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 Образовна понуда  
 

Економски факултет - Прилеп нуди широка палета студиски програми во прв, втор и трет 

циклус студии коишто се отворени за сите оние што сакаат да студираат економија. Од вкупно 

осум студиски програми, седум се конципирани врз принципот 4+1, а една врз принципот 3+2. 

Секој студент, по завршувањето на студиите од прв циклус, на која било од студиските 

програми, се стекнува со звање дипломиран економист од соодветната област.  

 Студиските програми на прв циклус студии се: 

- Менаџмент  

- Е – бизнис 

- Банкарство и финансии 

- Сметководство и ревизија 

- Меѓународен бизнис 

- Маркетинг менаџмент 

 

 

 Студентите, после завршувањето на првиот циклус на студиската програма Менаџмент, 

стекнуваат определени знаења и вештини за: разбирање на стратегиското размислување во 

сите области на менаџмент процесите, креирање визија и дефинирање цели за водење 

бизнис, примена на современи модели за организирање, планирање и контрола на 

активностите во рамките на функционирање на компаниите. После дипломирањето, 

студентите можат да бидат: претприемачи, менаџери (на производство, продажба, човечки 

ресурси, логистика и дистрибуција) во домашни и странски компании, проектни менаџери, 

консултанти за бизнис и менаџмент. 

 Студиската програма Е – бизнис нуди можност за стекнување знаења од областа на 

менаџмент со информации и реализација на бизнис активностите по електронски пат. 

Студентите се стекнуваат со знаења и вештини за примена на соодветни софтверски алатки 

и методи, како и нивно користење во бизнис процесите. Дипломираните студенти можат да 

работат како: менаџери во јавни и приватни компании што ја користат интернет 

технологијата во бизнис праксата, претприемачи, проектни менаџери, web дизајнери, 

аналитичари, консултанти и слично. 

 Студиската програма Банкарство и финансии нуди знаења од областа на  финансиските 

прашања, што секојдневно се манифестираат во работењето на деловните субјекти и 

финансиските институции, како што се: банки, осигурителни компании, инвестициски 

фондови и други учесници на финансиските пазари. Студентите се стекнуваат со 

финансиски и аналитички вештини, лидерски вештини, способност за работа во тим, 

комуникациски и менаџерски вештини. После дипломирањето можете да работите во: 

Комерцијални банки, Централна банка, Осигурителни компании, Инвестициски и пензиски 

фондови, Берзи, Консултантски агенции, Приватни домашни и странски компании, 

Дражавни и јавни институции итн. 
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 Клучните знаења и вештини што ги нуди студиската програма Сметководство и ревизија  

се: менаџирање со средствата, изворите, приходите и расходите, самостојнио изготвување 

на финансиски извештаи, менаџирање со активности на финансиските пазари, банки, 

осигурителни компании, сметковоствени и ревизорски знаења и вештини и слично. 

Мултидисциплинарноста на студиската програма нуди можност за кариерa во 

финансискиот и сметководствениот сектор, бизнис секторот, како и во јавниот сектор.  

После дипломирањето можете да работите во: Ревизорски куќи, Сметководствени бироа, 

Банки, Осигурителни компании, Инвестициски и пензиски фондови, Берзи, Консултантски 

агенции, Приватни домашни и странски компании, Државни и јавни институции и слично. 

 Студиската програма Меѓународен бизнис нуди знаења и вештини коишто се однесуваат на: 

анализа на трговските политики, значењето и влијанието на мултинационалните компании 

врз националните економии, анализа на биланос на плаќање, капитални текови, 

надворешнен долг, финансиски кризи итн. После дипломирањето можете да работите во: 

извозно ориентирани домашни компании, мултинационални компании, меѓународни 

институции (ММФ, Светска Банка, UN, OECD…), меѓународни банки, царинска управа и 

шпедиција, финансиски институции, консултантски агенции, истражувачки институти, 

државни и јавни институции итн. 

