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јове Кекеновски Management of the Housing 

Stock in South-Eastern 

Europe - with case studies 

for: Bulgaria, Croatia, 

Macedonia and Serbia, page 

52-59,  

Metropolitan Research Institute од 

Будимпешта за потребите на 

заедничката програма на Советот на 

Европа - Советот на Европската 

банка за развој,2003 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јове Кекеновски Политичка хиперметропија Матица Македонска, мај, 2012 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јове Кекеновски LOCAL GOVERNMENT 

AND CITIZEN 

PARTICIPATION AT THE 

LOCAL LEVEL 

Institute of knowledge management, 

Skopje (Macedonia) ISSSN 1857-92,  

Vol. 11/1 2015 

2. Јове Кекеновски REFUGEE CRISIS AS A 

CHALLENGE TO THE EU 

AND MACEDONIA 

Macedonian Politicological Society, 

2015, Skopje. R. Macedonia 

3. Јове Кекеновски REPUBLIC OF 

MACEDONIA AGAINST 

THE REFUGEE CRISIS 

AND THE LACK OF 

COORDINATION, LACK 

OF PRINCIPLES AND THE 

UNPREPAREDNESS OF 

THE EUROPEAN UNION 

ECPD – European centar for peace 

and development. University for 

peace, established by the United 

Nation, 2015 

4. Јове Кекеновски. 

Владимир Пивоваров 

ПРОЦЕСНА ФОРМА 

САВРЕМЕНИХ ТАКТИКА 

И ТЕХНИКА ОБАВЉАЊА 

ПРЕТРЕСА И 

МЕЋУНАРОДНА 

САРАДЊА 

Здружение за меѓународно 

кривично право на  Република 

Србија, 2015. 

5. Јове Кекеновски ELEMENTS AND 

DIRECTIONS OF 

PROGRAM QUALITY 

MANAGEMENT HIGHER 

EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Institute of knowledge management, 

Skopje (Macedonia) ISSN 1857-92, 

Vol.9/2015 

6. Јове Кекеновски REPUBLIC OF 

MACEDONIA AGAINST 

THE REFUGEE CRISIS 

AND THE LACK OF 

COORDINATION, LACK 

OF PRINCIPLES AND THE 

UNPREPAREDNESS OF 

THE EUROPEAN UNION  

XI ECPD INTERNATIONAL 

CONFERENCE ,,FUTURE OF THE 

WORLD BETWEEN 

GLOBALIZATION AND 

REGIONALIZATION”, Belgrade, 24-

25 October, 2015 



 

 

7.  БЕГАЛСКАТА КРИЗА 

КАКО ПРЕДИЗВИК ЗА ЕУ 

И РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА   

 

Прва научна конференција на тема: 

„Пост-комунизмот наспроти пост-

демократијата: искуствата во 

регионот и во Македонија“ во 

организација на Македонското 

политиколошко друштво, 19-20 

ноември, 2015, Скопје. 

  8.   LOCAL GOVERNMENT 

AND CITIZEN 

PARTICIPATION AT THE 

LOCAL LEVEL  

 

VII International Scientific 

Conference ,,KNOWLEDGE FOR 

CAPABILITIES AND SKILLS”, 

autor- Prof. Jove Kekenovski, 4-6 

December 2015, Bansko, Bulgaria. 

9.  Р. МАКЕДОНИЈА 

КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА 

НА 

НЕДОСЛЕДНАТА 

ПОЛИТИКА И 

НЕСПРЕМНОСТА НА ЕУ 

ЗА РЕШАВАЊЕ НА 

БЕГАЛСКО-

МИГРАНТСКАТА КРИЗА 

ИЛИ ЖРТВА НА  

НЕМАЊЕТО НА 

СТРАТЕГИЈА ЗА 

СПРАВУВАЊЕ СО 

ВАКВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ 

научна конференција 

„Геополитичката и 

геостратегиската положба на Р. 

Македонија во услови на бегалската 

криза”, во организација на МАНУ и 

Институтот за геостратешки 

истражувања и надворешна 

политика при МНР на РМ, 

21.03.2016, Скопје. Р. Македонија 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

 За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јове Кекеновски NEW HIGHER 

EDUCATION POLICY 

AND STRATEGY FOR 

ACQUIRING NEW AND 

QUALITY KNOWLEDGE 

Institute of knowledge management, 

Skopje (Macedonia) ISSN 1857-92, 

Vol.7/2014 

2. Јове Кекеновски WESTERN BALKANS 

AND THE RULE OF LAW 

ECPD – European centar for peace 

and development. University for 

peace, established by the United 

Nation, 2014 

3. Јове Кекеновски THE NEED FOR 

STRENGTHENING AND 

DEFINING THE 

COMPETENCIES OF THE 

PRESIDENT OF REPUBLIC 

OF MACEDONIA 

paper published in a international 

scientific magazine “Horizons” – 2014 

at the University “St. Klement of 

Ohrid” – Bitola. 

 

4. Јове Кекеновски ABUSING POLITICAL 

POWER AND THE MEDIA 

INFLUENCE IN THE 

REPUBLIC OF 

Association for international criminal, 

Republic Serbia, 2014. 

 



 

 

MACEDONIA,  

5 Јове Кекеновски THE INFLUENCE OF THE 

STATE AND THE 

PRIVATE CAPITAL ONTO 

THE AUTHOMOMY AND 

THE MANAGEMENT OF 

THE INTEGRATED 

UNIVERSITIES 

Institute of knowledge management, 

Skopje (Macedonia) ISSN 1857-92, 

Vol.6/2014 

6 Јове Кекеновски OHRID FRAMEWORK 

AGREEMENT AND 

INTRODUCING 

ELEMENTS OF 

CONSOCIAL 

DEMOCRACY MODEL IN 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA  

A paper published in the collection of 

papers at the Faculty of Law in 

Kichevo at the University of St. 

Klement of Ohrid in Bitola, 2012.  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 
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12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција/ Година 

 1. Јове Кекеновски LOCAL GOVERNMENT AND 

CITIZEN PARTICIPATION 

AT THE LOCAL LEVEL-  

 

 

VII International Scientific 

Conference ,,KNOWLEDGE FOR 

CAPABILITIES AND SKILLS”, 

4-6 December 2015, Bansko, 

Bulgaria 

2. Јове Кекеновски REFUGEE CRISIS AS A 

CHALLENGE TO THE EU 

AND MACEDONIA  

First scientific conference on "Post-

Communism versus post-

democracy: experiences in the 

region and Macedonia", organized 

by the Macedonian Politicological 

Society, 19-20 November, 2015 

Skopje 

3. Јове Кекеновски REPUBLIC OF MACEDONIA 

AGAINST THE REFUGEE 

CRISIS AND THE LACK OF 

COORDINATION, LACK OF 

PRINCIPLES AND THE 

UNPREPAREDNESS OF THE 

EUROPEAN UNION  

XI ECPD INTERNATIONAL 

CONFERENCE ,,FUTURE OF 

THE WORLD BETWEEN 

GLOBALIZATION AND 

REGIONALIZATION”, Belgrade, 

24-25 October, 2015 

 

4. Јове Кекеновски и 

Владимир Пивоваров 

ПРОЦЕСНА ФОРМА 

САВРЕМЕНИХ ТАКТИКА И 

ТЕХНИКА ОБАВЉАЊА 

ПРЕТРЕСА И 

МЕЋУНАРОДНА САРАДЊА 

XIV Тематска меъународна 

научна конференција 

,,МЕЋУНАРОДНА СУДСКА, 

ТУЖИЛАЧКА И ПОЛИЦИЈСКА 

САРАДЊА У БОРБИ ПРОТИВ 

КРИМИНАЛА”, ТАРА, 24-26 

јуни 2015, 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Сашо Коруновски 

2. Дата на раѓање 22.09.1963 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на науки по историја на уметноста 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2000 УКИМ Филозофски факултет 

Магистер на 

науки 

1996 УКИМ Филозофски факултет 

Додипломски 

студии VII/1 

1989 УКИМ Архитектонски 

факултет 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

6. Хуманистички 

науки 

6.06. Историја 

на уметноста 

60620 Историја на уметноста 

- друго 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

6. Хуманистички 

науки 

6.06. Историја на 

уметноста 

60620 Историја на уметноста - 

друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

60620 Историја на уметноста - друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Културно наследство Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Менаџмент на услужен сектор, Царина и 

шпедиција, Осигурување, Безбедност и финансиска 

контрола / ФТУ 

2. Заштита на културно наследство Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Менаџмент на услужен сектор, Осигурување, 

Царина и шпедиција/ ФТУ 

Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и ФБ 

3. Храна и култура Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Менаџмент на услужен сектор, Царина и 

шпедиција, Осигурување / ФТУ 

Менаџмент со културни ресурси Менаџмент на услужен сектор / ФТУ   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓукултурни односи и туризам Туризам/ ФТУ 

2. Просторно планирање Туризам/ ФТУ 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1. Методологија на туристичката 

валоризација на просторот 

Туризам / ФТУ Охрид 

10. Селектирани резултати 

10.1. Релевантни печатени научни трудови  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Korunovski S.  The Architecture of the 

Church St. John Kaneo and 

its Chronologically Stylistic 

Correlation with some Ohrid 

Churches 

Зборник Средновековна 

уметност на музеј на 

Македонија 5, Skopje,  pp. 15–

23, ISSN: 1409-8644, 2006 

2.  Korunovski S., Koceski J. Managing archeological site 

as tourist attraction: the 

example of Stobi 

12th International Joint World 

Cultural Tourism Conference, 

Cultural Tourism: Past and 

Future - conference proceedings, 

pp. 352-360 Istanbul, ISBN 978-

89-922250-05-4, 2011 

3.  Korunovski S., Marinoski N. Cluster approach in 

contemporary planning of 

tourism in the Republic of 

Macedonia 

1
st
 International Scientific 

Conference – “Tourism in South 

– East Europe - ToSEE”, (The 

conference proceedings has been 

referred in CAB International’s 

leisure and tourism database, 

EBSCO, EconLit, ProQuest, 

SSRN database, CPCI - 

Conference Proceedings 

Citation Index an integrated 

index within Web of Science) 

pp. 205-220, University of 

Rijeka, Faculty of tourism and 

hotel management,  UDC 

338.486(497.7) Opatia, ISSN 

1848-4050  

2011 

4.  Korunovski S., Marinoski N. Cultural Tourism in Ohrid as 

a Selective form of Tourism 

Development 

XI International conference – 

“Service sector in terms of 

changing environment”, Ohrid, 

Macedonia, 2011, Published by 

Elsevier Ltd., Vol. 44, pp. 104-

113, WEB OF SCIENCE - 

CONFERENCE 

PROCEEDINGS, ISBN: 978-1-

62993-034-3, 2012 

5.  Korunovski S., Marinoski N. Tourism in Macedonia in 

Changing Environment 

XI International conference – 

“Service sector in terms of 

changing environment”, Ohrid, 

Macedonia, 2011, Published by 

Elsevier Ltd, Vol. 44, pp. 19-31, 

WEB OF SCIENCE - 

CONFERENCE 

PROCEEDINGS, ISBN: 978-1-

62993-034-3,  2012 



 

 

6.  Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Events in the Republic of 

Macedonia as a cultural 

content for cooperation 

between the Balkan nations 

International scientific 

conference – Cultural road via 

Pontica, Cultural Tourism 

without boundaries, Dyuni 

Royal Resort, Bulgaria, Istanbul, 

Turkey, ISBN: 978-954-300-

119-4, 2012 

7.  Marinoski N., Korunovski S., 

Nestoroska I. 

Problems and perspectives 

for rural tourism development 

in the Republic of Macedonia 

International conference: 

Tourism in rural areas – 

situation, issues, perspectives – 

University of St. Petersburg of 

Hospitality services and 

Economics, St. Petersburg , 

ISBN: 978-5-228-00524-2, 2012 

8.  Korunovski S., Marinoski N., 

Risteski M. 

Plan for Local Inclusive 

Development in Tourism: 

Case Study of Municipality 

of Konce, Republic of 

Macedonia 

XII International conference – 

“Tourism in the 21. Century”, 

Ohrid, Macedonia, 2013, 

Published by Horizons – 

International scientific 

magazine, ISSN: 1857-856X, 

2014 

9.  Marinoski N. Korunovski S. Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia as a 

basis for development of 

tourism 

International scientific 

conference, Logistics-

Opportunities and challenges, 

University for national and 

world economy, Department 

“Economy of Logistics”, Sofia, 

2015 

10.  Korunovski S., Risteski M. Culture and Food XVI International Conference of 

Partner Institutions “Planning 

for Change”, La Fondation pour 

la Formation Hoteliere, Nestle 

Pro Gastronomia – Vevey, 

Switzerland, University “St. 

Kliment Ohridski” – Bitola, 

Ohrid, 2016 

11.  Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Possibilities for sustainable 

development of wine tourism 

in Demir Kapija and Florina 

First International Scientific 

Conference: Challenges of 

Tourism and Business Logistics 

in the 21st Century - ISCTBL, p. 

35, Gevgelija, 2017 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Korunovski S. Religious Roots: From Lake 

Prespes to Ohrid – Promotion 

and best use of a network of 

common religious resources 

(RelRoots) 

Municipality of Ohrid, Republic 

of Macedonia, Municipality of 

Florina, Republic of Greece 

2. Korunovski S. Consultant services for 

applicants in the centers for 

balanced development in the 

Republic of Macedonia 

(assessment of the value of 

GIZ, Germany, Global Project 

Consulting (GPC), 2014 



 

 

project activities, preparing 

applications, engaging expert 

and scientific researches and 

similar) 

3. Korunovski S., Risteski M., 

Markovikj N. 

Heritage Impact Assessment - 

Potential impact of the 

Expressway Ohrid – Peshtani 

on the Outstanding Universal 

Value of the World Heritage 

Property of the Ohrid Region 

European Bank for 

Reconstruction and 

Development, Chakar & 

Partners, Public Enterprise for 

State Roads of the Republic of 

Macedonia, 2015 

4. Korunovski S., Risteski M. Innovative Solutions for 

Improved Access to Services 

at Local Level: Creating a 

Network for Inclusive 

Development of the Vardar, 

North-East, South-West and 

Polog Planning Region, 

Mapping of potentials for 

development of different 

types of rural tourism and 

preparing Registers of 

Potentials for Rural Tourism 

(RPRTs) 

UNDP, Ministry of Local Self – 

Government of the Republic of 

Macedonia, 2015-2016 

5. Korunovski S., Risteski M. Innovative Solutions for 

Improved Access to Services 

at Local Level: Creating a 

Network for Inclusive 

Development of the Skopje, 

Pelagonija, East and South-

East Planning Region, 

Mapping of potentials for 

development of different 

types of rural tourism and 

preparing Registers of 

Potentials for Rural Tourism 

(RPRTs) 

UNDP, Ministry of Local Self – 

Government of the Republic of 

Macedonia, 2017 

10.3. Печатени книги  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Korunovski S., Dimitrova E. Macedonia: L'arte Medievale 

dal IX al XV Secolo 

Jaca Book, Milan, 2006 

ISBN -10: 8816603356  

ISBN -13: 9788816603356 

2.  Korunovski S., Dimitrova E. Macedoine Byzantine: 

Histoire de l’Art macedonien 

du IX
e 
au XIV

e
 siècle 

Thalia, Paris, 2006 

ISBN-10: 2352780004 

ISBN-13: 978-2352780007 

3.  Korunovski S., Marinoski N. Macedonia: Land of Tourism Skopje: DID Ina komerc, 2008 

ISBN-13: 978-9989-138-09-

6, ISBN: 9989-138-09-5 

4.  Korunovski S. Cultural Heritage FTU-Ohrid, 2010 

ISBN: 9989-800-74-X 

5.  Korunovski S., Dimitrova E. Painting and Architecture in 

Medieval Macedonia: Artists 

and Works of Art 

Skopje: Kalamus, 2011 

ISBN: 608464600X, 

9786084646006 

6.  Korunovski S. Kocevski J. Food and Culture FTU-Ohrid, 2012 



 

 

7.  Korunovski S., Dimitrova E., 

Grandakovska S. 

Medieval Macedonia:  Art 

history, architecture and 

literature – in Macedonia – 

millennial cultural-historical 

facts 

Media print Macedonia, 

University EURO-BALKAN, 

2013 

ISBN: 978-608-65176-8-7 

ISBN: 978-608-4714-04-0 

10.4. Печатени стручни трудови  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Korunovski S. Lo sviluppo strategico del la 

cultura e l’eredita culturale in 

Macedonia e ilruolo di Ohrid 

nel ‘Commonwelth’ 

adriatico-balcanico 

Padova Simposio 

Internacionale: origine 

dell'affresco. Le radici adriatico-

balcaniche della pittura 

moderna, pp. 50-57, Published 

in Bellezza e Tradizione, ISBN: 

978-88-526-0251-1, 2008 

2. Korunovski S. Ocrida: il faro della luce 

artistica ll’ origine di un 

nuovo linguaggio formale 

Chioggia:Simposo 

Internazionale - Bellezza e 

Tradizione – L’arte bizantinatra 

le due spondedell’Adriatico: 

Chioggia e Okrida, pp. 143-150, 

Published in Bellezza e 

Tradizione, ISBN: 978-88-526-

0251-1, 2009 

3. Korunovski S., Marinoski N. Plan for Local Inclusive 

Development in Tourism: 

Case Study of Municipality 

of Krushevo, Republic of 

Macedonia 

Ministry of Education and 

Science of the Russian 

Federation, Sankt Petersburg 

Hospitality University of 

Services and Economics, ISBN: 

978-5-228-00666-9, 2013   

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 2 

11.2. Магистерски работи 3 

11.3. Докторски дисертации 2 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати  

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Korunovski S., Marinoski N. Cultural Tourism in Ohrid as 

a Selective form of Tourism 

Development 

XI International conference – 

“Service sector in terms of 

changing environment”, Ohrid, 

Macedonia, 2011, Published by 

Elsevier Ltd., Vol. 44, pp. 104-

113, WEB OF SCIENCE - 

CONFERENCE 

PROCEEDINGS, ISBN: 978-1-

62993-034-3, 2012 

2. Korunovski S., Marinoski N. Tourism in Macedonia in 

Changing Environment 

XI International conference – 

“Service sector in terms of 

changing environment”, Ohrid, 

Macedonia, 2011, Published by 

Elsevier Ltd, Vol. 44, pp. 19-31, 



 

 

WEB OF SCIENCE - 

CONFERENCE 

PROCEEDINGS, ISBN: 978-1-

62993-034-3,  2012 

3. Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Events in the Republic of 

Macedonia as a cultural 

content for cooperation 

between the Balkan nations 

International scientific 

conference – Cultural road via 

Pontica, Cultural Tourism 

without boundaries, Dyuni 

Royal Resort, Bulgaria, Istanbul, 

Turkey, ISBN: 978-954-300-

119-4, 2012 

4. Marinoski N., Korunovski S., 

Nestoroska I. 

Problems and perspectives 

for rural tourism 

development in the Republic 

of Macedonia 

International conference: 

Tourism in rural areas – 

situation, issues, perspectives – 

University of St. Petersburg of 

Hospitality services and 

Economics, St. Petersburg , 

ISBN: 978-5-228-00524-2, 2012 

5. Korunovski S., Marinoski N., 

Risteski M. 

 

Plan for Local Inclusive 

Development in Tourism: 

Case Study of Municipality 

of Konce, Republic of 

Macedonia 

XII International conference – 

“Tourism in the 21. Century”, 

Ohrid, Macedonia, 2013, 

Published by Horizons – 

International scientific 

magazine, ISSN: 1857-856X, 

2014 

6. Marinoski N. Korunovski S. Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia as a 

basis for development of 

tourism 

International scientific 

conference, Logistics-

Opportunities and challenges, 

University for national and 

world economy, Department 

“Economy of Logistics”, Sofia, 

2015 

7. Korunovski S., Risteski M. Culture and Food XVI International Conference of 

Partner Institutions “Planning 

for Change”, La Fondation pour 

la Formation Hoteliere, Nestle 

Pro Gastronomia – Vevey, 

Switzerland, University “St. 

Kliment Ohridski” – Bitola, 

Ohrid, 2016 

8. Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Possibilities for sustainable 

development of wine tourism 

in Demir Kapija and Florina 

First International Scientific 

Conference: Challenges of 

Tourism and Business Logistics 

in the 21st Century - ISCTBL, p. 

35, Gevgelija, 2017 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно - истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 



 

 

1. Korunovski S., Koceski J. Managing archeological 

site as tourist attraction: 

the example of Stobi 

World Cultural Tourism Conference, 

conference proceedings, Istanbul, 2011 

2. Korunovski S., Marinoski 

N. 

Cultural Tourism in 

Ohrid as a Selective 

form of Tourism 

Development 

XI International conference – “Service 

sector in terms of changing 

environment”, Ohrid, Macedonia, 2011, 

Published by Elsevier Ltd., Vol. 44, pp. 

104-113, WEB OF SCIENCE - 

CONFERENCE PROCEEDINGS, 

ISBN: 978-1-62993-034-3, 2012 

3. Marinoski N. Korunovski 

S., Risteski M. 

Events in the Republic 

of Macedonia as a 

cultural content for 

cooperation between the 

Balkan nations 

International scientific conference – 

Cultural road via Pontica, Cultural 

Tourism without boundaries, Dyuni 

Royal Resort, Bulgaria, Istanbul, Turkey, 

ISBN: 978-954-300-119-4, 2012 

4. Marinoski N., 

Korunovski S., 

Nestoroska I. 

Problems and 

perspectives for rural 

tourism development in 

the Republic of 

Macedonia 

International conference: Tourism in 

rural areas – situation, issues, 

perspectives – University of St. 

Petersburg of Hospitality services and 

Economics, St. Petersburg , ISBN: 978-

5-228-00524-2, 2012 

5. Korunovski S., Marinoski 

N., Risteski M. 

Plan for Local Inclusive 

Development in 

Tourism: Case Study of 

Municipality of Konce, 

Republic of Macedonia 

XII International conference – “Tourism 

in the 21. Century”, Ohrid, Macedonia, 

2013, Published by Horizons – 

International scientific magazine, ISSN: 

1857-856X, 2014 

6. Marinoski N. Korunovski 

S. 

Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia 

as a basis for 

development of tourism 

International scientific conference, 

Logistics-Opportunities and challenges, 

University for national and world 

economy, Department “Economy of 

Logistics”, Sofia, 2015 

7. Marinoski N. Korunovski 

S., Risteski M. 

Possibilities for 

sustainable development 

of wine tourism in 

Demir Kapija and 

Florina 

First International Scientific Conference: 

Challenges of Tourism and Business 

Logistics in the 21st Century - ISCTBL, 

p. 35, Gevgelija, 2017 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Вера Караџова 

2. Дата на раѓање 01.01.1971 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 

(VIII) 

2010 

(06.12.2010) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

Магистер на 

науки (VII/2) 

2005 

(05.12.2005) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

Дипломиран 

економист 

(VII/1) 

1996 

(26.03.1996) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 
Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03. 

Економски 

науки 

Монетарна економија, друго 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03. 

Економски 

науки 

 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Вонреден професор 

50302 - Применета економија;  

50326 – Финансии;  

50329 - Економски науки – друго 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Принципи на управување со ризик 

(з) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Економика на Европски интеграции 

(и) 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Инвестиционен менаџмент (и) Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

4. Техники на мерење на ефикасноста 

на пропагандата (з) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

5. Ризици во финансиското работење 

(з) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

6. Хартии од вредност со фиксен 

принос (и)  

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, Хот-

Ресторанска, Гастрономија,  Гастрономија исхрана 

диететика, Безбедност и финансиска контрола, 



 

 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид  

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Капитал и ризик (и) Безбедност и финансиска контрола, Осигурување, 

Царина и шпедиција, Туризам  / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид и Факултет за 

безбедност-Скопје 

2. Портфолио менаџмент (и) Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Студии на случај од осигурување и 

управување со ризик (и) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид  

4. Даночно сметководство (з) Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид и Факултет за 

безбедност-Скопје 

5. Современи даночни системи (и) Безбедност и финансиска контрола, Осигурување, 

Царина и шпедиција, Туризам  / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид и Факултет за 

безбедност-Скопје 

6. Управување со ризици во 

осигурителни компании (з) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

7. Финансиско инвестиционен 

менаџмент (и) 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

8. Сообраќај во туризмот (напредно 

ниво) (з) 

Туризам / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

9. Управување со ризици (и) Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам, 

Безбедност и финансиска контрола / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражување и менаџирање со 

ризиците во туристичкиот бизнис 

Туризам / Факултет за туризам и угостителство-

Охрид  

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Goce Menkinoskia 

Pece Nikolovski 

Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Igor Zdravkoski 

Accounts Receivable 

Management – Important 

Task  

under Conditions of 

Globalization 

International Journal of Sciences: Basic 

and Applied Research (IJSBAR)(2016) 

Volume 27, No  1, pp 88-94 

2. Vera Karadjova Managing risks – a 

managers challenge for 

successful performance 

Faculty of Business Economics and 

Entrepreneurship, First international 

scientific conference 

„EMPLOYMENT, EDUCATION 

AND ENTREPRENURSHIP“, Serbia, 

Belgrade, 12-14.12.2012 

(UDC: 005.334, 005.96  JEL: G32)  



 

 

3. Vera Karadjova 

Lidija Simončeska 

Inflation risk – Conditions, 

Expectations and Risk 

Management Strategies  

St. John’s University, USA, Global 

Business Research Symposium, The 7
th

 

Annual Conference, June 13-15, 2012, 

Rome, Italy 

4. Vera Karadjova Disposable income, Savings 

and Consumption of the 

Household Sector - 

Indicators of the Country’s 

Development level 

2
nd

 Advances in Hospitality and 

Tourism and Marketing & 

Management Conference, ISBN:978-

960-287-139-3, 31 May-3 June 2012, 

Corfu, Greece 

5. Vera Karadjova 

Lidija Simončeska 

Strategic Planning of the 

Hotel Product – Necessity in 

uncertainly and Risk 

Conditions 

20-th Biennial International Congress, 

Tourism & Hospitality Industry 2010, 

"New Trends in Tourism and 

Hospitality Management", Opatija, 06-

08 May, 2010 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  German-Macedonian Training Program 

and Network "Sustainable Tourism" for 

SME in Tourism Sector, Academics 

and Developers 

Master Course "Sustainable 

Tourism Management" at 

the Eberswalde University 

for Sustainable 

Development (University of 

Applied Sciences) and the 

Faculty of Tourism and 

Hospitality Ohrid at the 

University St. Kliment 

Ohridski from Bitola 

(2011-2013) 

2.  ASPAT International Seminar 

- Cultural diversity in hospitality 

industry 

- American culture in tourism 

Embassy of the United State 

of America; Howard 

Community College, USA; 

Davidson County 

Community College, USA;  

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid (April 

2012) 

3.  Increasing Market Employability (IME) Swiss Agency for 

Development and 

Cooperation SDC, 

SWISSCONTACT, Swiss 

Foundation for Technical 

Cooperation, 5 years 

project, (2014 - ) 

4.  Социо-економски ефекти од 

туризмот во Општина Охрид за 

период 2004 – 2014 

Број на проект: Решение 

бр. 02-222/3-9 од 

15.05.2015, Факултет за 

туризам и угостителство – 

Охрид, 2015 

5.  Empowering Municipal Councils Swiss Development and 

Cooperation project, 

implemented by the UNDP 

(2015-2016) 



 

 

  6.  IPA CROSS BORDER 

PROGRAMME, Water Protection 

Thematic Park Actions WATER.NET, 

2. Enhancement of the environmental 

resources and cultural heritage of 

programme area, 2.1. Promote and 

protect the environmental resources of 

the area, Edessa – Ohrid – Thessaloniki 

EU IPA CROSS BORDER 

PROGRAMME 

 (2015 – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Д-р Вера Караџова Принципи на управување со ризик ЦНИР - ФТУ Охрид, 2012 

ISBN 978-608-4676-13-3 

Високошколски учебници 

COBISS.MK-ID 93217034 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Risto Gogoski 

Dealing with unemployment as a 

significant macroeconomic problem 

International scientific 

conference MIGRATION 

AND LABOUR MARKET, 

Hotel “Montana Palace” 

Krushevo, Macedonia, 

October 19-20, 2012 

2. Lidija Simončeska  

Vera Karadjova 

 

Financial implications of Tourism 

Product Identity as a Strategy for 

Competitive Advantage 

St. John’s University, USA, 

Global Business Research 

Symposium, The 7
th

 Annual 

Conference, June 13-15, 

2012, Rome, Italy 

3. Вера Караџова Политика на ефикасна алокација на 

финансискиот имот агрегиран кај 

финансиските институции 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” – 

Битола, Научно списание 

Хоризонти II, 2011 

4. Lidija Simončeska  

Vera Karadjova 

 

Planning and Rationalization the 

Selling of accommodation services in 

Hotel Capacities 

20-th Biennial International 

Congress, Tourism & 

Hospitality Industry 2010, 

"New Trends in Tourism 

and Hospitality 

Management", Opatija, 06-

08 May, 2010 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи менторство – да / член на комисија - да 

11.3 Докторски работи менторство – не / член на комисија - да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. Автор              Наслов Издавач / година 



 

 

број 

1. Vera Karadjova 

Katerina Angelevska 

Najdeska 

 

Current and possible risk 

management strategies for 

investment funds - case of 

Macedonia 

The third International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Finance, 

Insurance and Investment, 15-

17 October 2014, Belgrade 

Serbia, UDC 336.07(497.7) 

330.322.12:005.334, ISBN 

978-86-6069-102-8 

2. Vera Karadjova 

 

Comparative analysis of the 

Economic Structure - Factors and 

Disproportions 

The second International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Economic 

Development & Finance), 16-

18 October 2013, Belgrade 

Serbia, UDC 

338.1:330.44(082), ISBN 978-

86-6069-094-6 

3. Vera Karadjova 

Katerina Angelevska 

Najdeska 

 

Impact of tourism on regional 

economic development 

The second International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Economic 

Development & Finance), 16-

18 October 2013, Belgrade 

Serbia, UDC 

338.48:332.1(082), ISBN 978-

86-6069-094-6 

4. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

 

Investment function of the 

economic entities – Risks and 

opportunities 

University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola, Faculty of 

Tourism and Hospitality – 

Ohrid, XII International 

Scientific Conference for 

Service Sector –Ohrid, 3 – 5 

October 2013, International 

Scientific Magazine 

“Horizons” (Special edition), 

Year X, Volume 13, May 

2014, Bitola, 658.152 

5. Vera Karadjova 

Risto Gogoski 

Snežana Dičevska 

 

Factors that condition the Living 

Standards - Conditions and 

Tendencies in the Republic of 

Macedonia  

EDASOL 2012, Economic 

development and Standard of 

living, II International 

conference on economic 

development and standard of 

living,  Improving Living 

Standards and  Social 

inclusion in times of crisis, 

October 12 – 13, 2012 – Banja 

Luka, Bosnia and Herzegovina 

6. Vera Karadjova 

 

Risk of off-balance sheet 

activities - Measurement and 

Management 

HORIZONS, International 

Scientific Journal, Series A, 

Social Sciences and 

Humanities, Year XI                               

Volume 17,   ISSN 1857 -



 

 

9884, September 2015 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Наслов Издавач / година 

1. Vera Karadjova  

Snežana Dičevska  

 

Interactions between financial 

system development and tourism 

development (conditions in 

Republic of Macedonia) 

EBSCO Host Connection: 

http://connection.ebscohost.co

m/c/articles/89252987/interact

ions-between-financial-

system-development-tourism-

development-conditions-

republic-macedonia 

Pub. Date: December 2011 

ACCESSION # 89252987 

2. Vera Karadjova 

 

Country risk – conditions and 

trends in Macedonia, proposals 

for reduction in conditions of 

unstable environment 

ELSEVIER: Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

Volume 44, 2012, Pages 470–

481 

October 2011 

doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.

052 

3. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Investment Activity in Small Open 

Economies 

Scientific Research Publishing 

Inc.: Technology and 

Investment, 2014, 5, 65-78  

Published Online May 2014 in 

SciRes. 

http://www.scirp.org/journal/ti    

http://dx.doi.org/10.4236/ti.20

14.52008,     

Copyright © 2014 by authors 

and Scientific Research 

Publishing Inc.  

This work is licensed under 

the Creative Commons 

Attribution International 

License (CC BY).  

http://creativecommons.org/lic

enses/by/4.0/, How to cite this 

paper: Karadjova, V. and 

Dičevska, S. (2014) 

Investment Activity in Small 

Open Economies. Technology 

and  

Investment, 5, 65-78. 

http://dx.doi.org/10.4236/ti.20

14.52008  

4. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska   

Pece Nikolovski  

Goce Menkinoski  

Igor Zdravkoski 
 

Small Businesses - Between the 

Development Intensification and 

Their Problems 

International Journal of 

Sciences: Basic and Applied 

Research (IJSBAR)(2016) 

Volume 25, No  3, pp 296-

314, 

http://gssrr.org/index.php?jour

nal=JournalOfBasicAndAppli

ed&page=article&op=view&p

http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89252987/interactions-between-financial-system-development-tourism-development-conditions-republic-macedonia
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/44/supp/C
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.052
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.052
http://www.scirp.org/journal/ti
http://dx.doi.org/10.4236/ti.2014.52008
http://dx.doi.org/10.4236/ti.2014.52008
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://dx.doi.org/10.4236/ti.2014.52008
http://dx.doi.org/10.4236/ti.2014.52008
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761


 

 

ath%5B%5D=5086&path%5B

%5D=2761  

5. Goce Menkinoski 

Vera Karadjova 

Igor Zdravkoski 

Pece Nikolovski 

Snežana Dičevska  

Public Private Partnerships as 

Common Tool in Globalised 

Economy 

International Journal of 

Sciences: Basic and Applied 

Research (IJSBAR)(2016) 

Volume 27, No 1, pp 10-21, 

http://gssrr.org/index.php?jour

nal=JournalOfBasicAndAppli

ed&page=article&op=view&p

ath%5B%5D=5140&path%5B

%5D=2853  

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Microinsurance - Between the 

Social and the Economic 

Dimension of Risk Management 

XIII International Scientific 

Conference on Service 

Sector INSCOSES 2016, 

Faculty of tourism and 

hospitality – Ohrid, 06-07 

October 2016 

2016 

2. Vera Karadjova Insurance – Key strategy for 

Managing Catastrophic Risks 

The fifth International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Enterpreneurship” (EEE 

2016), Faculty of Business 

Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia, October 2016 

2016 

3. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Contemporary trends in the 

financial sector - deregulation 

and the need for regulation of the 

financial system 

The fourth International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Finance, 

Insurance and Investment, 

14-16 October 2015, 

Belgrade, Serbia 

2015 

4. Snežana Dičevska  

Vera Karadjova 

Repo transactions - theoretical 

aspects and prerequisites for their 

revival in Republic of Macedonia 

The third International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, (Finance, 

Insurance and Investment, 

15-17 October 2014, 

Belgrade Serbia, UDC 

336.763:33(497.7), ISBN 

978-86-6069-102-8 

2014 

5. Vera Karadjova 

Katerina 

Angelevska 

Najdeska 

Impact of tourism on regional 

economic development 

The second International 

Conference “Employment, 

Education and 

Entrepreneurship”, 

(Economic Development & 

Finance), 16-18 October 

2013, Belgrade Serbia, UDC 

338.48:332.1(082), ISBN 

978-86-6069-094-6 

2013 

http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853


 

 

6. Risto Gogoski 

Vera Karadjova 

Convergence of the Financial 

services Industry in Imperfectly 

competitive Financial Market 

University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola, Faculty 

of Tourism and Hospitality – 

Ohrid, XII International 

Scientific Conference for 

Service Sector –Ohrid, 3 – 5 

October 2013, International 

Scientific Magazine 

“Horizons” (Special 

edition), Year X, Volume 

13, May 2014, Bitola, 

336.76:339.137.2):336.717 

2013 

7. Vera Karadjova Disposable income, Savings and 

Consumption of the Household 

Sector - Indicators of the 

Country’s Development level 

2
nd

 Advances in Hospitality 

and Tourism and Marketing 

& Management Conference, 

ISBN:978-960-287-139-3, 

31 May-3 June 2012, Corfu, 

Greece 

2012 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Деса Косаркоска 

2. Дата на раѓање 29.09.1960 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо, Скопје,  1982 Економски Факултет, 

Универзитет Св. Кирил и 

методиј 

Магистер на 

економски науки, 

Белград,  

1991 Економски Факултет, 

Белградски Универзитет 

Доктор на 

економски науки, 

Скопје, 

1995 Економски Факултет, 

Универзитет Св. Кирил и 

методиј 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени 

науки 

Економски науки 50328 Сметководство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени 

науки 

Економски науки 50328 Сметководство 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет Св. Климент 

Охридски – Битола, Факултет 

за туризам и угостителство- 

Охрид 

Редовен професор 

50328 Сметководство 

50329 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Сметководство Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска/Факултет за туризам и угостителство 

2. Основи на сметководство Безбедност и Финансиска Контрола/ Факултет за 

туризам и угостителство/Факултет за безбедност 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контролинг Туризам/ Факултет за туризам и угостителство 

2. Управување со ризик во компании за 

осигурување 

Осигурување/ Факултет за туризам и угостителство 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Kontroling korporacija Poslovna Ekonomija u turizmu I ugostiteljstvu / 

Fakultet za mengjment u turizmu I ugostiteljstvu, 

Opatija, Hrvatska 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

The main processes in the 

international financial reporting at 

the begining of 21st century 

 Fakultet za turizam I 

ugostitelstvo, Ohrid/2011 

2. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

Uniform System Of Accounts in 

the Loding Industry( USALI), in 

creating a Responsibility 

Accounting in the hotel 

enterpricesin R. of Macedonia 

Fakultet za turizam I 

ugostitelstvo, Ohrid/ 2011 

3. Деса Косаркоска, 

Ирина Мирческа 

 

Развојни трендови на 

сметководственото известување 

во хотелската индустриуја во Р. 

Македонија 

Универзитет Св. 