 На студиската програма Маркетинг менаџмент, студентите се стекнуваат со знаење и 

вештини за: менаџирање со маркетинг процесите и активностите, стратегиско 

размислување, истражување и анализа на пазарните трендови и идентификување на целните 

пазари, како и аплицирање на бизнис и маркетинг проекти. Доколку сакате да располагате 

со комуникациски, лидерски, аналитички, менаџерски вештини, критичко размислување, 

креативност, работа во тим оваа студиска програма е вашиот вистински избор. После 

дипломирањето можете да бидете: проектен менаџер, маркетинг менаџер, претприемач, 

истражувач на пазарот и конкуренцијата, маркетинг агент, консултант, експерт за обука од 

областа на маркетинг менаџмент, менаџери на: продажба, човечки ресурси, логистика и 

дистрибуција во домашни и странски компании. 

 

 После завршувањето на студиите од прв циклус, студентите можат да се определат за една 

од следниве програми на втор циклус студии: 

- Е-бизнис 

- Маркетинг менаџмент 

- Меѓународен бизнис 

- Сметководство, финансии и ревизија 

- Банкарство 

- Менаџмент 

- Бизнис администрација – менаџмент (3+2) 

o Модул 1 – Менаџмент 

o Модул 2 – Претприемништво и менаџмент на мали бизниси 

 

 

http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/E-biznis.pdf
http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/Marketing%20menadzment.pdf
http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/meb.pdf
http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/sfr.pdf
http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/bankarstvo%20vtor%20ciklus.pdf
http://www.eccfp.edu.mk/filemanager/vtor%20ciklus/menadzment%20vtor%20ciklus.pdf
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 Акредитирани студиски програми на трет циклус студии се: 

- Маркетинг 

- Менаџмент 

- Меѓународен бизнис 

- Претприемништво и менаџмент на мали и средни претпријатија (Regional Joint Doctoral 

Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western Balkan Countries). Повеќе 

информации на http://www.docsmes.edu.mk.  

 

Структурата на студиските програми е дизајнирана според принципите и стандардите на 

Болоњскиот процес кој преставува современ европски концепт на студирање (ЕКТС, 

интерактивна настава, континуирано оценување, мобилност на студентите).  

Дипломата на Економскиот факултет во Прилеп нуди широки можности за вработување и тоа 

во: приватни домашни и странски компании, банки, инвестициски и пензиски фондови, 

осигурителни компании, ревизорски куќи, сметководствени бироа, консултантски и маркетинг 

агенции, непрофитни организации, јавни и државни претпријатија итн. Потврда за тоа се и голем 

број наши дипломирани студенти кои градат успешни кариери во ваков вид институции, меѓу 

кои се и следниве:  

- д-р Стевчо Димески – регионален директор во „Стопанска Банка“ АД Скопје; 

- Христина Чолаковска – асистент-менаџер во компанија од кондиторската индустрија; 

- м-р Милан Елисковски – советник во Секторот за управување со ризици во „Стопанска  

Банка“ АД Скопје; 

- Катерина Кимовска – сертифициран обучувач за кариерно насочување, претприемништво 

и вештини за вработување, Freelance, 

UNDP Macedonia, YMCA Bitola; 

- Мирослав Мечкароски – маркетинг 

менаџер во хотел „Дрим“ во Струга; 

- Марија Илиеска – раководител на 

експозитура Прилеп, Шпаркасе Банка, 

АД Скопје.  

- Влатко Трпаноски – комерцијален 

директор во АД „Витаминка“ – Прилеп; 

- Круме Чешелкоски – раководител 

во експозитура Прилеп, „Стопанска 

Банка“ АД Битола; 

- Игор Ристески – регионален сметководствен менаџер за МСП во Шпаркасе Банка, АД 

Скопје.  

- Александар Ѓуроски – менаџер за извоз во АД „Витаминка“ – Прилеп; 

 

 

http://www.docsmes.edu.mk/
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 Наставници и соработници 
 

На Економскиот факултет редовната настава и вежбите се реализираат од страна на 37 

наставници и соработници. Факултетот во изминативе неколку години воспостави клиничка 

настава за современи, атрактивни и апликативни теми, реализирани од истакнати стручњаци од 

практиката. Овие предавања претставуваат главна алка за поврзување на теоријата со праксата, 

надополнувајќи ги теоретски стекнатите знаења на студентите со практични содржини. На овој 

начин, студентите изворно се запознаваат со практичните аспекти на бизнис процесите и 

менаџментот со што се олеснува нивното подоцнежно вклучување во реалниот професионален 

живот. 