Климент Охридски-

Битола,/2011 

4. Desa Kosarkoska ” New challenges for accounting 

information sistem in hotel 

industry” 

Faculty of tourism and 

hospitality management, 

Opatija, Croatia,/2010 

5. Desa Kosarkoska, 

Klime Poposki 

   Greece, /2006 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓyнародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. JEP TEMPUS III  Curriculum Development-

Postgraduate Studies 

2003/2006 

2. Зозе Мургоски 

 

ГОЛЕМ Ангиско Македонски 

Речник, член на Консултански 

тим за економски термини  

1997-2002 

3. Министерство за наука ни 

образование, Р. Македонија 

 

Изградба на ревизорската 

професија во Р. Македонија во 

контекст на нејзино вклучување 

во процесот на глобализација 

(Компаративен приод со 

развиените економии и 

економиите во транзит)  

2003 

4.  TEMPUS – Pare Joint 

European Project (JEP) 

 

Enhancing Regional co-operation 

in South-eastern Europe: 

curriculum updating and adoption 

for territory-level hospitality and 

tourism courses 

2001 

5.  Ministry of Labor of USA, 

Prisma- Partner for 

Economic Development in 

Macedonia 

 Tourist promotion on Ohrid 2000/2001 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dr. Desa Kosarkoska 

Dr. Slavko Karavidic 

Dr. Dragan Ivkovic 

Osnovi finansijskog 

menagjmenta 

Visoka shkola za ekonomiju I 

preduzetnish tvo, Beograd,2011 

2. Др. Деса Косаркоска Менаџмент Контрола- 

Контролинг со анализа на 

Факултет за туризам и 

угостителство -Охрид, 2008 



 

 

ризик и финансиски 

перформанси во 

осигурителни компании 

3. Др. Деса Косаркоска Менаџмент Контрола- 

Контролинг со анализа на 

работење во хотелски8 

претпријатија 

Факултет за туризам и 

угостителство- Охрид, 2008 

4. Др. Деса Косаркоска Сметководство 

Трето изменето и 

дополнето издание 

Факултет за туризам и 

угостителство- Охрид, 2008 

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Повеќе од 200 ( двеста) 

11.2. Магисторски работи 12 ( дванаесет), увид, во архива на Факултет за 

туризам и угостителство - ОХРИД 

11.3. Докторски дисертации 5 ( пет ), увид, во архива на Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dr. Desa Kosarkoska 

Dr. Slavko Karavidic 

Dr. Dragan Ivkovic 

Osnovi finansijskog 

menagjmenta 

Visoka shkola za 

ekonomiju I preduzetnish 

tvo, Beograd,2011 

2. Деса Косаркоска, 

Ирина Мирческа 

 

Развојни трендови на 

сметководственото 

известување во хотелската 

индустриуја во Р. Македонија 

 

Научно списание 

Хоризонти, Универзитет 

Св. Климент Охридски-

Битола,/2011 

3. Desa Kosarkoska ” New challenges for 

accounting information sistem 

in hotel industry” 

Faculty of tourism and 

hospitality management, 

Opatija, Croatia,/2010 

4. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

Uniform System Of Accounts in 

the Loding Industry( USALI), 

in creating a Responsibility 

Accounting in the hotel 

enterpricesin R. of Macedonia 

Fakultet za turizam I 

ugostitelstvo, Ohrid/ 2011 

5. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

The main processes in the 

international financial reporting 

at the begining of 21st century 

 Fakultet za turizam I 

ugostitelstvo, Ohrid/2011 

6. Desa Kosarkoska, 

Klime Poposki 

Predicting the financial failure 

in the hospitality industry 

 2
nd

 International Congres: 

“Progres in Tourism and 

Hospitality: Present and 

Future Challenges”, 1-



 

 

 

 

 

 

4/6/2006, Thessaloniki, 

Greece 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. / / / 

2. / / / 

12.3. Доказ за наjмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

 

 

Uniform System Of 

Accounts in the Loding 

Industry( USALI), in 

creating a Responsibility 

Accounting in the hotel 

enterpricesin R. of 

Macedonia 

Fakultet za turizam I ugostitelstvo, 

Ohrid/ 2011 

 2. 

 

 

Desa Kosarkoska ” New challenges for 

accounting information 

sistem in hotel industry” 

Faculty of tourism and hospitality 

management, Opatija, Croatia,/2010 

3. Desa Kosarkoska, 

Klime Poposki 

Predicting the financial 

failure in the hospitality 

industry 

 2
nd

 International Congres: “Progres in 

Tourism and Hospitality: Present and 

Future Challenges”,  Thessaloniki, 

Greece1-4/6/2006 

4. Desa Kosarkoska, 

Irina Mircheska 

 

The main processes in the 

international financial 

reporting at the begining of 

21st century 

Fakultet za turizam I ugostitelstvo, 

Ohrid/2011 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Науме Мариноски 

2. Дата на раѓање 29.08.1954 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

BA 1977 ПМФ – Белград, СР 

Југославија, Оддел за 

туризмологија 

Магистер за 

туризмолошки 

науки 

1981 ПМФ – Белград, СР 

Југославија, Оддел за 

туризмологија 

Доктор за 

туризмолошки 

науки 

1987 ПМФ – Белград, СР 

Југославија, Оддел за 

туризмологија  

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство 

Туризам и угостителство 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство 

51403-Туристички агенции 

51404-Туристичка географија 

51419-Туризам и друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор, 51403, 51419, 

51404 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Туристичка географија Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Менаџмент на услужен сектор /Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Основи на туризмот  Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Менаџмент на услужен сектор /Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Менаџмент со природни ресурси Менаџмент на услужен сектор /Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Селективни видови туризам Туризам/Факултет за туризам и угостителство-

Охрид  

2. Просторно планирање Туризам/Факултет за туризам и угостителство-

Охрид  

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1. Методологија на туристичката 

валоризација на просторот 

Туризам / ФТУ Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Marinoski N. Korunovski S. Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia as a 

basis for development of 

tourism 

International scientific 

conference, Logistics-

Opportunities and challenges, 

University for national and world 

economy, Department “Economy 

of Logistics”, Sofia, 2015 

2. Marinoski N. Sekuloska M., 

Risteski M. 

Компаративни анализи на 

развојот на туризмот и 

угостителството во 

Република Македонија 

XVI Меѓународна 

конференција „Планирање на 

промени“, Охрид 2016 

3. Marinoski N. Nestoroska I., 

Risteski M. 

Апликација на ФАС-

Методологијата за 

идентификација на 

рурално – туристичките 

развојните потенцијали во 

планинските простори на 

Североисточниот плански 

регион на Република 

Македонија 

XIII Меѓународна научна 

конференција за услужен 

сектор, Охрид, 2016 

4. Marinoski N. Nestoroska I. Социо-психолошки 

влијанија на туризмот врз 

рецепиентното население 

на Охридската ривиера 

Меѓународен биенален конгрес 

ХОТЕЛПЛАН, Белград, 2016 

5. Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Можности за одржлив 

развој на винскиот 

туризам во Демир Капија 

и Лерин 

Прва меѓународна научна 

конференција: Предизвици на 

туризмот и бизнис логистиката 

во 21. век – ISCTBL, Гевгелија, 

2017 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Marinoski N. WATER.NET  

Water Protection Thematic 

Park Actions 2. 

Enhancement of the 

environmental resources 

and cultural heritage of the 

programme area 

JTS IPA Cross-Border 

Cooperation, Municipality of 

Ohrid, Republic of Macedonia, 

Municipality of Edessa, Republic 

of Greece, 2014 

2. Marinoski N., Smilevska M. Project of USAID for 

improving the 

organizations’ operating 

USAID, DETRA Center, Skopje, 

2015 

3. Marinoski N., Nestoroska I., 

Risteski M. 

Strategy for Development 

of Tourism in the 

Municipality of Tetovo 

Municipality of Tetovo, 2016-

2017 

4. Marinoski N., Andreeski C. Creating tourism products 

for the target market of 

COSME Program by the 

European Union, Municipality of 



 

 

seniors in the Municipality 

of Ohrid 

Ohrid, Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid, 2017 

5. Marinoski N., Korunovski S., 

Efremova A., Nestoroska I., 

Andreeski C., Risteski M., 

Naumov. K. 

Innovative Solutions for 

Improved Access to 

Services at Local Level: 

Creating a Network for 

Inclusive Development of 

the Skopje Planning Region 

of the Republic of 

Macedonia, Mapping of 

potentials for development 

of different types of rural 

tourism and preparing 

Register of Potentials for 

Rural Tourism (RPRTs) 

UNDP, Ministry of Local Self – 

Government of the Republic of 

Macedonia, Consulting firm: 

Global Project Consulting (GPC), 

2017 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Науме 

Мариноски 

Основи на туристичка 

теорија и практика 

ФТУ-2015 

ISBN 978-608-4676-27-0 

COBISS.MK-ID 99390986 

2. Проф. Д-р Науме 

Мариноски 

Туристичка географија ФТУ-2012 

ISBN-10: 9989-800-72-3 

ISBN-13: 978-9989-800-72-6 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Мариноски Н., Ангелевска 

– Најдеска К. 

Alternative forms as 

development base of 

tourism 

International conference, 2
nd

 

Advances in Hospitality and 

Tourism Marketing and 

Management Conference, Corfu, 

Greece, ISBN: 978-960-287-139-

3 2012 

2. Marinoski N., Korunovski S., 

Nestoroska I. 

Problems and perspectives 

for rural tourism 

development in the 

Republic of Macedonia 

International conference: Tourism 

in rural areas – situation, issues, 

perspectives – University of St. 

Petersburg of Hospitality services 

and Economics, St. Petersburg , 

ISBN: 978-5-228-00524-2, 2012 

3. Мариноски Н., Секулоска 

М. 

Organizing and 

signalization of tourism 

space in the function of 

selective development 

Journal for theory and practice of 

hotel industry, HOTELPAN – 

Fifth International Congress, 

Contemporary trends in the 

hospitality industry, UDK 640.4 

COBISS.SR-ID 107030284, 

ISSN: 1451-5113, 2013 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 142 



 

 

11.2. Магистерски работи 35 

11.3. Докторски дисертации 10 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Науме Мариноски Constitution of Tourism 

Geography in Function of 

Essential Tourism 

Processes 

XII International 

conference – “Tourism in 

the 21. Century”, Ohrid, 

Macedonia, 2013, 

Published by Horizons – 

International scientific 

magazine ISSN: 1857-

856X,  2014 

2. Marinoski N. Korunovski S. Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia as 

a basis for development of 

tourism 

International scientific 

conference, Logistics-

Opportunities and 

challenges, University for 

national and world 

economy, Department 

“Economy of Logistics”, 

Sofia, 2015 

3. Marinoski N. Sekuloska M., Risteski 

M. 

Comparative Analysis of 

Development of Tourism 

and Hospitality in the 

Republic of Macedonia 

XVI International 

Conference of Partner 

Institutions “Planning for 

Change”, La Fondation 

pour la Formation 

Hoteliere, Nestle Pro 

Gastronomia – Vevey, 

Switzerland, University 

“St. Kliment Ohridski” - 

Bitola,  Ohrid, 2016 

4. Marinoski N. Nestoroska I., Risteski 

M. 

Application of FAS - 

Methodology for 

Identification of Rural 

Tourism Development 

Potentials in Mountainous 

Area of Northeast 

Planning Region in 

Republic of Macedonia 

XIII International 

Scientific Conference on 

Service Sector - 

INSCOSES 2016, Ohrid, 

Republic of Macedonia. 

Published in HORIZONS 

– International Scientific 

Journal, ISSN 1857-9884, 

Vol. 20, 2016 

5. Marinoski N. Nestoroska I. Socio-psychological 

influences of tourism on 

the recipient population on 

the Ohrid Riviera 

The Sixth International 

Biennial Congress 

“HOTELPLAN 2016” - 

HOSPITALITY AND 

TOURISM - 

INTERDISCIPLINARY 

APPROACH, Belgrade, 

Serbia. Published in 

Journal for Theory and 

Practice of Hotel Industry 

“Hotel Link” 27-28 ISSN 

1451-5113, 2016 



 

 

6. Marinoski N. Korunovski S., 

Risteski M. 

Possibilities for 

sustainable development 

of wine tourism in Demir 

Kapija and Florina 

First International 

Scientific Conference: 

Challenges of Tourism and 

Business Logistics in the 

21st Century - ISCTBL 

2017, p. 35, Gevgelija, 

Republic of Macedonia 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

 Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Проф. Д-р Сашо 

Коруновски 

Проф. Д-р Науме 

Мариноски 

М-р Михаел Ристески 

Plan for local inclusive 

development in tourism: 

case study of municipality 

of Konce, Republic of 

Macedonia 

XII International conference – “Tourism 

in the 21. Century”, Ohrid, Macedonia, 

2013, Published by Horizons – 

International scientific magazine, ISSN: 

1857-856X, 2014 

2. Проф. Д-р Науме 

Мариноски 

Constitution of Tourism 

Geography in Function of 

Essential Tourism 

Processes 

XII International conference – “Tourism 

in the 21. Century”, Ohrid, Macedonia, 

2013, Published by Horizons – 

International scientific magazine ISSN: 

1857-856X,  2014 

3. Marinoski N. 

Korunovski S. 

Traffic corridors in the 

Republic of Macedonia as 

a basis for development of 

tourism 

International scientific conference, 

Logistics-Opportunities and challenges, 

University for national and world 

economy, Department “Economy of 

Logistics”, Sofia, 2015 

4. Marinoski N. 

Nestoroska I. 

Socio-psychological 

influences of tourism on 

the recipient population on 

the Ohrid Riviera 

The Sixth International Biennial 

Congress “HOTELPLAN 2016” - 

HOSPITALITY AND TOURISM - 

INTERDISCIPLINARY APPROACH, 

Belgrade, Serbia. Published in Journal 

for Theory and Practice of Hotel 

Industry “Hotel Link” 27-28 ISSN 1451-

5113, 2016 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Симона Мартиноска 

2. Дата на раѓање 03.09.1964 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист по 

туризам и 

угостителство 

1986 г.  Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Магистер на 

науки 

1995 г.   Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Доктор на науки 1998 г.   Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид  

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.14 Туризам и 

угостителство 

51401 Хотелиерство 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.14 Туризам и 

угостителство 

51406 Туристичка 

промоција; 51401 

Хотелиерство; 51417 

Ресторански менаџмент 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор; 

51405 Туристичка политика 

51417 Ресторански менаџмент 

51419 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ресторански менаџмент Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока; 

Гастрономија, исхрана, диететика; Туризам / 

ФТУ – Охрид 

2. Менаџмент на производство на 

храна во угостителството 

Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока / 

ФТУ – Охрид 

3 Стандардизација во туризам и 

угостителство 

Туризам; Хотелско – ресторанска насока / ФТУ – 

Охрид 

4. Политика на развој во туризмот и 

угостителството 

Туризам / ФТУ – Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организациско однесување Туризам / ФТУ – Охрид 

2.   

3   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   



 

 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. д-р Симона 

Мартиноска 

Standardization and 

innovation in tourism 

industry 

Материалы V 

Международной научной 

конференции 

Инновационное развитие и 

экономический рост. 

Москва, РУДН, 3 ноября 

2011 г. – М.: РУДН, 2011. – 

846 с. 

2. Проф. д-р Симона 

Мартиноска 

Ethical menu quality in 

hospitality industry 

3
rd

  International Conference 

on Governance, Fraud, Ethics 

and Social Responsibility , 

Kapadodkya , Turkey 2011 

3. Проф. д-р Јованка 

Биљаноска  

Проф д-р Симона 

Мартиноска 

Supplier-selection criteria as 

a critical point in the menu 

quality 

20
th

 Biennial  International 

Congress Tourism and 

hospitality industry, Opatija, 

Croatia 2010 

4. Проф. д-р Симона 

Мартионоска 

Доц. д-р Татјана Димоска 

Алтернативен туризам – 

Практични аспекти 

Научно списание, 

Универзитет Св.Климент 

Охридски Битола  

5. Проф. д-р Симона 

Мартиноска 

Јордан Коцески 

The restaurant menu as a 

marketing tool 

1
st
 International Scientific 

Conference 

Marketing theory challenges 

in transitional societies, 

Maribor, Slovenia,2007 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Координатор: Проф. д-р 

Виолета Пановска 

Бошковска 

Интегрирање и 

структуирање на 

меѓународната соработка 

на универзитетите во Р 

Македонија 

TEMPUS – CARDS 

PROJECT No UM – JEP – 

18023 – 2003 -2007 / ARYM 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Не (Член на комисии) 

11.3. Докторски дисертации Не  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/конференција/ 

Година 

1. Проф. д-р Симона 

Мартиноска 

Standardization and 

innovation in tourism 

industry 

Материалы V Международной 

научной конференции 

Инновационное развитие и 

экономический рост. 

Москва, РУДН, 3 ноября 2011 г. – 

М.: РУДН, 2011. – 846 с. 

2 Проф. д-р Симона 

Мартиноска 

Ethical menu quality in 

hospitality industry 

3
rd

  International Conference on 

Governance, Fraud, Ethics and Social 

Responsibility , Kapadodkya , Turkey 

2011 

3 Проф. д-р Јованка 

Биљаноска  

Проф д-р Симона 

Мартиноска 

Supplier-selection criteria 

as a critical point in the 

menu quality 

20
th

 Biennial  International Congress 

Tourism and hospitality industry, 

Opatija, Croatia 2010 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Братислав Милошевиќ 

2. Дата на раѓање 3.06.1951 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Магистер по економски науки,  1995 Економски 

факултет, Прилеп 

Доктор на економски науки,  2001 Економски 

Институт, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Општествени науки Економски 

науки  

Финансии 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Општествени науки Економски 

науки  

Финансии 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Редовен  професор 

 - Фнансии (50326) 

   - Менаџмент во осигурување (50619) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии  

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Животно и здравствено осигурување Осигурување 

2. Реосигурување Изборен - сите студиски програми 

3.  Осигурување во туризмот и угостителство Изборен – сите студиски програми 

4.  Обработка и ликвидација на штети Изборен – сите студиски програми 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   Ризик и осигурување (напредно ниво) Осигурување 

2.   Ресигурување (напредно ниво) Осигурување 

3.   Организација и управување со животни и 

здравствени осигурителни компании 

Осигурување 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Печатени научни трудови (до шест) 

 Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Братислав Милошевиќ Global financial crisis - 

determination for development of 

life insurance in the Republic of 

Macedonia 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 44 (2012) 

143 – 154 

2. Братислав Милошевиќ 

Стевчо Мечески 

Бојан Србиноски 

Municipal bonds as an investment 

opportunity for life insurance 

companies on capital market in 

Macedonia 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 44 (2012) 

184 – 192 



 

 

3. Братислав Милошевиќ 

Цветко Андреески 

Владимир Његомир 

Analysis of the life insurance market 

in the Republic of Macedonia 
(Развој на животното осигурување 

во Република Македонија)  

Economic Annals Faculty  

of Economics, Belgrade 

University of Belgrade, 2012, 

pages 107 - 122 

4. Братислав Милошевиќ Senior life insurance in the Republic 

of Macedonia – state and 

perspectives 

Horizons, International 

scientific magazine, Bitola, 

May 2014, стр. 377-391 

5. Братислав Милошевиќ 

Цветко Андреески 

Александра Тренческа 

Analysis of some parameters of 

Critical Illness Insurance in the 

Republic of Macedonia 

Horizons, International 

scientific magazine, Bitola, 

May 2014, стр. 151-158 

6. Братислав Милошевиќ The female population as a granitic 

column of the life insurance in the 

Republic of Masedonia 

Horizons International Scientific 

Journal, Bitola, September 

2014, стр. 131-141 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Братислав Милошевиќ Осигурување на имот и лица Центар за научно-

истражувачка работа-ФТУ, 

Охрид/2005 

2. Братислав Милошевиќ Осигурување од одговорност 

(Авторизирани предавања) 

Исто/2008 

3. Братислав Милошевиќ Реосигурување (Второ изд.)  Исто/2009 

4. Братислав Милошевиќ Вовед во осигурувањето Исто/2010 

5. Братислав Милошевиќ Животно и здравствено 

осигурување (Второ изд.) 

Исто/2013 

6. Братислав Милошевиќ Осигурување во туризмот и 

угостителството 

Исто/2012 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 327 

11.2. Магистерски работи 6 

11.3. Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

   

   

1.    

2.    



 

 

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Братислав Милошевиќ Сениорско животно 

осигурување во 

Република Македонија – 

состојби и перспективи 

XII Меѓународна 

конференција 

од 3 - 5 

Октомври 

2013 

година, 

Охрид 

2. Братислав Милошевиќ Comparative analysis of 

the life insurance in the 

Republic of Macedonia 

and the region 

International 

Conference 

Employment 

16 - 18 

Октомври 

2013, 

Белград 

3. Братислав Милошевиќ 

 

The problems of liquidity 

and solvency of the republic 

of Serbia 

Faculty Of Business 

Economics and 

Enterprenuership, Fourth 

Scientific International 

Conference 

Employment, Education 

and Enterprenuership  

(EEE 2015) 

Belgrade 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Данијела Милошоска 

2. Дата на раѓање 09.10.1979 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на правни науки  

5.  Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран менаџер 

по царина и 

шпедиција 

2003 Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, насока 

Царина и шпедиција 

Магистер на науки од 

областа на царина и 

шпедиција 

2008 Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, насока 

Царина и шпедиција 

Доктор на правни 

науки 

2010 Правен факултет “Јустинијан 

Први”-Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје  Поле  Област  

5. Општествени науки 5.06 

Организацио

ни науки и 

управување 

(менаџмент) 

50621 Менаџмент во царина и 

шпедиција 

7.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје  Поле Област  

5 Општествени науки 5.08 Правни 

науки 

50824 Деловно право 

50833 Царински ситем и 

царинска политика 

50835 Правни науки -друго 

8.  Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Вонреден професор 

50824 Деловно право 

50833 Царински системи и царинска 

политика 

50835 Друго 

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Царинско работење 

 

 

 

 

1. Безбедност и финансиска контрола/заеднички студии 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид и Полицска 

академија-Скопје 

2. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2. Задолжителна пракса 

по царинско работење 

1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

 3. 

 

Деловно право 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2. Осигурување, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

4. Менаџмент во услужен сектор, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Хотелско ресторанска насока, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 



 

 

6. Гастрономија, исхрана и диететика, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

4. Царинско право 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5.  Царинска тарифа 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Основи на право 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

4. Хотелско ресторанска насока, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Гастрономија, исхрана и диететика, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Менаџмент во услужен сектор, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

 7.  Царинско работење и 

логистички 

менаџмент 

1. Менаџмент во услужен сектор, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

 8. Трговско право 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

4. Менаџмент во услужен сектор, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Хотелско ресторанска насока, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Гастрономија, исхрана и диететика, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Царинска заштита на 

интелектуалната 

сопственост 

1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

2. Царински постапки 1. Царина и шпедиција, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Милошоска Данијела Measures of the 

Customs 

Administration of 

the Republic of 

Macedonia for the 

protection of the 

intellectual property 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

Volume 44, p. 341-346,  2012. 



 

 

rights as part of the 

contemporary trends 

in customs. 

2. Смилевска Данијела, 

Милошоски Зоран 

General socio-

economic effects of 

counterfeiting and 

piracy 

First international scientific conference on 

Economics, management and tourism, 

SWU of Neofit Rilski-Blagoevgrad, 

Faculty of Economics, Department of 

Tourism, 2010 

3. Смилевска Данијела Царинската управа 

на Република 

Македонија во 

функција на 

откривање и 

спречување на 

царинскиот 

криминалитет 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент Охридски”-

Битола, Битола, 2008 

4. Данијела милошоска, 

Лариса Василеска 

Customs 

professional 

integrity: the case of 

Republic of 

Macedonia 

IVth international conference on 

governance fraud, ethics and social 

responsibility, Antalya, 2012 

5. Лариса Василеска, 

Данијела Милошоска 

Prevention and 

detection of customs 

fraud 

IVth international conference on 

governance fraud, ethics and social 

responsibility, Antalya, 2012 

6. Милошоска Данијела Balancing Security 

With Trade 

Facilitation-The 

Role Of Customs 

Administration 

Зборник на трудови од меѓународна 

научна конференција “The Balkans 

between Past and Future: Security, Conflict 

Resolution and Euro Integration”, Охрид, 

2013 

7. Јордан коцевски, 

Данијела милошоска 

Motivation 

Influences on Hotel 

Employees 

Productivity -Case 

Study of Ohrid 

Journal for theory and Practice of Hotel 

Industry “Hotel Link”, Beograd, 2013. 

 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Социо-економски 

ефекти од туризмот 

во Општина Охрид  

за период 2004-

2014 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Крстаноски Миладин, 

Смилевска Данијела 

Царинско работење Факултет за туризам и угостителство-

Охрид, Охрид,2010 

2. Крстаноски Миладин, 

Смилевска Данијела 

Применето 

царинско работење 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид, Охрид,2010 

3.    



 

 

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

бр.  

Автори Наслов Издавач/година 

1. Смилевска Данијела, 

Милошоски Зоран 

Ефекти од 

повредата на 

правата од 

интелектуална 

сопственост врз 

потрошувачите 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент Охридски”-

Битола, Битола, 2010 

2. Смилевска Данијела, 

Милошоски Зоран 

Заштита на правата 

од интелектуална 

сопственост во 

рамките на Светска 

трговска 

организација- WTO 

(World Trade 

Organization) 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент Охридски”-

Битола, Битола, 2010 

3. Данијела Милошоска Имплементација на 

регулативата на 

Советот на 

Европската унија 

бр. 1383/2003 во 

Република 

Македонија 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент Охридски”-

Битола, Битола, 2011 

4. Данијела Смилевска Стока со која се 

повредува правото 

од интелектуална 

сопственост 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент Охридски”-

Битола, Битола, 2009 

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 30 

11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Јордан Коцевски, 

Данијела Милошоска 

Motivation Influences on 

Hotel Employees Productivity 

-Case Study of Ohrid 

Journal for theory and Practice of 

Hotel Industry “Hotel Link”, 

Beograd, 2013. 

2. Данијела Милошоска Имплементација на 

регулативата на Советот на 

Европската унија бр. 

1383/2003 во Република 

Македонија 

Научно списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св Климент 

Охридски”-Битола, Битола, 2011 

3. Данијела Милошоска Measures of the Customs 

Administration of the 

Republic of Macedonia for the 

protection of the intellectual 

property rights as part of the 

contemporary trends in 

Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, Volume 44, p. 341-346,  

2012. indexed by web of science 



 

 

customs. 

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред

бр. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Данијела Милошоска, 

Лариса Василеска 

Customs 

professional 

integrity: the case of 

Republic of 

Macedonia 

IVth international 

conference on governance 

fraud, ethics and social 

responsibility, Antalya, 

2012 

2012 

2. Лариса Василеска, 

Данијела Милошоска 

Prevention and 

detection of customs 

fraud 

IVth international 

conference on governance 

fraud, ethics and social 

responsibility, Antalya, 

2012 

2012 

3. Смилевска Данијела, 

Милошоски Зоран 

General socio-

economic effects of 

counterfeiting and 

piracy 

First international scientific 

conference on Economics, 

management and tourism, 

SWU of Neofit Rilski-

Blagoevgrad, Faculty of 

Economics, Department of 

Tourism, 2010 

2010 

4. Милошоска Данијела Balancing Security 

With Trade 

Facilitation-The 

Role Of Customs 

Administration 

Mеѓународна научна 

конференција “The 

Balkans between Past and 

Future: Security, Conflict 

Resolution and Euro 

Integration”, Охрид, 2013 

 

3.    

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Иванка Нестороска 

2. Дата на раѓање 01.07.1969 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2003 УКЛО-  Факултет за туризам 

и угостителство 

Магистерски  на 

науки VII/2 

1997 УКЛО-  Факултет за туризам 

и угостителство 

Додипломски 

студии VII/1 

1993 УКЛО-  Факултет за туризам 

и угостителство 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје  Поле Област  

5 Општествени 

науки  

514 Туризам и 

угостителство 

51403  Туристички агенции 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област  

5 Општествени 

науки  

514 Туризам и 

угостителство 

51419 – Туризам, друго  

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција  Звање во кое е избран и област  

УКЛО-  Факултет за туризам и 

угостителство 

Редовен професор, 

51419 – Туризам, друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународен туризам Туризам/ФТУ-Охрид 

2. Анимации во туризмот  Туризам; Хотелско-ресторанска/ФТУ-Охрид 

3. Организирање на конгреси и средби Туризам; Хотелско-ресторанска; 

Гастрономија/ФТУ-Охрид 

4. Меѓународен патнички промет Царина и шпедиција; /ФТУ-Охрид 

5.  Менаџмент на настани МУС/ФТУ-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на настани и слободно 

време 

Туризам/ ФТУ-Охрид 

2. Современи тенденции во туризмот и 

угостителството  

Туризам; Осигурување; Царина и шпедиција 

/ФТУ-Охрид 

3. Туризмот во националното 

стопанство 

Туризам; Осигурување; Царина и шпедиција 

/ФТУ-Охрид 

4. Меѓународни туристички движења Туризам;Осигурување; Царина и шпедиција/ФТУ 

Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи теории во меѓународниот 

туризам 

Туризам/ФТУ-Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни  печатени научни трудови (до пет) 



 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Др. Нестороска, 

Иванка  

 

“Tourism development 

challenges for rural regions” 

I, International scientific 

conference on economics and 

management 

Eman 2017: globalization 

challenges Ljubljana, 

Slovenia, March , 2017 

I-st International scientific 

conference on economics and 

management 

Eman 2017: globalization 

challenges Ljubljana, 

Slovenia, March , 2017 

 

2. Проф. Др. Нестороска 

Иванка, Проф.др.Петревска  

Билјана, Проф.др.Намичев  

Петар  

 

Ottoman heritage tourism 

flows in Мacedonia 

First International Scientific 

Conference, CHALLENGES 

OF TOURISM AND 

BUSINESS LOGISTICS 

“ISCTBL 2017”, October 24-

25, Gevgelija, Macedonia 

3.  Проф. Др. Нестороска, 

Иванка , проф.др. 

Мариноски Науме 

 

“Balneological values in 

function of tourism 

development in Republic of 

Macedonia” 

First International Conference: 

Tourism in function of 

development of the Republic 

of Serbia:Spa tourism in 

Serbia and experiences of 

other countries, Faculty of 

hotel management and tourism 

in Vrnjacka Banja, University 

of Kragujevac, Vrnjacka 

Banja, june, 2016. 

4. Проф. Др. Нестороска, 

Иванка  

 

“Events and tradition as a 

potential for increased 

tourism development in the 

Republic of Macedonia” 

SITCON Conference  on 

tourism destination 

competitiveness, 

SINGIDINUM University, 

Belgrade, Serbia, 25-

26.09.2015 

5. Проф. Др. Нестороска, 

Иванка, 

Проф.др.Петровска Ирина 

 

Staff training in hospitality 

sector as benefit for improved 

service quality 

Биенален Меѓународен 

Конгрес: Туристичка и 

угостителска индустрија: 

Трендови во туристичко-

угостителскиот менаџмент, 

Опатија, Хрватска, Мај, 08-

09, 2014 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Нестороска 

Иванка, ангажирана како 

експерт 

Creating tourism products for 

the target market of seniors in 

the Municipality of Ohrid 

COSME Program by the 

European Union ,2017 

2. Проф. Д-р Нестороска 

Иванка, ангажирана како 

експерт 

Стратегија за развој на 

туризмот на општина 

Тетово,  2016-2020 

Општина Тетово,2016-2017 

3. Проф. Д-р Нестороска 

Иванка, ангажирана како 

главен истражувач 

Иновативни решенија за 

подобар пристап до услуги 

на локално ниво:креирање 

мрежа за инклузивен развој 

на Вардарски планкси 

УНДП и Вардарски плански 

регион на Република 

Македонија, 2016 



 

 

регион на Република 

Македонија, Мапирање на 

потенцијалите за развој на 

рурален туризам и 

подготовка на регистер на 

потенцијали за рурален 

туризам 

  4. Проф. Д-р Нестороска 

Иванка, ангажирана како 

главен истражувач 

Иновативни решенија за 

подобар пристап до услуги 

на локално ниво:креирање 

мрежа за инклузивен развој 

на Североисточен планкси 

регион на Република 

Македонија, Мапирање на 

потенцијалите за развој на 

рурален туризам и 

подготовка на регистер на 

потенцијали за рурален 

туризам 

УНДП и Североисточен 

плански регион на 

Република Македонија, 2016 

 

5. Проф. Д-р Нестороска 

Иванка, ангажирана како 

главен истражувач 

Подстратегија за традиции 

и настани во република 

Македонија 

Агенција за промоција и 

подршка на туризмот на 

Република Македонија, 

Глобал проект Консалтинг, 

2014 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Нестороска, Иванка Меѓународен туризам ФТУ-Охрид, 2006,2010 

2. Нестороска, Иванка Анимации во туризмот ФТУ-Охрид, 2005, 2010 

3. Нестороска, Иванка Меѓународен патнички 

промет 

ФТУ-Охрид, 2013 

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф.др.Мариноски 

Науме, проф.др.Нестороска 

Иванка  

Problems and perspectives 

for tourism continuing 

education in the Republic of 

Macedonia”  

BITCO Conference on 

Tourism education in the 21-st 

century:  Principles, Policies, 

Internationalization, College 

of Tourism, Belgrade, Serbia, 

18-19.03.2016 

2. Проф.др. Петровска Ирина,  

Проф.др. Нестороска 

Иванка  

Training the trainers-

intercultural and inter-

educational benefits of US 

community colleges to 

hospitality industry 

University of Rijeka, Faculty 

of tourism and hospitality 

management, 

Conference proceedings from 

22-nd Biennial International 

Congress, Tourism & 

hospitality industry 2014 , 

“New trends in tourism and 

hospitality management”, may 

08-09,2014, Opatija, Croatia 

3.    



 

 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на магистерски трудови  

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.    

2.    

3.     

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Бранко Николовски 

2. Дата на раѓање 12.03.1971 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

организатор по туризам 

и угостителство 

1995 Универзитет “Св. Климент 

Охридски”, Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Магистер на науки од 

областа на туризмот и 

угостителството 

1998 

 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски”, Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Доктор на менаџмент 2003 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј”, Скопје 

Институт за социолошки и 

политичко-правни 

истражувања, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 514 51416 

51419 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 506 50623 

50624 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски”, Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Вонреден професор  

50623 – Претприемништво 

51416 – Комуникации во туризмот 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Претприемништво Туризам; Царина и шпедиција; Осигурување; 

Гастрономија, исхрана и диететика; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во услужен 

сектор 

2. Комуникации во туризмот Туризам; Царина и шпедиција; Осигурување; 

Гастрономија, исхрана и диететика; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во услужен 

сектор 

3. Статистика Туризам; Царина и шпедиција; Гастрономија, 

исхрана и диететика; Хотелско-ресторански 

менаџмент; Менаџмент во услужен сектор 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Проектен менаџмент Менаџмент на одржлив развој во туризмот; 

Туризам; Осигурување; Гастрономија, исхрана и 



 

 

диететика;  

9.3. 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Претприемнички и одржлив 

туристички развој 

Туризам 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Dimoska, T. 

Tuntev, Z. 

Nikolovski, B. 

The relationship between small and 

medium-sized enterprises, tourism and 

economic development 

Journal of Process Management 

– New Technologies, 3(1), 18-

27, 2015 

2.  Nikolovski, B. 

Dimoska, T.  

Entrepreneurial design of quality 

initiatives in small tourism businesses 

Horizons, 19, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2016 

3.  Nikolovski, B. 

Dimoska, T. 

Tourism and small and medium-sized 

enterprises impact on the employment in 

the Republic of Macedonia and in the 

Municipality of Ohrid 

Horizons, 19, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2016 

4.  Nikolovski, B. 

Dimoska, T.  

Tourism entrepreneurship opportunities 

and the economic development 

Horizons, 18, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2015 

5.  Nikolovski, B. 

Dimoska, T. 

Developing destination competitiveness: 

small tourism enterprises (STE) as 

innovation drivers 

Horizons, 18, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2015 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Nikolovski, B. 

Research Expert 

Water Protection 

Thematic Park Actions: 

WATER.NET 

IPA Cross-border Programme “Greece – 

Republic of Macedonia 2007-2013”, Greece 

- Municipality of Edessa, Alexander 

Technological Educational Institute of 

Thessaloniki; Republic of Macedonia - 

Municipality of Ohrid, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of 

Tourism and Hospitality, Ohrid 

2. Николовски, Б. 

Експерт-

истражувач  

Зошто да одите во 

странство, кога можете 

да останете и да ја 

развивате вашата 

држава? 

финансиран од Амбасадата на САД во Р. 

Македонија, Здружение на граѓани (ЗГ) 

ЦЕФЕ Македонија, Скопје, 2015 

3. Николовски, Б. 

Раководител на 

проект  

Социо-економски 

ефекти од туризмот во 

Охрид за период 2004-

2014 

Факултет за туризам и угостителство, 

Охрид, 2015 

4. Nikolovski 

(Aslimoski), B. 

Research Expert at 

the Curriculum 

Development Project 

Entrepreneurial 

Aspirations of Students at 

the University St. Kliment 

Ohridski – Bitola 

Business Start-Up Centre, Bitola, 2008 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Николовски, Б.  Организациското учење и 

менаџментот на знаење 

како модел на 

организациска стратегија 

во туризмот 

Научно списание, бр. 6, 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски”, Битола, 2010 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Евиденција во студентски прашања 

11.2. Магистерски работи Евиденција во студентски прашања 

11.3. Докторски дисертации Евиденција во студентски прашања 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Dimoska, T. 

Nikolovski, B. 

Gogoski, R. 

Trimcev, B.  

The role of innovations on 

the SMEs competitiveness 

  

Proceedings from International Conference: 

“SMEs development and innovation: building 

competitive future of South-Eastern Europe”. 

Faculty of Economics, Prilep, 2014 

2. Dimoska, T. 

Nikolovski, B. 

Trimcev, B.  

The role of innovations for 

creating the knowledge 

economy 

Proceedings from the III International 

Scientific Conference “Knowledge – Capital of 

the future: Knowledge now – but how”. 

Institute of Knowledge Management, Skopje, 

2014 

3. Nikolovski, B. Knowledge generation in 

small and medium-sized 

tourism enterprises 

Proceedings from the VIII International 

Scientific Conference “Knowledge without 

borders”. Institute of Knowledge Management, 

Skopje, 2016 

4. Nikolovski, B. 

Dimoska, T. 

Мarket positioning 

improvement strategies for 

small and medium-sized 

tourism enterprises 

Proceedings from the V International Scientific 

Conference “Knowledge – Capital of the 

future: Knowledge now – but how”. Institute 

of Knowledge Management, Skopje, 2015 

5. Nikolovski, B. 

Dimoska, T.  

Innovating in a Tourism 

Context: Operational Level 

Challenges 

Proceedings from the V International Scientific 

Conference “Knowledge – Capital of the 

future: Knowledge now – but how”. Institute 

of Knowledge Management, Skopje, 2015 

6. Nikolovski, B. 

Dimoska, T.  

Dimensions of quality in 

tourism: a small business 

perspective 

Proceedings from the V International Scientific 

Conference “Knowledge – Capital of the 

future: Knowledge now – but how”. Institute 

of Knowledge Management, Skopje, 2015 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovski, B. 

Dimoska, T.  

 

Tourism entrepreneurship opportunities 

and the economic development 

Horizons, 18, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2015 

2. Nikolovski, B. 

Dimoska, T. 