Апликативната работа на наставниците и соработниците на Факултетот обезбедува 

воспоставување тесна соработка меѓу високото образование и деловните субјекти, а тоа отвора 

простор за проверка на знаењата и практична примена на стекнатите знаења и вештини на 

студентите во деловната реалност.  

 

 Капацитети на Факултетот 
 

На површина од  3280 м2, Економскиот факултет е 

лоциран на 350 метри од студентскиот дом „Народен 

херој Орде Чопела“ и на 1.6 км од центарот на 

Прилеп.  

Предавањата се одвиваат во пет амфитеатри со 

капацитет од 1300 седишта и осум предавални со 

капацитет од 300 седишта.  

Практичната настава се реализира во две предавални 

со 30 компјутери и една современа видео 

конференциска сала со 24 компјутери. Сите предавални се опремени со најсовремена 

мултимедијална опрема за изведување на наставата.  

Факултетот располага со пространа читална и библиотека, која што е снабдена со 

специјализиран книжен фонд од економската област. Исто така, библиотеката располага и со 

богат фонд на списанија, а како задолжителен примерок се магистерските трудови и 

докторските дисертации, што чинат своевидна збирка на 

Факултетот.  

На студентитет им е на располагање и Wi-Fi мрежа, 

интернет, а во рамките на Факултетот функционира и 

студентско бифе.  
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 Академски календар и правила за студирање 
 

Академската година започнува на 15 септември, а завршува на 15 јуни. Секој предмет, 

студентите можат да го полагаат преку два колоквиуми или на испит. Предмет на оценување на 

студентите се: присуство и активност на час, изработени семинарски работи, проекти, есеи или 

домашни задачи.  

Редовни испитни сесии се: јануарска, јунска и септемвриска сесија, а по барање на студентите 

се организираат уште две дополнителни сесии. Датумите на колоквиумските недели и 

испитните сесии се изготвуваат на почетокот на академската година.   

Според Законот за високо образование и наука, студентите се обврзани да реализираат 

практична настава секоја година во текот на студиите. Практичната настава се реализира во 

компании со коишто Факултетот има долгогодишна соработка, меѓу коишто се: 

„Витаминка“,„Прилепска Пивара“,„Стопанска Банка“ - Скопје, „Тутунска Банка“ – Скопје, 

„ИК“ Банка, „Еуростандард Банка“, „Комерцијална Банка“ – Скопје, „Стопанска Банка“ – 

Битола, „Киро Дандаро“ – Битола, „Дониа“ – Прилеп, „Битолска Млекара“ , Општина Прилеп, 

„Цермат“ - Битола и многу други.  

Студентите се стекнуваат со диплома доколку ги имаат положени сите предвидени испити, 

имаат освоено 240 кредити и успешно ја одбраниле завршната дипломска работа.  

 

 Oтворен ден на Факултетот 
 

Секоја година, Факултетот ги отвора вратите за 

сите заинтересирани идни студенти за одблиску 

да се запознаат со условите и можностите за 

студирање на оваа установа. 

На “Отворениот ден“ средношколците имаат 

можност да се информираат за студиските 

програми, како и да се уверат во одличните 

технички и просторни капацитети на 

Факултетот. Исто така, тековните студенти и 

членовите на двете студентски организации што функционираат на Факултетот (Студентски 

парламент и AIESEK), ги информираат присутните за предностите од студирањето и 

членувањето во нивните организации. 
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 Студентски организации 
 

На Економскиот факултет активно функционираат две студентски организации: AIESEC и 

Студентски парламент. Целта на овие студентски организации се состои во: подобрување на 

студентскиот стандард, грижа за студентските права и интереси, организирање стручна пракса, 

проекти, конференции и слично.  

АИЕСЕК е меѓународна непрофитна организација која им обезбедува на 

младите луѓе можности за креирање и надградување на нивниот лидерски 

потенцијал, за да се развијат во глобални лидери. Членовите на оваа 

студентска организација доаѓаат од различни факултети, без разлика на 

нивната област на студирање.  