Developing destination competitiveness: 

small tourism enterprises (STE) as 

innovation drivers 

Horizons, 18, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 2015 



 

 

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Nikolovski, B. Entrepreneurial aspects 

of knowledge 

management in small 

tourism businesses 

Proceedings from the VIII 

International Scientific 

Conference “Knowledge without 

borders”. Institute of Knowledge 

Management, Skopje 

2016 

2. Nikolovski, B. Building entrepreneurial 

organisation: business 

process reengineering 

from a quality 

perspective 

Proceedings from the VII 

International Scientific 

Conference “Knowledge – 

Capital of the future: Knowledge 

– for capabilities and skills”. 

Institute of Knowledge 

Management, Skopje 

2016 

3. Nikolovski, B. Quality Management 

initiatives and solutions 

for small business in 

tourism 

Proceedings from the VII 

International Scientific 

Conference “Knowledge – 

Capital of the future: Knowledge 

– for capabilities and skills”. 

Institute of Knowledge 

Management, Skopje 

2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ирина Петровска 

2. Дата на раѓање 07.08.1964 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2005 УКИМ Филолошки факултет 

“Блаже Конески” – Скопје 

Магистер на науки 1997 УКИМ Филолошки факултет 

“Блаже Конески” – Скопје 

Додипломски 

студии VII/1 

1987 УКИМ Филолошки факултет 

“Блаже Конески” – Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

6.Хуманистички 

науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика) 

64004 Англистика 

64015 Социолингвистика 

64029 Друго 

 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

6. Хуманистички 

науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика) 

64004 Англистика 

64015 Социолингвистика 

64029 Друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор, 64004 Англистика, 

Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Англиски јазик 1 

Англиски јазик 2 

Англиски јазик 3 

Англиски јазик 4 

Деловен Англиски јазик 1 

Деловен Англиски јазик 2 

Туризам, Гастрономија, Исхрана и Диететика, 

Хотелсако-ресторански менаџмент, Царина и 

Шпедиција, Осигурување, Менаџмент во 

услужен сектор 

ФТУ - Охрид 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Фонетика и фонологија на англискиот 

јазик 

Морфологија на англискиот јазик 

Синтакса на англиксиот јазик 

Лексикологија на англикиот јазик 

Педагошки факултет - Битола 

1. 

2. 

3. 

Morphology 

Morphology of English Verbs 

Introduction to English Syntax 

South East European University  - Tetovo 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

2. 

Меѓукултурни односи и туризам 

Интеркултурна компетенција  во 

туристичкиот дискурс  

Туризам, Факултет за туризам и угостителство 

Туризам, Факултет за туризам и угостителство  

3. 

 

Лингвистички основи на наставата по 

англиски јазик 

Настава по јазик – Англиски јазик, Педагошки 

факултет 



 

 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот  

Туризам, Факултет за Туризам и угостителство  

2. Истражувања во антрополошка 

лингвистика 

Настава по јазик – Англиски јазик, Педагошки 

факултет 

10

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. “Teaching Politeness Strategies to 

Advanced Students in ESP Courses”   

Global Challenges, International 

Journal of Linguistics, Literature 

and Translation 

http://globalchalenge.wordpress.com

/     ISSN 1857-8934, 2014. 

2. Petrovska, I. “Lexical inventiveness and process of 

borrowing in the Macedonian 

cooking terminology” 

Teacher, International Journal Vol. 4 

Bitola, 2012. 

 

 

3. Petrovska, I. “Academic Writing for ESP Students 

at the Faculty of Tourism and 

Hospitality” 

Teacher, International Journal Vol. 

6, June 2014.p.44-50. 

4. Petrovska, I. „Teaching Lexical Patterns in English 

and Macedonian Tourism Discourse” 

http://www.sciencedirect.com/scienc

e/journal/18770428 

volume 44 (2012) 

5. Petrovska, I. “Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”  

Teacher, International Journal Vol. 

10, December, 2015.p.53-64. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ирина 

Петровска, 

национален 

координатор  

Academic Writing for Universities in 

Southeast Europe 

DAAD 2013-2014 

2. Ирина 

Петровска, 

координатор 

American Cultural Studies at the 

Faculty of Tourism and Hospitality  

(АСПАТ) 

2012 - 2014 

3. Ирина 

Петровска, 

член  

State Department  project “To the 

path of economic development” 

CCID- UKLO 2000-2004 

 2000-2003 

4. Ирина 

Петровска, 

член 

German- Macedonian Network for 

Sustainable Tourism Германско-

македонска тренинг програма  

2012-2014 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. English for Service sector CNIR 2014 

 

2. Petrovska, I. Business English  CNIR 2012 

3. Petrovska, I. English for Customs and Freight-

forwarding 1 

Mikena, 2006 

4. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик – Коста Абраш, Охрид, 2008 

http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934
http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428


 

 

синтакса  

5. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик – 

фонетика и фонологија 

Коста Абраш, Охрид, 2008 

 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. “Teaching Politeness Strategies to 

Advanced Students in ESP Courses”   

Global Challenges, International 

Journal of Linguistics, Literature 

and Translation 

http://globalchalenge.wordpress.com

/     ISSN 1857-8934, 2014. 

2. Petrovska, I. “Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse” 

Teacher, International Journal Vol. 

10, December, 2015.p.53- 64. 

3. Petrovska, I. “Academic Writing for ESP Students 

at the Faculty of Tourism and 

Hospitality” 

Teacher, International Journal Vol. 

6, June 2014.p.44-50. 

4. Petrovska, I. „Teaching Lexical Patterns in English 

and Macedonian Tourism Discourse” 

http://www.sciencedirect.com/scienc

e/journal/18770428 

volume 44 (2012) 

5.          Petrovska, I. “Foreign Languages and 

Communication Improvement in the 

Tourism and Hospitality Industry” 

Teacher, International Journal Vol. 

8, June, 2015.p.101-108. 

11

. 

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 8-10 во академска година 

11.2. Магистерски работи 6 

11.3. Докторски дисертации 3 

12

. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I.  “Teaching Politeness Strategies to 

Advanced Students in ESP 

Courses”   

Global Challenges, International 

Journal of Linguistics, Literature 

and Translation 

http://globalchalenge.wordpress.com

/     ISSN 1857-8934, 2014. 

2. Petrovska, I. “Lexical Inventiveness and Process 

of Borrowing in the Macedonian 

Cooking Terminology” 

Teacher, International Journal year 

IX, No.1, 2012.p.127-135. 

3. Petrovska, I. “Academic Writing for ESP 

Students at the Faculty of Tourism 

and Hospitality” 

Teacher, International Journal Vol. 

6, June 2014.p.44-50. 

4. Petrovska, I. “Lexical Inventiveness and Process 

of Borrowing in the Macedonian 

Cooking Terminology” 

Teacher, International Journal year 

IX, No.1, 2012.p.127-135. 

5. Petrovska, I. “Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse” 

Teacher, International Journal Vol. 

10, December, 2015.p.53-64 

6. Petrovska, I. “Foreign Languages and 

Communication Improvement in 

the Tourism and Hospitality 

Industry” 

Teacher, International Journal Vol. 

8, June, 2015.p.101-108. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934
http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934
http://globalchalenge.wordpress.com/%20%20%20%20%20ISSN%201857-8934


 

 

Ред 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред 

Бр. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/конференција/ 

Година 

1. Petrovska, I. “Staff Training in Hospitality 

Sector as Benefit for improved 

Service Quality”  

22
nd

 Biennial International Congress 

Tourism & Hospitality Industry 2014, 

THI2014, 8-9 May, Opatija, Croatia. 

 2. Petrovska, I. “Teaching Excellence in 

Cuisine Language”  

FLTAL 2015, Sarajevo, Bosnia and 

Hercegovina. 

3. Petrovska, I. “Representations of Verbal 

Communicative Strategies in 

Tourism Discourses”  

English Studies at the Interface of 

Disciplines: Research and Practice, 

ESIDRP2016, UKIM, Blaže Koneski 

Faculty of Philology, Skopje,11-13, 

March. 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Климе Попоски 

2. Дата на раѓање 23.07.1970 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2006 УКИМ Економски факултет 

Магистер на 

науки 

2001 УКИМ Економски факултет 

Додипломски 

студии VII/1 

1994 УКИМ Економски факултет 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

5. Општествени 

науки 

5.03. Економски 

науки 
50326 - Финансии 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

5. Општествени 

науки 

5.03. Економски 

науки 
50326 - Финансии 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Агенција за Супервизија на 

осигурување 

Вонреден Професор 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вовед во осигурување Осигурување / ФТУ 

2. 

Финансиски менаџмент Осигурување, Туризам, Хотелско ресторанска, 

Царина и шпедиција, Менаџмент во услужен 

сектор /  ФТУ 

 3. Финансиско сметководство Безбедност и финансиска контрола / ФТУ и ПА 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Студија на случај и методи на 

истражување во осигурувањето 

Осигурување/ФТУ 

2. Портфолио менаџмент Осигурување, Туризам / ФТУ 

 3. Финансиско – инвестиционен 

менаџмент 

Осигурување, Туризам / ФТУ 

 4. Современи финансиски системи Осигурување / ФТУ 

 5. Финансиски менаџмент Безбедност и финансиска контрола / ПА 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Poposki, Klime, Kjosevski, 

Jordan 

The Determinants of non-life 

insurance demand in Central 

and South Eastern Europe. 

An Empirical Panel 

Investigation 

XII International Conference, 

Conference Proceeding, Faculty of 

Tourism and Hospitality, Ohrid,  

3-5 October 2013. 

2. Poposki, Klime., Kjosevski 

Jordan., Stojanovski Zoran 

The determinants of non-life 

insurance penetration in 

selected countries from 

South Eastern Europe 

Economics and Business Review, 

Vol. 1 (15), No. 3, 2015: 20–37, 

Poznan University of Economics, 

Poland 

3. Marijana Ćurak, Doris 

Podrug, Klime Poposki 

Policyholder and insurance 

policy features as 

determinants of life 

insurance lapse – evidence 

from Croatia 

Economics and Business Review, 

Vol. 1 (15), No. 3, 2015: 58 - 77, 

Poznan University of Economics, 

Poland 

4. Marijana Ćurak, Klime 

Poposki, Sandra Pepur          

Profitability Determinants of 

the Macedonian Banking 

Sector in Changing 

Environment 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences   44  ( 2012 )  406 – 416 

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. World Bank Motor Third Part Liability Insurance 

Liberalization Project 
2013 

2. World Bank The Southeast and Central Europe 

Technical Assistance for Catastrophe 

Risk Insurance Facility 

 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Попоски К., Томески Б., 

Стојановски З., Имери Л. 

Challenges in the liberalisation of 

motor third party liability insurance – 

Case of Republic of Macedonia 

XVI Međunarodni naučni 

skup - ”OSIGURANJE I 

NAKNADA ŠTETE ”; 

2013 

2. Томески Б., Попоски К Практики и проблеми со кои се 

соочуваат договорните органи при 

постапки за јавни набавки - со 

акцент на јавните набавки на 

Билтен бр. 4, Здружение 

на финансиски 

работници на локална 

самоуправа и јавни 



 

 

осигурителни услуги претпријатија; Април 

2016. 

3. Попоски К., Томески Б.,  

Стојановски З., Имери Л 

Заштита на правата и обврските на 

учесниците во сообраќајот, преку 

унапредување на знаењата за 

осигурувањето на моторни возила 

Прва меѓународна 

конференција за 

безбедност на 

сообраќајот на 

патиштата –  

Републички совет за 

безбедност во 

сообраќајот на 

патиштата, Септември 

2016. 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 68 

11.2 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 2 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Габриела Ракичевиќ 

2. Дата на раѓање 25 Март 1970 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Факултет 1992 Универзитет “Св.Климент 

Охридски” Битола 

Магистратура 1997 Универзитет “Св.Климент 

Охридски” Битола 

Докторат 2000 Универзитет “Нови Сад” Нови 

Сад 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Општествени 

науки 

Менаџмент во 

туризмот 

Туризам и угостителство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Општествени 

науки 

Менаџмент на 

човечки ресурси 

во туризам 

Туризам и угостителство 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор,  

Туризам и угостителство-друго 51419 

 9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент во туризам и 

угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантска, Гастрономија, 

Гастрономија, исхрана, диететика/ Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

2. Стандардизација во туризам и 

угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантска, Гастрономија, 

Гастрономија, исхрана, диететика/ Факултет за 

туризам и угостителство -Охрид 

3. Менаџмент на човечки ресурси во 

туризам и угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантска/ Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

 

4. Менаџмент на човечки ресурси во 

услужни дејности 

Царина и шпедиција, Осигурување 

БФК/ Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Специфичности на менаџментот во 

угостителството 

Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

2. Образование, тренинг и вработување 

во услужните дејности 

Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

3. Организациско однесување во 

услужните дејности 

Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за 

туризам и угостителство – Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1. Методологија на истражување на 

квалитетот во туризмот и 

угостителството 

Туризам / Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

2.   

 10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Smart Blue City Smart Urban Development 

and blue growth opportunities 

2016 

2. GAUSS Institute, 

Macedonian Scientific 

Society Bitola, Novak-

Novaci and Leader Plus 

URBAN DIALOGUE 2015/2017 

3. UNIDO Pilot Project  for tourism 

development 

2015 

4. University for Sustainable 

Development-Eberswalde 

Faculty of Tourism and 

Hospitality-Ohrid 

German-Macedonian 

Training Program and 

Network “Sustainable 

Tourism” for SME in the 

Tourism Sector, Academics 

and Developers 

Foundation “Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt (DBU), 

and FHU- Eberswalde, Germany 

2011-2013 

5. GOV MK, ARS STUDIO Professional redaction in 

translating foreign literature 

in Macedonian language in 

the field of HRM, Tourism 

and Hospitality 

2013-2014 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Габриела Ракичевиќ Менаџмент во туризам и 

угостителство 

ЦНИР при ФТУ/2015 

2. Д-р Габриела Ракичевиќ Менаџмент на човечки 

ресурси во туризам и 

угостителство 

ЦНИР при ФТУ/20102 

3. Д-р Габриела Ракичевиќ Менаџмент на човечки 

ресурси 

ЦНИР при ФТУ/2014 

4. Д-р Габриела Ракичевиќ Стандардизација во 

туризам и угостителство 

(авторизирани предавања) 

Во подготовка 

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Габриела Ракичевиќ SUSTAINABLE TOURISM Institute of Knowledge 



 

 

(коавтор) STANDARDS IN THE 

FUNCTION OF 

KNOWLEDGE FOR 

QUALITY (Knowledge in 

practice) 

Management, 14-17 December 

2017, Bansko, R.Bulgaria 

2. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

THE IMPORTANCE OF 

MARKETING 

MANAGEMENT 

ACTIVITIES FOR 

TOURIST DESTINATION 

DEVELOPMENT 

(Knowledge in practice) 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 December 

2017, Bansko, R.Bulgaria 

3. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ ПОВРЗАН СО 

ТРАДИЦИИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

(Knowledge-Capital of the 

future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 31-April 

02.2017, Vrnjacka Banja, Serbia 

4. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

ТРЕНДОВИТЕ НА 

ТУРИЗМОТ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ (Knowledge-

Capital of the future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 31-April 

02.2017, Vrnjacka Banja, Serbia 

5. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

Eco-certification as important 

tool for rural tourism 

sustainable development 

Rural Tourism, R: Experience, 

Problems, Prospects, St. 

Petersburg Russia 2012 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Не 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

SUSTAINABLE TOURISM 

STANDARDS IN THE FUNCTION 

OF KNOWLEDGE FOR QUALITY 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, Bansko, 

R.Bulgaria 

2. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

THE IMPORTANCE OF 

MARKETING MANAGEMENT 

ACTIVITIES FOR TOURIST 

DESTINATION DEVELOPMENT 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, Bansko, 

R.Bulgaria 

3. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ ПОВРЗАН СО 

ТРАДИЦИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (Knowledge-

Institute of Knowledge 

Management, March 31-

April 02.2017, 



 

 

Capital of the future) 

4. Д-р Габриела Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА ТРЕНДОВИТЕ 

НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ (Knowledge-Capital of 

the future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 31-

April 02.2017, Vrnjacka 

Banja 

5. Rural Tourism, R: 

Experience, Problems, 

Prospects, St. Petersburg 

Russia 2012 

Eco-certification as important tool 

for rural tourism sustainable 

development 

Rural Tourism, R: 

Experience, Problems, 

Prospects, St. Petersburg 

Russia 2012 

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

Guest satisfaction, business 

ethics and culture service 

quality 

International seminar 2016 

2. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

Hotel industry foundations 

and introduction to analytics 

International seminar 2016 

3. Smart blue city 1
st
 Euro-Mediterranean 

Conference and Exhibition  

Limassol, Cyprus 2016 

 4. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE, 

Manchester 

Metropolitan 

University and UKLO 

Culinary arts and service 

quality 

International seminar 2014 

5. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE, 

Manchester 

Metropolitan 

University and UKLO 

Food and Beverage 

Management 

International seminar 2014 

 



 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ристо Речкоски 

2. Дата на раѓање 21.06.1977 г. 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на правни науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

VII1 Дипломиран 

правник 

Февруари, 2000 г.,  Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ – Скопје, Правен 

Факултет „Јустинијана 

Прима“, - Скопје 

VII1 Дипломиран 

менаџер по царина 

и шпедиција, 

Декември, 2000 г.,  

 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола,   

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 

паралелно студирање 

VII2 Магистер на 

правни науки 

Октомври, 2003 г.,  Постдипломски студии на 

правни науки, политички 

науки и комуникологија, 

на Универзитет „Св.Кирил 

и Методиј“ – Скопје, 

Правен Факултет 

„Јустинијана Прима“, - 

Скопје 

VIII1 Доктор на 

правни науки 

Февруари, 2007 г.,  Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ – Скопје, Правен 

Факултет „Јустинијана 

Прима“, - Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола,   

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 

редовен професор, од 2017 г. -  

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Осигурително право СПО102 – студиска програма осигурување, 

задолжителен предмет 

2. Основи на правото со туристичко 

право 

СПТ101, ХРМ101,СПГИД104, - студиски програми 

по туризам; хотелско-ресторантска; гастрономија, 

исхрана и диететика;  задолжителен предмет 

3. Царинска управна постапка ЦИШ603, студиска програма царина и шпедиција, 

задолжителен предмет 

4.  Основи на право Сите програми, изборен 

5. Договори во меѓународниот промет Сите програми, изборен 

6. Принципи на јавната 

администрација 

Сите програми, изборен 



 

 

 7. Управно право МУС општ задолжителен предмет, на сите др. 

програми, изборен 

8. Облигационо право Сите програми, изборен 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Царински постапки Втор циклус - Царина и шпедиција(задолжителен) 

2. Правна регулатива во осигурувањето Втор циклус – осигурување (изборен) 

3. Штети во осигурувањето Втор циклус – осигурување (изборен) 

4. Правна регулатива во туризмот Втор циклус – туризам (изборен) 

5. Правна регулатива во 

угостителството 

Втор циклус – ГИД (изборен) 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Правна методологија на туризмот Трет циклус - Туризам 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години, - во точка 12 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.     

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / 

Година 

1. Д-р Ристо Речкоски, главен истражувач Развојно-

истражувачки 

Национален 

ПРОЕКТ  

Развој на нов тип 

инфратехнилогија за 

пазарот на 

електрична енергија 

Министерство за 

образование и 

наука на 

Република 

Македонија,  

2008 г. 

2. R.Rechkoski, National secretary of the 

project  

Contractor institution: T.E.I. from 

Thessaloniki-Greece, Tourism management 

department 

2. Countries partners – involved 

Universities and other members 

-University “Sv. Kliment Ohridski” – 

Bitola, Faculty of tourism and hospitality, 

Ohrid, R. Macedonia 

-University “Fan S. Noli” -Korca, 

Department of Tourism, Albania 

-University Novi Sad, Faculty of natural 

sciences, Geography Department, Tourism 

and Hotel Management, Serbia 

-University of Rieka, Faculty for Tourist 

and hospitality Management, Opatija, 

Croatia 

-University of Strathclyde, Scottish Hotel 

School, Glasgow, UK 

Меѓународен проект - 

TEMPUS - PHARE, Joint 

European Project, CD 

17121/02 

 

TITLE: ADVANCED 

REGIONAL 

COOPERATION IN SOUTH-

EASTERN EUROPE: 

DEVELOPMENT OF 

POSTGRADUATE 

CURRICULUM FOR 

HOSPITALITY AND 

TOURISM STUDIES  

 

 

2003 –2007 



 

 

-University of The Aegean, Chios, Greece 

-Lahti polytechnic, Fellmanni Institute, 

Lahti, Finland 

-Balkan Association for Tourism Education 

and Research (B.A.T.E.R.) 

-European Federation EuroCHRIE 

-Oxford Brookes University, Oxford, UK 

-Greek Open University, Athens, Greece 

 3. Prof.PhD R.Rechkoski, Local coordinator 

and team leader 

VISITORS EXIT SURVEY in 

OHRID 2015/2016 

IME project, Swiss Agency 

for development and 

cooperation, Swiss Contact 

2015-16 

 4. Проф.д-р Ристо Речкоски Legal conditions for 

Categorization of tourism and 

hospitality facilities in 

Macedonia – Правни услови 

за категоризација на 

туристички и угоситителски 

објекти  

проект “Социо-економски 

ефекти од туризмот во 

Охрид за период од 2004 до 

2014 година”, ФТУ-Охрид и 

Општина Охрид 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Р.Речкоски Граѓанско право Коста Абраш, Охрид, 2012 

2. Р.Речкоски Облигационо право Коста Абраш, Охрид, 2012 

3. Р.Речкоски Принципи на јавна 

администрација 

ФТУ-Охрид, 2012 

4. Р.Речкоски Управно право ФТУ-Охрид, 2017, во 

подготовка 

5. Р.Речкоски Осигурително право ФТУ-Охрид, 2017, во 

подготовка 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) – во точка 12 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

     

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 230 

11.2. Магистерски работи 24 

11.3. Докторски дисертации 3 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Р. 

Бр. 

Автор Наслов Година 

1.  Risto Rechkoski  

et al. 

Legal framework for categorization of 

hospitality objects as an advance for 

tourism development in  Macedonia 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE  

«Advances in Hospitality and Tourism 

Marketing & Management», Corfu 



 

 

island, Greece 31st May – 3rd June 

2012 

 2. Risto Rechkoski   

et al. 

 

New legislation for categorization of 

hospitality objects in Macedonia  

 

HORIZONS  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

Magazine, Special Edition, Year X 

Volume 13, May 2014  

Bitola 

3. Risto Rechkoski  

et al. 

Android web application for 

insurance companies as innovative 

mobile marketing 

 

 

2nd International Conference 

on Contemporary Marketing Issues 

ICCMI, 2014 

Athens, Greece 

June 18-20, 2014 

Alexander Technological Institute of 

Thessaloniki, Athens, 2014 

4. Risto Rechkoski 

et al. 

Comparative review of contract for 

alotman in Republic of Macedonia 

and Republic of Serbia 

HORIZONS  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

JOURNAL  

Series A  

Social Sciences and Humanities  

Year X Volume 16 September 2014  

Bitola  

5. Risto Rechkoski  

et al. 

Cybercrimes – current state and 

challenges  

The case of the Republic of 

Macedonia 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE “ARCHIBALD 

REISS DAYS”  

THEMATIC CONFERENCE 

PROCEEDINGS OF 

INTERNATIONAL SIGNIFICANCE, 

Belgrade, 3-4 March 2015, VOLUME 

III 

6. Risto Rechkoski   Law aspects of developing 

E-goverment in the Republic of 

Macedonia 

Volume. 22, Issue. 1of 'Wulfenia' 

Journal,  (ISI Indexed-Impact Factor: 

0.267), 2015, Klagenfurt, Austria (i) 

7. Risto Rechkoski  

et al. 

'Legislative and perspectives for 

gastronomy 

tourism in Ohrid rural region' 

HFSP journal (ISSN:1955-2068)(ISI 

Indexed, 

Impact factor: 2.467), Vol.9, Issue.6, 

part.1, 2015 Strasbourg, France (i) 

8..  Risto Rechkoski Legislation for tourist development 

zones as a factor for increasing 

tourism in the Republic of Macedonia 

23rd International Congress - 

TOURISM AND HOSPITALITY 

INDUSTRY 2016 - TRENDS AND 

CHALLENGES 

CROATIA, Opatija, April, 2016 

9.  Risto Rechkoski  “Legislation for wine and tourism 

development in Macedonia”,  

 

12th Annual International Conference 

on Tourism, 30-31 May & 1-2 June 

2016, Athens, Greece 

10.  Risto Rechkoski 

et al. 

“Legal bases of expertise in the 

criminal procedure in the United 

States of America”, “Нормативни 

основи на вештачењето во 

кривичната постапка на 

Соединетите Американски Држави 

Centre for Understanding and 

Institutional Cooperation, Skopje 

International Journal with Impact 

Factor, Centrum 5, 2016 

 

11. Risto Rechkoski 

et al. 

„Етички предизвици за објективно 

вештачење во реформираната 

кривична постапка“, „Ethical 

challenges for objective expertise in 

Centre for Understanding and 

Institutional Cooperation, Skopje 

International Journal with Impact 

Factor, Centrum 6/2016 



 

 

 

 

 

the reformed criminal procedure“ 

12. Risto Rechkoski „Law aspects of life insurance 

development in the Republic of 

Macedonia“,  

October 06-07, 2016 

 

FTU CONFERENCE INSCOSES 

2016, XIII International Scientific 

Conference on Service Sector – 

INSCOSES 2016, Faculty of Tourism 

and Hospitality, Ohrid, Macedonia 

13. Risto Rechkoski  “Security role of the customs 

administration In the international 

trade” 

FTU CONFERENCE INSCOSES 

2016, XIII International Scientific 

Conference on Service Sector – 

INSCOSES 2016, Faculty of Tourism 

and Hospitality, Ohrid, Macedonia 

14. Risto Rechkoski Law regulative for international trade 

arbitration in the Republic of 

Macedonia 

Journal or Publication Title: 

KNOWLEDGE, International Journal 

Scientific Papers Vol. 15.1, ISSN 

1857-923X, 2016 Global Impact 

Factor, 1.023(i) 

11 International Conference: 

KNOWLEDGE CAPITAL OF THE 

FUTURE - KNOWLEDGE IN 

PRACTICE, December, 16-18. 2016 

Bansko Bulgaria 

15. Risto Rechkoski Law Aspects and Trends for Life 

Insurance in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of Business and 

Social Science, United States of 

America, 2017 ISSN 2219-

1933(Print), 2219-6021 (Online), 

Global worldwide indexed Journal (i) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Трудовите од точка 12.1  со редни броеви 6, 7, 14, 15  

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конфере

нција 

Година 

 Трудовите од точка 12.1  со редни броеви 3, 5, 8, 9  



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Васко Речковски 

2. Дата на раѓање 13.06.1973 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2009 Универзитет Нови Сад, 

Департмант за математика и 

инфроматика 

Магистер на 

науки 

2002 УКИМ, Природно 

математички факултет 

Додипломски 

студии VII/1 

1996 УКИМ, Природно 

математички факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

1.09 Математика 1. Природно-

математички 

науки  

10902 Анализа и 

Функционална анализа 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

1.09 Математика 1. Природно-

математички 

науки  

10902 Анализа и 

Функционална анализа 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за Туризам и 

угостителство-Охрид 

Вонреден професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Математика Осигурување, туризам, БФК, Гастрономија 

2. Анализа на ризикот во 

осигурувањето 

Осигурување 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Весна-Манова 

Ераковиќ 

Стеван Пилиповиќ 

Васко Речковски 

Generalized transformation with 

application to boundary values in 

generalized functions spaces 

Jurnal GITR Integral transgorms 

and Special functions 

2. Rechkoski V.    ''For two theorems of the analytic Универзитет „Св.Климент 



 

 

representation of distributions''  

 

Охридски“ Битола, 

Математички Билтен, Книга 

27 (LIV) ТОМЕ 2004. 

(American mathematical society, 

MathSciNet Reviewer: Rishard 

D. Carmichael) 46F20 

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Никола Речкоски Анализа на ризикот во 

осигурувањето 

А.Д. Коста Абраш 

2. Васко Речковски Виша математика со елементи 

на економска математика 

А.Д. Коста Абраш 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи да 

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 



 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Мирјана Секуловска 

2. Дата на раѓање 26.10.1960 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на економски науки  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист  

1983 г.  Економски Факултет - Скопје 

Магистер на 

науки 

1995 г.   Економски Факултет - 

Прилеп 

Доктор на 

економски  науки 

2002 г.   УНСС - Софија, Р.Бугарија  

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.  Општествени 

науки 

 

5.03 Економски 

науки 

50329 Економски науки друго 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки 

 

50329 Економски науки друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

редовен  професор, 

50329 Економски науки – друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Информациски системи во туризмот Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока; 

Гастрономија, исхрана, диететика; Туризам / ФТУ – 

Охрид 

2. Менаџмент Информациски Системи Осигурување; Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид 

3 Бизнис информатика Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам; 

Хотелско – ресторанска насока; Гастрономија; 

Гастрономија, исхрана, диететика / ФТУ – Охрид 

4. Логистички системи Менаџмент на услужен сектор/ФТУ – Охрид 

5. Управување со синџирот на 

снабдување 

Менаџмент на услужен сектор/ФТУ – Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Е-бизнис Осигурување; Туризам; Царина и шпедиција / ФТУ 

– Охрид 

2. Бизнис логистика Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид 

3 Менаџмент на синџирот на 

снабдување во угостителството 

ГИД/ФТУ - Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 

 

 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Information assurance of the 

logistics with the information 

technologies 

 

Modern Logistics – Business 

and Education, Conference 

proceedings, University of 

Economics, Varna, Bulgaria, 

2017 

 2. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Contemporary Internet 

Applications and their role in 

development of e-tourism - 

Case Study Trip advisor and 

Expedia 

International Journal 

"Knowledge", Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, Vol. 19.2., 

2017, ISSN 1857-923X (e-

version), ISSN 2545-4439 

(printed), p. 827., GIF 1.322 

 3. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia 

International Journal 

"Knowledge", Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, Vol. 16.4., 

2017, ISSN 1857-923X, p. 

1527., GIF 1.322 

 4. М-р Ивона Секуловска 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Exceptions and Limitations 

on Exclusive Copyright: US 

Doctrine of Fair Use 

International Journal 

"Knowledge", Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, Vol. 16.4., 

2017, ISSN 1857-923X, p. 

1423., GIF 1.322; 

 5. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Electronic Services in the 

Hospitality Industry 

Journal for theory and practice 

of hotel industry "Hotel link", 

Belgrade, Serbia, 2016, Vol. 17, 

Number 27-28, Year XIV, ISSN 

1451-5113; UDK 640.4; p. 430 

 6. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

М-р Ивона Секуловска 

The Impact of the 

Information Technologies in 

the Knowledge management 

International Journal 

“Knowledge”- IKM,Skopje, 

Vol. 10.1, 2015, p. 54 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 

 

 

 

 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Hospitality and Tourism in 

Transition (Central and 

Eastern Europe) A 

Comparative Analysis, Joint 

Project of La Foundation per 

la formation hoteliere  

(FH Foundation) May 2017 (in 

print) 

 

2. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Проф. Др. Науме 

Мариноски 

Проф. Др. Иванка 

Нестороска 

Асс. Мр. Михаил Ристески 

International Book – Tourism 

and Hospitality in Transition 

(Central and Eastern Europe) 

La foundation pour la formation 

hoteliere, Geneve, Switzerland, 

2016 (во фаза на издавање) 

 

3. Проф. Др. Науме 

Мариноски 

Поддршка nа 

Националниот парк 

BMZ-N° 2001 66 827 и 

7540/CRIC/COSPE/MCD 



 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Проф. Др. Сашо 

Коруновски 

Галичица НПГ / KfW, 2010/2011 

4. Проект координатор: проф. 

Др. Мирјана Секуловска 

(како заменик министер за 

информатичко општество и 

администрација) 

Меѓусебно поврзување и 

користење на регистрите и 

базите на податоци во 

државните институции – 

интероперабилност 

Проект на Владата на 

Република Македонија / 2008-

2010 

 

5. 

Проект лидер: проф. Др. 

Мирјана Секуловска (како 

заменик министер за 

информатичко општество и 

администрација) 

Универзитетска ИТ мрежа 

(реформа на 

универзитетската мрежа  

МАРНет во јавна установа 

МАРнет) 

Закон за МАРНЕТ 

Проект на Владата на 

Република Македонија/ 2009-

2010 

 

6. 

Проект лидер: проф. Др. 

Мирјана Секуловска (како 

заменик министер за 

информатичко општество и 

администрација) 

Закон за електронско 

управување 

Проект на Владата на 

Република Македонија -  2009 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Не (Член на комисии) 

11.3. Докторски дисертации Не (Член на комисии) 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Exceptions and Limitations 

on Exclusive Copyright: US 

Doctrine of Fair Use 

International Journal "Knowledge", 

Publisher IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, ISSN 1857-923X, 

p. 1423., GIF 1.322; 

http://globalimpactfactor.com/knowl

edge-international-journal/ 

2. Проф. Др. Мирјана Contemporary Internet International Journal "Knowledge", 

http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/


 

 

Секуловска 

 

Applications and their role 

in development of e-tourism 

- Case Study Trip advisor 

and Expedia,  

 

Publisher IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 19.2., 2017, ISSN 1857-923X 

(e-version), ISSN 2545-4439 

(printed), p. 827., GIF 1.322 

http://globalimpactfactor.com/knowl

edge-international-journal/ 

3. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia 

 

International Journal "Knowledge", 

Publisher IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, ISSN 1857-923X, 

p. 1527., GIF 1.322 

http://globalimpactfactor.com/knowl

edge-international-journal/ 

4. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Information assurance of the 

logistics with the 

information technologies 

Modern Logistics – Business and 

Education, Conference proceedings, 

University of Economics, Varna, 

Bulgaria, 2017, ISBN 978-954-21-

0945-7, p. 51., indexed in RePEc 

https://econpapers.repec.org/bookch

ap/vrnlogist/https://econpapers.repec

.org/bookchap/vrnlogist/1.htm 

5. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Supply Chain Management 

in Food Industry in 

Hospitality,  

Logistics Opportunities and 

Challenges, Conference 

proceedings, UNWE Publishing 

Complex, Sofia, Bulgaria, 2015, 

ISBN 978-954-644-721-0, p. 220. 

6. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

М-р Билјана Димоска 

The Importance of 

Technology for Micro 

insurance Organizations,. 

International Scientific Magazine 

"Horizons", Publisher: University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, 

Macedonia, ISSN 1857-856X, Year 

X, Volume 13, May 2014, p. 221 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф.Др.Мирјана Секуловска Internet Business models for 

e-insurance and conditions in 

R. Macedonia,  

XI International 

Conference Service sector 

in terms of changing 

environment, Ohrid, 2011, 

Elsevier, 2011, p. 144 

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Проф.Др.Мирјана 

Секуловска 

Information assurance of 

the logistics with the 

information technologies, 

International Conference of Modern 

Logistics – Business and Education, 

University of Economics, Varna, 

Bulgaria, 19-20 October,2017 

2. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia,  

International Conference of Knowledge, 

Vrnjachka Banja, Serbia, May, 2017 

3. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Contemporary Internet 

Applications and their role 

in development of e-

International Journal "Knowledge", 

Publisher IKM, Skopje, Macedonia, 

2017, 

http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnlogist/
https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnlogist/
https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnlogist/


 

 

tourism - Case Study Trip 

advisor and Expedia,  

4. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Мр. Ивона 

Секуловска  

The Impact of the 

Information Technologies 

in the Knowledge 

management 

International Conference “Knowledge 

Management”, Agia Triada, Greece, 2-4 

October, 2015 

5. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Supply Chain Management 

in Food Industry in 

Hospitality 

 

 International Conference “Logistics – 

Opportunities and challenges”, UNWE, 

Sofia, 23-25 September, 2014 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Д-р Лидија Симонческа 

2. Дата на раѓање 01.01.1961 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

VII 1 1983 Економски факултет-Скопје 

VII2 1992 Економски факултет-Београд 

VIII 1998 Факултет за туризам и 

угостителстви-Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03 – Економски 

науки 

50329 – друго, (организација) 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство  

51419 – друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор  

51419 - друго 

51406 – Туристичка промоција 

 9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција  

1. Основи на менаџмент во услужен 

сектор 

Осигурување/ ФТУ, Охрид 

Царина и шредиција / ФТУ, Охрид 

Безбедност и финансиска контрола 

Менаџмент во услужен сектор 

2. Деловно планирање  во услужен 

сектор 

Туризам/ ФТУ, Охрид 

Осигурување /ФТУ, Охрид  

Хотелско-ресторанска /ФТУ, Охрид 

Царина и шпедиција/ ФТУ,Охрид 

Гастрономија,диететика,исхрана/ФТУ,Охрид 

3. Стратегиски менаџмент во услужен 

сектор 

Туризам/ФТУ-Охрид 

Хотелско-ресторанска/ ФТУ, Охрид 

Гастрономија/ ФТУ-Охрид 

4. Меѓународен менаџмент во услужен 

сектор 

Царина и шредиција / ФТУ, Охрид 

5.  Промотивни активности Туризам / ФТУ, Охрид 

 Хотелско-ресторанска / ФТУ, Охрид 

Гастрономија,диететика,исхрана /ФТУ,Охрид 

Менаџмент во услужен сектор 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент во царинско работење Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид 

2. Менаџмент во шпедитерско 

работење 

Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид 

3. Организација и управување со Осигурување/ФТУ-Охрид 



 

 

неживотни осигурителни компании 

 4. Стратегиски менаџмент Осигурување/ ФТУ-Охрид 

5. Компаративен јавен менаџмент Осигурување/ ФТУ-Охрид 

6. Меѓународен менаџмент Туризам/ ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи теории во меѓународниот 

туризам 

Туризам/ ФТУ-Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија Симонческа Comparative advantages 

identification as a crucial 

factor for sustainable 

development of the certain 

tourist destination – case of 

Ohrid 

21
st
 Biennial International 

Congress Tourism & Hospitality 

Industry 2012, "New trends in 

Tourism +and Hospitality 

Management", University of 

Rijeka, Faculty of Tourism and 

Hospitality Management - 

Opatija, 03-05 May 2012 

2. Д-р Лидија Симонческа Financial implications of 

Tourism Product Identity as a 

Strategy for Competitive 

Advantage 

St. John’s University, USA, 

Global Business Research 

Symposium, The 7
th

 Annual 

Conference, June 13-15, 2012, 

Rome, Italy 

3. Д-р Лидија Симонческа 

Тони Цветаноски 

QUALITY OF STAFF, 

THEIR TRAINING AND 

DEVELOPMENT - NEED 

FOR A SUCCESSFUL 

BUSINESS IN TOURISM 

1-st International Scientific 

Conference "TOURISM IN 

FUNCTION OF 

DEVELOPMENT OF  THE 

REPUBLIC OF SERBIA - SPA 

TOURSM IN SERBIA AND 

EXPERIENCES OF OTHER 

COUNTRIES" 

University of Kragujevac, 

Faculty of Hotel Management 

and Tourism in Vrnjačka Banja, 

2-4 June, 2016, Vrnjačka Banja, 

Serbia. 