АИЕСЕК мрежата вклучува над 100.000 членови, во 125 земји и 780 локални 

канцеларии. АИЕСЕК е најголемата организација во светот водена од студенти, а нејзиното 

меѓународно седиште се наоѓа во Ротердам, Холандија.  

Од своето основање во 1948 година, АИЕСЕК прерасна во мрежа на повеќе од еден милион 

млади и високи професионалци кои имаат за 

цел да направат позитивно влијание во 

нивните организации и заедници во светот.  

АИЕСЕК им  овозможува на повеќе од 5000 

дипломирани студенти и постдипломци, 

секоја година, да  заминат на професионални 

пракси во организации од 

мултинационални  корпорации, како и во 

start- up компании. Целта на праксата е 

студентите да се стекнат со практично знаење 

и вештини кои ќе можат да ги применат на 

идните работни места. Повеќе информации на:  

www.aiesecprilep.org.mk   

aiesecprilepcontact@gmail.com 

Тел: 075 552 073                                                                              

Студентски парламент е организација што работи и се залага за интересите и потребите на 

студентите, односно за обезбедување подобар студентски живот. Целите и ингеренциите на 

Студентскиот Парламент се: влијание врз правното регулирање на барањата и потребите на 

студентите,  квалитативни промени во воспитно образовниот процес, подо брување на 

студентскиот стандард, потикнување и спроведување на заеднички активности, развивање на 

културно-забавните потреби на студентите, спортско рекреативните дејности, научно-

http://www.aiesecprilep.org.mk/
mailto:aiesecprilepcontact@gmail.com
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истражувачкото творештво, здраствено хуманитарни, 

едукативни и други општествено корисни активности, како 

и научна и техничка соработка со домашни и странски 

организации, установи и институции. 

Органи и тела на Парламентот се: Претседател, Извршен 

одбор, Собрание и Сектори за: научно - истражувачки, 

спортски, културно - забавен живот, екологија, меѓународна 

соработка и студентски стандард. 

 Студентско сместување 
 

Студентите кои доаѓаат од други градови, можат да се сместат во Студентскиот дом „Народен 

херој Орде Чопела“, како и во некои од приватните сместувања во градот.  

Студентскиот дом се наоѓа на 350 метри од Економскиот Факултетот – Прилеп и располага со 

285 легла распоредени во: 

- 50 трокреветни соби со засебно капатило и WC; 

- 4 двокреветни соби со засебно капатило и WC; 

- 24 четирикреветни соби и 

- 12 трокреветни соби со заедничко капатили и WC. 

За студентите кои престојуваат во Домот посојат посебни простории за учење, бесплатен 

интернет до секоја соба, теретана, маса за пинг – понг, спортско игралиште за мал фудбал и 

баскет. 

Студентскиот дом за студентите е отворен 24 часа и истиот е опремен со модерна хотелска 

трпезарија и кујна опремена по НАССР системот во којашто се приготвува храна која ги 

задоволува нормативите за пансионска исхрана и истата подложи на континуирани испитувања 

од страна на Центарот за јавно здравје - Прилеп.  

Подетални инфомации за пријавувањето и сместувањето можете да добиете на следниов 

телефонски број: 048 414 524.  
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 Порака од студентите 
 

 Веќе три години се здобивам со применливо знаење од страна 

на одлично обучените професори на Факултетот кои секогаш се 

подготвени да понудат максимум од нивното неисцрпно знаење за 

сите нас.  

За мене, Факултетот претставува многу повеќе од образовна 

институција која што истовремено нуди голем број поволности. 

Меѓу нив се и студентски мобилности и членување во студентски 

организации, како што е интернационалната студентска платформа 

АИЕСЕК кои го надополнуваат студентскиот живот и го помагаат 

нашиот персонален и професионален развој.  

Реловска Ангела  

Е бизнис   

Генерација 2012 

 

 

 

 

 Студиската програма по Е-бизнис беше мој предизвик и 

причина да се запишам на Економскиот Факултет, а денес сум 

целосно мотивиран и насочен кон освојување на знаења што 

ги нуди оваа програма. Функционирањето на соверемената 

техонолигија на Факултетот и ангажираноста на наставниот 

кадар овозможуваат да продолжам да напредувам и 

истражувам самостојно.  