4. Д-р Лидија Симонческа 

М-р Доменика Илческа 

Management knowledge as an 

area for improving the 

competitiveness of the tourism 

product of Ohrid 

XIII International Scientific 

Conference on Service sector 

INSCOSES 2016, ФАКУЛТЕТ 

ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО, ОХРИД 

5. коавтор The Impact of Teamwork on 

the Quality of the Hotel 

Product (во коавторство) 

First International Scientific 

Conference CHALLENGES OF 

TOURISM AND BUSINESS 

LOGISTICS »ISCTBL 2017« 

that will take place in Gevgelija, 

R. Macedonia on October, 2017. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1. Profesors of Eberswalde 

University for Sustainable 

Development and Facultyof 

Tourism and Hospitality- 

Ohrid 

German-MacedonianTraining 

Program and Network 

“Sustainable Tourism” 

forSME in the Tourism Sector, 

Academics and Develorers  

German-MacedonianTraining 

Program and Network 

“Sustainable Tourism” forSME 

in the Tourism Sector, 

Academics and Develorers  

2. Д-р Лидија Симонческа Project – Region of Negotino 

and Alternative Tourism 

Perspectives 

This Project is funded by the 

Eurepean Union, 2008/2009 

3. Д-р Лидија Симонческа Training for trainers in the 

field of rural tourism 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; Local 

Development Agency – Struga; 

State of Israel; MASHAV – 

Israel’s Agency for International 

Development Cooperation; 

CINADCO – Centre for 

International Agricultural 

Development Cooperation (март 

2012) 

4. Д-р Лидија Симонческа ASPAT International Seminar 

-       Cultural diversity in 

hospitality industry 

-       American culture in 

tourism 

 

Embassy of the United State of 

America; Howard Community 

College, USA; Davidson County 

Community College, USA;  

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија Симонческа Деловно планирање- со 

примена во туристичката 

индустрија-(второ 

изменето и дополнето 

издание) 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2010 

год. 

2. Д-р Лидија Симонческа Деловно планирање – со 

примена во 

осигурителните компании 

- ново издание 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2012 

год. 

3. Д-р Лидија Симонческа Менаџмент 

- ново издание 

 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2013 

год. 

4. Д-р Лидија Симонческа Промотивни активности 

во туризмот 

-ново издание 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2015 

год. 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија Симонческа Some specifics of effective 

decision making in Tourism 

industry in Risk conditions 

Hotel Plan 2009,  Hospitality 

and Tourism Holistic Approach, 

Beograd 



 

 

2. Д-р Лидија Симонческа Tourism and Globalization – 

Reasons, Effects and 

Consequences, 

Hotel Plan 2009,  Hospitality 

and Tourism Holistic Approach, 

Beograd 

3. Д-р Лидија Симонческа Тhe economic and social 

impact on tourism 

development 

21
st
 Biennial International 

Congress Tourism & Hospitality 

Industry 2012, "New trends in 

Tourism +and Hospitality 

Management", University of 

Rijeka, Faculty of Tourism and 

Hospitality Management - 

Opatija, 03-05 May 2012 

4. Д-р Лидија Симонческа Inflation risk – conditions, 

expectations and risk 

management strategies  

 

Global Business Research 

Institute Proceedings 2012 

St. John’s University 

The Peter J. Tobin College of 

Business 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 85 

11.2. Магистерски работи 15 

11.3. Докторски дисертации 7 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов 

1.   

2.   

3.   

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија 

Симонческа 

The Changes and Innovation as a 

Factor of Competitiveness of the 

Tourist Offer (The Case of Ohrid) 

 

XI International conference "Service sector 

in terms of changing environment", 

University "St. Kliment Ohridski" – Bitola,  

Faculty of tourism and hospitality – Ohrid, 

27-29 October, 2011, Elsevier, Procedia 

Social and Behavioral Sciences 

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

    

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Ивица Смиљковски 

2. Дата на раѓање 20.03.1979 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран по 

царина и 

шпедиција 

2001 ФТУ-Охрид 

Магистер на 

економски науки 

2006 Економски факултет-Скопје 

Доктор на 

економски науки 

2007 Економски факултет-Киев 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Општествени 

науки 

Економски науки Меѓународна економија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Општествени 

науки 

Економски науки Финансии 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

редовен професор, Финансии 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фискален систем Царина и шпедиција, Безбедност и финансиска 

контрола/ФТУ-Охрид,  

2. Даночно работење Безбедност и финансиска контрола/ФТУ-Охрид 

3. Неживотно осигурување Осигурување/ФТУ-Охрид 

4. Транспортно и осигурување во 

меѓународна трговија 

Царина и шпедиција/ФТУ-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ризик и осигурување  Осигурување/ ФТУ-Охрид 

2. Осигурување во меѓународна 

трговија 

Царина и шпедиција/ФТУ-Охрид 

3. Современи даночни системи Безбедност и финансиска контрола/ФТУ-Охрид 

4. Интерна и екстерна ревизија Безбедност и финансиска контрола/ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Т. Неновски,  

И. Смиљковски,  

К.Попоски 

Ремоделирање на 

македонската економија 

EBEEC, Питести 2011 

2. Ц. Андреески,  

И. Смиљковски,  

К. Попоски 

Фази оптимизација со 

линеарна функција на 

припадност: Студија на 

случај од осигурување на 

живот 

ETAI, Охрид, 2011 

3. И. Смиљковски,  

З. Попоски 

Примена на 

поесноставените царински 

постапки и нивното 

значење за фискланиот 

систем на Р.Македонија 

Институт Пјетер Буди, 

Приштина, 2011 

4. И. Смиљковски Фискални односи помегу 

различни нивоа на власта 

Економски факултет, 

Ниш,2008 

5. И. Смиљковски Проблемот на двојно 

оданочување и мерки за 

негово надминување 

Економски факултет, Ниш, 

2008 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ивица Смиљковски Неживотно осигурување ФТУ-Охрид, 2011 

2. Драгољуб Арсовски, Томе 

Неновски, Ивица 

Смиљковски 

Јавни Финансии ФТУ-Охрид, 2009 

3. Ивица Смиљковски, 

Софронија Миладиноски 

Меѓународен транспорт и 

меѓународно осигурување 

ФТУ-Охрид, 2008 

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. И. Смиљковски Проблемот на двојно 

оданочување кај 

персоналниот данок на 

доход 

Економија и бизнис, Скопје, 

2011 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 50 



 

 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 2 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Т. Неновски, И. Смиљковски, К. 

Попоски 

Ремоделирање на 

економијата на 

Македонија 

Chinesse Business Review, 

USA, 2011 

2. Т. Неновски, И. Смиљковски Македонската 

економија пред и после 

светската економска 

криза 

Elsvieer, 2012 

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.  Т. Ненивски,  

И. Смилковски 

Macedonian economy 

before and after the world 

economic crisis 

Меѓ.конференција, Охрид, 2011 

 2.  Т. Неновски,  

И. Смиљковски 

Remodeling of the 

Macedonian economy 

Меѓ.конференција, Плиетски, 

Романија, 2011 

3.  Ц. Андреески,  

И. Смиљковски,  

К. Попоски 

Fuzzy optimization with 

linear membership 

function, Case study in life 

insurance 

Меѓ.конфереција, ЕТАИ, Охрид, 2011 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Јован Стојаноски 

2. Дата на раѓање 07 Август 1970 година 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки од област на Туризам 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

VII/1 1994 Економски факултет-Скопје 

VII/2 1999 Економски факултет-Скопје 

VIII 2003 Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.03-Економски 

науки 

50325-Маркетинг 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – Општествени 

науки 

5.14 – Туризам и 

угостителство 

51414-Туристички Маркетинг 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Редовен професор, 51406; 51414; 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Маркетинг истражување Осигурување; Царина и Шпедиција; /ФТУ-Охрид 

2. Канали на продажба Осигурување/ФТУ-Охрид 

3. Промотивни активности Туризам/ФТУ-Охрид 

4. Меѓународна шпедиција Царина и Шпедиција/ФТУ-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Маркетинг истражување Туризам/ФТУ-Охрид 

2. Управување со продажба на услуги Осигурување/ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Лилиана Елмази 

The Role Of E–Commerce In 

Small Tourism Businesess In A 

Global Setting. Trends And 

Challenges. Case Of Albania 

And Macedonia 

1st Annual EuroMed Conference 

“European and Mediterranean 

Trends And Challenges in the 21
st
 

Century“,Marseille, France (2008) 

2. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Ристо Речкоски 

A New Effort for 

TourismGrowthin 

Nova Evropa-Nova Turisticna 

destinacija (New Europe-New 



 

 

WesternBalkan 

Region: National Strategy for 

Tourism Development in the 

RM 2008 -2012 

Tourist Destination",  Portoroz, 

Republika Slovenija, (Maj 2008) 

3. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Лилиана Елмази 

The Roles of Cultural Activities 

(festivals and events) in the 

local Tourism development 

4
th

 CIRCLE Conference "For 

Consumer Behaviour and Retailing 

Research" Kalabria, Italia,(12-13 

April 2007) 

4. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Лилиана Елмази 

An Environmental sustainable 

in viewpoint of Tourism Market 

Competitiveness in the Global 

Settings 

"New perspectives and values in 

world tourism&tourism 

management in the future"Alanija, 

Turcija (20-26/11/2006) 

5. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Лилиана Елмази 

Ecologically oriented Marketing 

Research and Consumers 

activities and their correlates 

2
nd

 International Scientific 

Conference (IFEBR 2011) 

Insights in Finance, Economics and 

Business Research and the 

Challenges of the New Milenium 

 (Vlora, Albania, 2011) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Developing of Tourism Advertising 

Programme of Ohrid Municipality 

 

2.  Integrated Programme for HR 

Development via Education for 

producing and Advertising of Local  

Tourist and Gastronomy product 

Funded by EU 

3.  Project-Region of Negotino and 

Alternative Tourism Perspective 

Funded by EU 

4.  German-Macedonian Training Program 

and Network 

“Sustainable Tourism” for SME in the 

Tourism Sector,  

Academics and Developers 

Master Course “Sustainable Tourism 

Management” at the Eberswalde 

University for Sustainable 

Development (University of Applied 

Sciences) and the Faculty of Tourism 

and Hospitality Ohrid (2011-2013) 

5.  SUSTCULT (Achieving Sustainability 

through an Integrated Approach to the 

Management of Cultural Tourism) 

South-East Europe Transnational 

Cooperation Programme – priority 4 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јован Стојаноски,  

Александар Трајков 

Меѓународна шпедиција ЦНИР при ФТУ-Охрид, 

2008 година 

2. Јован Стојаноски,  

Јордан Ќосевски 

Канали на продажба ЦНИР при ФТУ-Охрид, 

2009 година 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Јован Стојаноски 

 

An Environmentally 

Sustainable in Viewpoint 

of Tourism Market 

Competitiveness in the 

Global Settings 

International conference the  

proceedings book  ‘New 

perspectives and values in world 

tourism&tourism management in 

the future ; (2006); alanya- turkey; 



 

 

ISBN; 975-7666-82-3 ( TK) 

2. Д-р Јован Стојаноски 

М-р Александар Трајков 

Effects of Multinational 

companies in Tourism 

Current Problems of Tourism 

Development in Countries of CE 

Europe, Kielce, (2008) 

3. Д-р Јован Стојаноски 

Д-р Лилиана Елмази 

The Role of Marketing for 

Tourism Development-the 

Case of Albania and 

Macedonia 

University of Tirana 

(2008) 

4. Д-р Јован Стојаноски 

 

Cultural and Leisure 

Tourism in Viewpoint of 

Museum Tourism 

International management 

development research book; 

volume xv 2006: advances in global 

management development ISBN; 1-

888624-05-1 

5. AlexandruNedelea, PhD 

Babu P George, PhD 

Roselyne Nyawiri Okech, 

PhD,  

Liljana Elmazi, PhD, Tirana  

KaragiannisStefanos, PhD,  

Slobodan Čerović, PhD,  

Tatjana Petkovska 

Mirchevska, 

Nada Sekulovska, PhD,  

Jovan STOJANOSKI, PhD, 

Comparative Tourism 

Marketing 

- Case Studies - 

Abhijeet Publishers, New Delhi, 

India. 

(2010) 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи ДА 

11.2. Магистерски работи ДА 

11.3. Докторски дисертации НЕ 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

    

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Јаготка Стрезовска 

2. Дата на раѓање 05.04.1961 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Професор по 

германски јазик 

(наставна и 

преведувачка 

насока 

1980-1984 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј„ – Скопје 

Филолошки Факултет „Блаже 

Конески„ - Скопје 

Магистер на 

филолошки науки 

1996-1999 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј„ – Скопје 

Филолошки Факултет „Блаже 

Конески„ - Скопје 

Доктор на 

филолошки науки 

2001-2006 Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј„ – Скопје 

Филолошки Факултет „Блаже 

Конески„ - Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Област Поле  Подрачје 

Германистика Наука за јазикот 

(лингвистика) 

Хуманистички науки 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Област Поле  Подрачје 

Германистика Наука за јазикот 

(лингвистика) 

Хуманистички науки 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид  

Редовен професор во    

областа на науката за јазикот/  

Германистика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германски јазик I Туризам, Царина и шпедиција, Осигурување, 

Хотелско-ресторанска,  Гастрономија, исхрана и 

диететика,  Гастрономија и БФК – ФТУ Охрид 

2. Германски јазик  II Туризам, Царина и шпедиција, Осигурување, 

Хотелско-ресторанска,  Гастрономија, исхрана и 

диететика,  Гастрономија и БФК - ФТУ Охрид 

3.  Германски јазик 1  Педагошки факултет – Битола 

4. Германски јазик 2 Педагошки факултет – Битола 

5.  Германски јазик 3 Педагошки факултет – Битола 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интеркултурна компетенција во 

деловниот дискурс  

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

2. Интеркултурна компетенција во 

туристичкиот дискурс 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

3. Образование, тренинг и вработување Факултет за туризам и угостителство – Охрид 



 

 

 4. Лингвистички основи на наставата 

по германски јазик 

Педагошки факултет – Битола 

5. Културни аспекти на преведувањето 

и толкувањето 

Филолошки факултет – Штип 

6.  Основи на конференциското 

толкување 

Филолошки факултет – Штип 

7. Зборообразувачки процеси во 

германскиот и во македонскиот јазик 

Филолошки факултет – Штип 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контрастивна лингвистика и 

наставата по странски јазик 

Педагошки факултет – Битола 

2. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Jagotka Strezovska PhD 

 

Curriculum für DaF im 

Fremdsprachenuntercht in 

Bosnien-Herzegovina, 

Kroatien, Makedonien und 

Serbien 

Bayerisches Hochschulzentrum für 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa, 

Universität Regensburg, 

Deutschnad, 2012 

2. Jagotka Strezovska PhD 

Koav. 

Mazedonian  experience on 

the field of cultural tourisam 

Образование и Наука, ЕАД, 

Софија, 2011 

3 Jagotka Strezovska  PhD Professional language 

communication in the 

globalized business world 

 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 2013 

4 Jagotka Strezovska PhD DIE NOTWENDIGKEIT 

INTERKULTURELLER 

KOMPETENZ - 

KULTURELLE VIELFALT 

AUF DEM BALKAN 

 

10. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Dubrovnik, 2017 

5 Jagotka Strezovska PhD 

Koav. 

LINGUISTIC REVIEW 

TOWARDS FOREIGN AND 

LOANWORDS IN THE 

PROFESSIONAL LEXICAL 

LANGUAGE FOND. 

ГОДИШЕН ЗБОРНИК 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, 

Штип, 2015 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Universitätsprofessoren der 

Universität Eberswalde 

German-Macedonian Training 

Program and 

 Network 

Deutsche Bundestiftung für 

Umwelt und FHU Eberswalde, 

Deutschland, 2011-2013 

2 Universitätsprofessoren der 

Universität 

Blagoevgrad und Bitola 

Mazedonian  experience on 

the field of cultural tourisam 

Образование и Наука, ЕАД, 

Софија, 2011-2014 

3 FTU – US Embassy Skopje American culture and nd 

Tourism 

Mavrovo, 2012 

4 FTU – US Embassy Skopje  Cultural diversity in Mavrovo, 2012 

https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz
https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz
https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz
https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz
https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz
https://www.amazon.de/Interkulturelle-Kompetenz-Anforderungsprofil-soziale-Arbeit/dp/3893252428/ref=sr_1_224?s=books&ie=UTF8&qid=1512424027&sr=1-224&keywords=Interkulturelle+Kompetenz


 

 

hospitality industry 

5. Jagotka Strezovska PhD 

 

Entwicklung eines 

Gesundheitstourismus in 

Makedonien 

FHS Deggendorf, Deutschland, 

2017 

 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јаготка Стрезовска Deutsch im Tourismus   ФТУ Охрид, 2014 

    

2. Јаготка Стрезовскa Bussenis Deutsch ФТУ, Охрид, 2012 

3. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation in 

der Versicherung 

ФТУ Охрид,  2007 

4. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation in 

Tourismus und Gasgewerbe 

ФТУ Охрид,  2007 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

  1.  Jagotka 

Strezovska 

Übersetzung von Kulturspezifika in 

touristischen Texten 

Wissenschaftliche 

Sprachkonferenz, Eisenstadt, 

Austria, 14-15 Mai 2014 

2. Jagotka 

Strezovska  

Rahmencurriculum für DaF im 

studienbegtleitenden 

Fremdsprachenunterricht an Universitäten 

in Republik Mazedonien  

Goethe Institut Verbindungsbüro 

Skopje, 

Fakultät für Tourismus und 

Gastgewerbe, Ohrid, 2013  

3 Jagotka 

Strezovska 

Perspektivieren in interkultureller 

Kommunikation – eine kontrastive 

Untersuchung des deutschen und 

makedonischen Werbetextes 

6. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Pristina, Kosovo, 2013 

4.  Jagotka 

Strezovska 

The communicative function of the 

language in tourism  

21
st
 biennial international 

congress Tourism &hospitality 

industry 2012,  Опатија 2012 

5. Strezovska 

Jagotka 

Kulturspezifisches Verhalten und 

Erfogreiche Interkulturelle 

Kommunikation im Tourismus  

 

1
st
 international conference 

Foreign languages and tourism, 

May 04 - 05, 2012 Opatija, 

Croatia 

11

. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

12

. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Prof. dr. Jagotka 

Strezovska 

Prof. dr. Biljana 

Ivanovska 

THE ROLE AND THE MEANING OF 

THE ABBREVIATIONS IN GERMAN 

AND MACEDONIAN BUSINESS 

COMMUNICATION 

 

Хоризонти, Меѓунароно 

научно списание, Општествени 

и хуманистички науки, Издавач 

Универзитет  „Св. Климент 

Охридски “ – Битола, 2017  

2.  Jagotka 

Strezovska 

The communicative function of the language 

in tourism  

21
st
 biennial international 

congress Tourism &hospitality 

industry 2012,  Опатија 2012 

3. Jagotka Kulturspezifisches Verhalten und Прва меѓународна 



 

 

 

 

 

Strezovska erfolgreiche interkulturelle Kommunikation  

im Tourismus 

конференција 

Foreign Languages and Tourism,  

Опатија 2012 

4. Jagotka 

Strezovska 

Anglizismen in der deutschen  Fachsprace 

des Tourismus 

III. Internationale Konferenz 

Foreign Languages and Tourism,  

Portoroz, Sovenien, 2016  

5. Jagotka 

Stzrezovska 

Kulturspezifische Aspekte der  

Fachkommunikation 

am Beispiel 

der Tourismuswirtschaft 

10. Kongres  des Rumänischen 

Germanistenverbandes, Brasov, 

Mai, 2015 

 

6. Jagotka 

Stzrezovska 

ÜBERSETZUNG VON 

KULTURSPEZIFISCHEN REALIEN  

IN TOURISTISCHEN TEXTEN 

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Bar, Monte Negro, 2016 

7. Jagotka 

Stzrezovska 

„NÄHE UND DISTANZ IN DER 

INTERKULTURELLEN  

FACHKOMMUNIKATION IM 

BERUFSFELD „ TOURISMUS" 

8. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Kraguevac, Serbien, 2015 

8. Jagotka 

Stzrezovska 

THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC 

RESEARCH OF THE LANGUAGES FOR 

SPECIAL 

Хоризонти, Меѓунароно 

научно списание, Општествени 

и хуманистички науки, Издавач 

Универзитет  „Св. Климент 

Охридски “ – Битола, 2015 

9. Strezovska 

Jagotka 

Professional language communication in the 

globalized business world 

XII International Scientific 

Conference on the Service Sector 

– Ohrid, 3. – 5. October 2013 

 10. Jagotka 

Strezovska 

German language tourist information in 

Macedonia and the translational activity 

Elsevier Ltd, Faculty of Tourism 

and Hospitality – Ohrid, Republic 

of  Macedonia, 2012 

11. Jаготка 

Стрезовска 

Современите тенденции во лингвистиката 

на стручните јазици 

 

Хоризонти, Меѓунароно 

научно списание, Општествени 

и хуманистички науки, IX број 

9, Издавач Универзитет  „Св. 

Климент Охридски “ – Битола, 

2013 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Александар Трајков 

2. Дата на раѓање 05.08.1979 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

науки 

2012 УКИМ, Економски факултет – 

Скопје 

Магистер на 

науки 

2007 УКЛО, ФТУ Охрид 

Дипломиран 

менаџер по 

царина и 

шпедиција 

2003 УКЛО, ФТУ Охрид 

6.  Подрачје, поле и област на научниот 

степен магистар 
Подрачје Поле Област 

5 општествени 

науки 

5.14 

туризам и 

угостителст

во 

51419 друго – Меѓународен 

туризам 

50318 Економика на туризам и 

угостителство 

7 Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 
Подрачје Поле Област 

5 општествени 

науки 

5.03 

економски 

науки 

50309 меѓународна економија 

50319 економика на надворешна 

трговија  

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО, ФТУ – Охрид Вонреден професор 

50309, 50319, 50329 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународна шпедиција Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

2. Применето шпедитерско работење Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

3. 
Интегрирано снабдување и логистички 

менаџмент 

Менаџмент во услужен сектор / ФТУ Охрид 

4. 
Трговска логистика Царина и шпедиција, Менаџмент во услужен 

сектор, Осигурување, Туризам 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент во шпедитерско работење Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

2. Слободни економски зони Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

3. Транспортни системи Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Trajkov Aleksandar 

Biljan Jovanka 

Influence of International 

Trade Flows on 

International Trade in 

Logistic Services in 

Macedonia 

Greener Journal of Business and 

Management Studies 4 (2), 045-051 

(ICV:6.03) / 2014 

2. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 

Certain International 

Aspects Of Customs 

Modernization Process 

International Scientific Magazine 

"Horizons" Social Sciences and 

Humanities 2013 

3. Trajkov Aleksandar 

Jovanka Biljan 

Logistic Services Trade 

Balance as Indicator of 

Macedonian Logistic 

Industry Potential 

Procedia-Social and Behavioral 

Sciences 44, 314-322 (CPCI Web of 

Science Thompson Reuters) / 2012 

4. Trajkov Aleksandar 

Jovanka Biljan 
International Trade in 

Logistic Services in CEFTA 

2006 Countries 

The 6th International Days of 

Statistics and Economics, 1120-1131 

(CPCI Web of Science Thompson 

Reuters) / 2012 

5. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 

Risk Management and 

Customs Performance 

Improvements: The Case of 

the Republic of Macedonia 

Procedia-Social and Behavioral 

Sciences 44, 301-313 (CPCI Web of 

Science Thompson Reuters) / 2012 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Трајков Александар 

Јованка Билјан 

 

Социо-економски ефекти од 

туризмот во Општина Охрид за 

период 2004 – 2014 (Анализа на 

туристичката сезоналност во 

Охрид во периодот 2004 – 2014) 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 

2015 

2. Aleksandar Trajkov International School of Economics 

(Trade logistics in Modern Business 

Environment) 

Faculty of Economics Nis 

Serbia 2015 

3. Aleksandar Trajkov 

Spasko Kostoski 

Destination branding: Competitive 

potential of Ohrid as a tourist brand 

Municipality of Ohrid, 

EKULTUR Ohrid, 2012 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Трајков Александар Трговска логистика ФТУ Охрид 2015 

2. Трајков Александар Светска трговска организација и 

трговијата со логистички услуги 

(докторска дисертација) 

Економски факултет Скопје 

2012 

3. Стојаноски Јован 

Трајков Александар 

Меѓународна шпедиција ФТУ Охрид 2008 

4.    



 

 

 

 

 

 

 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Djurdjica Stojanovc, 

Jovanka Biljan,  

Aleksandar Trajkov 

Dragana Sarac,  

Gender employment inequality in 

transport and logistics industry: the 

specifics in the Republic of Serbia 

and the Republic of Macedonia 

The 5th International 

Conference on Women’s 

Issues in Transportation WIIT 

Paris 2014 

2. 
J Biljan 

A Trajkov 

S Jakupovic 

International tourist arrivals and 

transport infrastructure in the 

Republic of Macedonia: perspective 

overview 

EMC Review-Časopis za 

ekonomiju-APEIRON 3 (1) 

2012 

3. A Trajkov 

J Biljan 

S Kostoski 

Destination Branding: Competitive 

Potentials Of Ohrid As A Tourist 

Brand 

Economic Themes 50 (4), 

661-678 / 2012 

4. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Barriers to International Trade of 

Logistic Services 

Conference Proceedings, 8th 

Ann. Int. Conference, 

“Logistics In The Changing 

World”, University of 

National and World 

Economy, Centre for 

Logistics Research and 

Training, 2011, Sofia 

5. Aleksandar Trajkov Contemporary Trends in Trade 

Logistics 

Scientific Journal “Horizons” 

2011, University of St. 

Kliment Ohridski-Bitola 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Повеќе од 20 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски работи - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. Trajkov Aleksandar 

Biljan Jovanka 
 Influence of International Trade 

Flows on International Trade in 

Logistic Services in Macedonia 

Greener Journal of Business 

and Management Studies 4 

(2), 045-051 (ICV:6.03) / 

2014 

2. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 
 Certain International Aspects Of 

Customs Modernization Process 

International Scientific 

Magazine "Horizons" Social 

Sciences and Humanities 2013 

3. Trajkov Aleksandar 

Jovanka Biljan 
 Logistic Services Trade Balance 

as Indicator of Macedonian 

Logistic Industry Potential 

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences 44, 314-

322 (CPCI Web of Science 

Thompson Reuters) / 2012 

4. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 
 Risk Management and Customs 

Performance Improvements: The 

Case of the Republic of 

Macedonia 

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences 44, 301-

313 (CPCI Web of Science 

Thompson Reuters) / 2012 

5. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 

 International tourist arrivals and 

transport infrastructure in the 

EMC Review-Časopis za 

ekonomiju-APEIRON 3 (1) 



 

 

Jakupovic Sanel Republic of Macedonia: 

perspective overview 

2012 

6. Trajkov Aleksandar 

Biljan Jovanka 

Kostoski Spasko 

 Destination Branding: 

Competitive Potentials Of Ohrid 

As A Tourist Brand 

Economic Themes 50 (4), 

661-678 / 2012 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1. Biljan Jovanka 

Trajkov Aleksandar 

Customs Risk Management – 

Time Of Declaration Processing 

By Control Channels 

International Scientific 

Conference EDASOL 

2015 Banja Luka, 

Bosnia and 

Herzegovina 

2015 

2. Djurdjica Stojanovc, 

Jovanka Biljan,  

Aleksandar Trajkov 

Dragana Sarac,  

Gender employment inequality 

in transport and logistics 

industry: the specifics in the 

Republic of Serbia and the 

Republic of Macedonia 

The 5th International 

Conference on 

Women’s Issues in 

Transportation WIIT 

2014 Paris 

2014 

3. Aleksandar Trajkov, PhD 

Jovanka Biljan 

International Trade in Logistic 

Services in CEFTA 2006 

countries 

6th Int. Conference: 

Days of Statistics and 

Economics, University 

of Economics Prague, 

University of 

Economics Kosice and 

Rennes Intern. School 

of Bussiness, 12-15 

Sept. 2012 

2012 

4. Aleksandar Trajkov Comparing business regulations 

across Western Balkans 

4th International 

Student Conference 

On Governance Fraud 

Ethics And Social 

Responsibility, April 4-

7, 2012 Antalya 

Turkey 

2012 

5. Jovanka Biljan, 

Aleksandar Trajkov 

and 

Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Risk management and Customs 

performance improvements: 

The case of the Republic of 

Macedonia  

and 

Logistic services trade balance 

as indicator of Macedonian 

logistic industry potential 

XI International 

Conference “Services 

sector in terms of 

changing 

environment”, 27-29, 

October, 2011, Ohrid, 

Macedonia 

 

2011 

6. Aleksandar Trajkov, 

Spasko Kostoski 

Local residents awareness on 

cultural tourism potential of 

Ohrid 

International  

Scientific Conference: 

Cultural corridor Sofia  

– Ohrid, Cultural 

2011 



 

 

tourism without 

boundaries, South West 

University “Neofit 

Rilski” Blagoevgrad, 

UKLO Bitola,  

Kjustendil, Ohrid 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Зоран Тунтев 

2. Дата на раѓање 17.12.1969  

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 
1989‐1993 Универзитет Св. Климент 

Охридски ‐ Битола, ФТУ 

Охрид 

Магистер на науки од 

областа туризам и 

угостителство 

1995‐1997 Универзитет Св. Климент 

Охридски ‐ Битола, ФТУ 

Охрид 

Доктор на науки од областа 

туризам и угостителство 

1999 – 2004 Универзитет Св. Климент 

Охридски ‐ Битола, ФТУ 

Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Туризам и угостителство Туризам Хотелиерство, Туризам 

‐ друго 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Туризам и угостителство Туризам Хотелиерство, Туризам 

‐ друго 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство ‐ Охрид 

Редовен професор по 

Предмети од област Туризaм 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Хотелиерство Туризам, Хотелско‐ресторанска 

2. Хотелски инжењеринг Туризам, Хотелско‐ресторанска, Гастрономија 

3. Туристичка дестинација Туризам, Хотелско‐ресторанска, Гастрономија 

4. Животна средина и туризам Туризам, Хотелско‐ресторанска, Гастрономија 

5. Култура и одржлив развој Културен менаџмент 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Селективни облици на туризам Туризам 

2. Меѓународно хотелиерство Менаџмент во туризмот 

3. Одржливост во угостителската 

индустрија 

Гастрономија, Исхрана, Диететика 

4. Туризам и локален економски 

развој 

Туризам, Хотелско–Ресторанска, Гастрономија, ГИД, 

Осигурување, Царина и Шпедиција 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 



 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Зоран Тунтев, 

Доц. Д-р Татјана Димоска 

“Студија за валоризација 

на заедничкото 

архитектонско наследство 

и развој на религиозниот 

туризам за подрачјето на 

Крушево” , интегриран 

план за промоција на 

заедничкото 

архитектонско наследство 

и развој на религиозниот 

туризам во 

прекуграничната област 

Промокрос 

Општина Крушево, 2012 

 

2. Prof. Tatjana Dimoska 

Ph.D. 

Prof. Zoran Tuntev Ph.D. 

Prof. BrankoNikolovski 

Ph.D. 

“The relationship between 

small and medium-sized 

enterprises, tourism and 

economic development” 

Journal of process management: New 

Technologies, International, Vol.3, 

Issue 1, 2015,  pp.18-27, Vranje, 

Serbia 

3. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

Проф. Д-р Зоран Тунтев 

“Влијание на туризмот врз 

вработеноста во 

Република Македонија и 

општина Охрид” 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 2015/2016 

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Д-р Зоран Тунтев, 

Доц. Д-р Татјана Димоска 

“Промоција на 

заедничкото 

архитектонско наследство 

и развој на религиозниот 

туризам во Крушево и 

прекуграничната област 

Промокрос” 

Општина Крушево, 2012 

2. Проф. Д-р Зоран Тунтев 

Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

“Социо-економски ефекти 

од туризмот во општина 

Охрид за период 2004-

2014” 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, Охрид, 

2015 

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1.    

2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи да 

11.2. Магистерски работи да 

11.3. Докторски дисертации - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Елена Цицковска 

2. Дата на раѓање 18.05.1968 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Магистер по 

филолошки науки 

2003 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 

Доктор по филолошки 

науки 

2013 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 

   

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот Методика на јазик, 

Германистика 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот Методика на јазик, 

Германистика 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и области 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Доцент, Германистика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германски јазик 1  

2. Германски јазик 2  

3. Германски јазик 3  

4. Германски јазик 4  

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вештини и стратегии на преговарање / 

2. / / 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Цицковска Елена, 

Ангелевска-Најдеска 

Катерина, Наумов 

Климент 

Интеркултурни способности на 

туристичките водичи ангажирани 

од туристичките агенции во Охрид 

International scientific 

conference on economics 

and management EMAN 

2017: Globalization 

challenges. Ljubljana, 

Slovenia, 30.03. 2017, 869-

878 



 

 

2. Цицковска Елена The need of a changed role of 

teachers in higher education German 

language teaching for all disciplines 

THE TEACHER OF THE 

FUTURE, Ninth 

International Scientific 

Conference 17-19.6.2016, 

Durres, Albania 

Knowledge, International 

Journal Vol.13.3., Skopje, 

2016 Pp. 127-132 

3. Цицковска Елена Unstimmigkeit zwischen Bedarf an 

Fremdsprachen auf dem Markt und 

dem Hochschulangebot in Europa 

und Mazedonien 

Journal L´Association 1901 

"SEPIKE" Ausgabe 11. 

Frankfurt, Deutschland, 

2015, 6-14 

4. Цицковска Елена The importance of learning foreign 

languages in the higher education of 

entrepreneurs 

Creative Education for 

Employment Growth / [The 

Fourth] International 

Conference Employment, 

Education and 

Enterpreneurship [EEE 

2015], Belgrade, Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship. 2015, 

219-233 

 

5. Бариќ Кармелка, 

Цицковска Елена 

Vorstellung einer Lernplattform für 

den studienbegleitenden 

Deutschunterricht als Mittеl zur 

Umsetzung des SDU-

Rahmencurriculums 

Интернационален конгрес 

на наставници по 

германски јазик –IDT, 

Болцано, 2013 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. д-р Катерина Ангелевска- 

Најдеска, д-р Елена 

Цицковска, м-р Климент 

Наумов 

„Интеркултурни  способности на 

туристичките водичи ангажирани  

од туристичките агенции во 

Охрид“ 

Проект: “Социо-економски ефекти 

од туризмот во Охрид за период од 

2004 до 2014 година“ 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид, 

2016 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Цицковска, Е. и др., Рамковен курикулум за германски 

јазик на нефилолошки факултети 

на универзитетите во Република 

Македонија 

ФТУ и Гете-Институт, 

Охрид, 2013 

2. Baric K., Cickovska, E, 

Levi-Hillerich D, Serena S 

Mit Deutsch in Europa sich besser 

verständigen, Studienbegleitender 

Deutschunterricht A2/B1, 

Lehrerhandbuch,– CD (Водич за 

наставници за учебникот „Mit 

Deutsch studieren arbeiten leben) 

Archipelago Edizioni, 

LINGUISTICA 

APPLICATA , Milano, 

2012 

3. Baric K., Cickovska, E., 

Levi-Hillerich D, Serena S. 

(ed.) 

Mit Deutsch studieren arbeiten leben. 

Band 1 A2-B1.  (Интернационален 

учебник по германски јазик за 

високо образование) 

Arcipelago edizioni, 

Milano, 2010 



 

 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Работна група Наставна програма за германски 

јазик за средно четиригодишно 

образование 

Министерство за 

образование и наука на 

Р.М. 2014 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач /година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач /година 

1.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.  

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

 

 

 



 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
1. Име и презиме Васко Цуцулески 

2. Дата на раѓање 02.01.1953 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научен степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2006 Економија 

Магистер на науки 2001 Туризам 

Дипломиран економист по 

туризам и угостителство 

1986 Туризам 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени науки 5.14 

Маркетинг 

 51414 Маркетинг во  

туризам 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени науки 5.03 

Економија 

50329 Економски науки – 

друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

редовен професор, 

50329  Економски науки – друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Техника на послужување и економично 

работење 

ГИД, ХР / ФТУ 

2. Пекарство и слаткарство ГИД / ФТУ 

3. Национална кујна ГИД / ФТУ 

4. Техники на послужување и готварство ХР, ГИД, туризам, осигурување, МУС, Царина и 

шпедиција/ ФТУ 

5. Кетеринг Туризам, Осигурување, ГИД, ХР / ФТУ 

6.  Бар и барски пијалоци ХР, ГИД, туризам, осигурување, МУС, Царина и 

шпедиција/ ФТУ 

7. Економика на послужување и готварство ХР, ГИД, туризам, осигурување, МУС, Царина и 

шпедиција/ ФТУ 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на настани и слободно време Туризам / ФТУ 

2. Готварска технологија ГИД / ФТУ 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

 

10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1. /   

2. /   

3. /   

4. /   

5. /   

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. /   

2. /   

3. /   

4. /   

5. /   

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Cuculeski, Nikola and 

Cuculeski Vasko and 

Taskov Nako 

The influence of the factors of 

consumer behavior in the tourism 

industry 

Lambert Academic Publishing, 

2015 

2. Cuculeski, Nikola and 

Cuculeski Vasko 

Comparative study of Ohrid and 

Bled 

Lambert Academic Publishing, 

2016 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Васо Цуцулески, 

Момчило Цонић, Предраг 

Стаменковић 

Значење хране у угоститељству 

xxi века 

Regionalna naučnostručna i 

biznis konferencija Liderstvo i 

menadžment: država, 

preduzeće, preduzetnik, Limen, 

Beograd 2015 

2. Sofronija Miladinoski, 

Vasko Cuculeski, Halit 

Shabani 

Organization of time of the 

operational activities in the 

tourism management – an 

important issue for all managers 

Academia.edu, 2015 

3. Vasko Cuculeski, Nako 

Tashkov 

The Appliance of Benchmarking 

in the Strategy of Marketing 

The third international 

scientific conference: 

"European integration process 

of western Balkans countries", 

Pjeter Budi College, 2014 

4. /   

5. /   

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Не 

11.3. Докторски дисертации Не 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



 

 

1. /   

2. /   

3. /   

4. /   

5. /   

6. /   

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. /   

2. /   

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

 /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