Христијан Острески  

Електронски Бизнис 

Генерација 2012 

 

 Веќе три години од моето студирање, Економскиот 

факултет придонесува за остварувањето на мојата цел кон 

формирање на професионална личност која успешно 

капитализира од понуденото теоретско знаење и пренос на 

практични способности.  

Покрај формалното образование, Факултетот нуди и голем 

број можности за дружење, размена на искуства и знаења. 

Како најголем промотор на неформално образование би ја 

истакнал студентската организација АИЕСЕК. 
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Пеце Спасески 

Сметководство, финансии и ревизија 

Генерација 2012 

 

 Извонредна можност да ги проширите границите на вашите знаења. Можност да студирате 

на факултет кој се истакнува со својата беспрекорна организација и беспрекорно 

функционирање на секоја служба, соработка и 

достапност на наставниот кадар, како и можност да 

бидете дел од студентски организации. Горда сум 

што сум студент на Економски факултет - Прилеп, 

а воедно и задоволна од досегашното стекнато 

знаење.  

Наташа Талеска  

Сметководство, финансии и ревизија  

Генерација 2011 

 

 Мојата прва година во Факултетот ги 

надмина сите мои очекувања кои ги имав во 

врска со студирањето на оваа институцијата 

бидејќи наидов на одлични услови во кои можам 

да се стекнам со применливо знаење и вештини, 

кои се пренесени од одлични професори кои 

секогаш се достапни за соработка. Факултетот 

нуди можности за членување во студентски 

организации, а токму моето членување во 

АИЕСЕК ми носи едно прекрасно искуство. 

 

Лина Димоска, Смеководство, финансии, ревизија, Генерација 2014. 

 

 Уште со запишувањето во средно Економско 

училиште, знаев каде ќе го продолжам моето високо 

образование. Единствена моја дилема беше дали да 

учам не Економскиот Факултет во Прилеп или на 

некој од другите факултети во земјава. Се запишав на 

Факултетот во Прилеп и не погрешив. Имаме 

одличен избор на предмети, а професорите се 

вистински професионалци. Студент сум во трета 

година на насоката „Банкарство и финансиски 

менаџмент“. Во текот на моите студии проследени со 
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соодветни практични настави се стекнав со знаење за моентарната економија, банките, берзите 

и останатите финансиски институции.  

Филип Ристески           

Банкарство и финансиски менаџмент                                                                                  

Генерација 2012 

 Економскиот факултет во Прилеп овозможи да се стекнам со стипендија како резултат на 

моите успеси во средно училиште. Факултетот нуди повеќе 

квалитетни студиски програми, но јас ја избрав Сметководство, 

финансии и ревизија, а со тоа се стекнав со можност да се 

квалификувам за една од најбараните професии. Тргнувајќи од 

моето искуство, гордо можам да кажам дека Економски 

факултет – Прилеп треба да биди прв избор на сите! 

 

Михаил Темелкоски – Дворчанец  

Сметководство, финасии и ревизија  

Генерација: 2012 

 

 Екононски Факултет - Прилеп претставува 

високо квалитетна установа за високо 

обрзавание и стекнување на навистина 

квалитетни знаење од областа на економијата, 

претприемништвото, менаџментот, маркетингот 

и финансиите. Исто така, Економскиот факултет 

има долга традиција на поддржување на 

студентски организации, а АИЕСЕК Прилеп е 

доказ за тоа. Благодарение на Економскиот 

факултет, кој поддржува развој на студентите и 

младите преку неформален начин, АИЕСЕК е 

присутен во нашето општество од 1960 година, 

како и благодарност до сите професори кои се посветни за развојот на АИЕСЕК, како и за 

личниот развој на членовите. Како Претседател на АИЕСЕК Прилеп за 2016/17 година, јас сум 

навистина горда и среќна што сум дел од Економски Факултет – Прилеп кој покрај знаењето 

што го добивам од искусниот кадар на Факултетот, сум и дел од најголемата младинска 

организација на глобално ниво. 

Лина Смуткоска  

Сметководство, Финансии и ревизија  

Генeрација: 2014 
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 Моја животна цел е во иднина да водам 

сопствена компанија и да бидам дел од 

бизнис светот. Тргнувајќи од тука, знаеќи 

колку е важно образованието денес, 

донесувањето на  одлуката за тоа каде ќе го 

продолжам сопственото образование не беше 

лесно. Разгледуваќи ги сите можности, 

одлучив да се запишам на Економскиот 

Факултет - Прилеп на студиската програма 

„Менаџмент и бизнис“. Сега, по три години, 

можам да кажам дека наставниот кадар и 

инфраструктурата со кои располага Факултетот се одлични и овозможуваат сите студентите да 

го стекнат потребното знаење и вештини за да бидат успешни и да ги остварат своите животни 

цели.  

Филип Сваќароски    

Менаџмент и бизнис 

Генерација 2012 

 

 Без сомнение, Економскиот факултет ме донесе на вистинскиот пат кон  успехот. 

Благодарение на професионалноста и знаењата на професорскиот кадар секоја година се 

искачувам се повисоко на скалилата што водат кон 

мојата цел – да бидам ефективен економист со 

разбирање на интеракцијата меѓу бизнисот и 

економијата на меѓународно ниво. 

Поставете си предизвик кој ќе ве одведе кон врвот 

– ИЗБЕРЕТЕ ГО НАШИОТ ФАКУЛТЕТ! 

Тамара Петреска 

Меѓународна економија и бизнис 

Генерација 2012 
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 Преку програмата на стипендирање на студенти од Балкан со македонско потекло, пред 

четири години го започнав своето високо образование на Економски факултет во Прилеп. 

Можам да изразам големо задоволство во врска со формалното образование кое што го добив 

во текот на своето активно четворогодишно 

образование. Моето студирање е следено со 

голема поддршкаа од страна на целокупниот 

кадар на Факултетот, почнувајќи од службата 

за студентски прашања, па се до 

професорскиот кадар. Факултетот нуди добро 

конципираните студиски програми, во смисла 

на задолжителни стручни предмети на секоја 

од насоките, но исто така и сосема доволно 

широк дијапазон на изборни предмети коишто 

овозможуваат проширување на знаењата и 

добивање  ширина во образование. Исто така, голем дел од предметите кои што јас лично ги 

слушав, покрај теоретскиот дел, беа поддржани со соодветни практични знаења, а некој од 

предметите беа поддржани дури и со определени програмски и софтверски решенија. Лично би 

го препорачал овој факултет на сите млади луѓе коишто ги интересира економија затоа што 

Економскиот факултет во Прилеп ќе ве подготви и ќе ви обезбеди квалитетна влезница за вашата 

понатамошна кариера. 

Ненад Смиљков од Србија 

Маркетиг Менаџмент 

Генерација 2011 

 

 My stay in Macedonia and studying international economics and business at this faculty has been a 

wonderful experience, future-life changing and career 

preparedness.  

I chose this faculty because they have all modern 

facilities for excellent learning and teaching, friendly and 

welcoming staffs, well experienced professors with the 

prowess for various study programs.  

Colleagues out there!! Hurry!! Hurry!! Hurry!! And get 

enrolled irrespective of the town, city, continent you are!! 

Because a brighter and fulfilling future awaits you here.  

Economists! We control the world! 

International economics and business  

Darko Evans 

Ghana 
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 Забавен и културен живот 
 

 

Прилеп е град на богата историја. Сместен е 

под Марковите Кули едни од најживописните 

средновековни тврдини со монументални 

гранитни карпи. Ова место во целост ја 

заслужува заштитата на УНЕСКО, како вредно 

светско богатство. Марковите кули како 

историски и археолошки монумент нуди 

можности за добра прошетка и услови за 

релаксација надвор од градската врева.  

Во близина на Прилеп се наоѓа археолошкиот 

локалитет Стибера, еден од најатрактивните антички градови во Македонија.  

Студентскиот живот може да биде надополнет со интересни културни, забавни и спортски 

активности што можете да ги доживеете во Прилеп. 

 

 

    Кино и театар 

  

Необично е тешко и речиси невозможно да се 

систематизираат, па дури и само да се набројат 

сите културни настани кои се создале, се 

промовирале, се зародиле, се одиграле во НУЦК 

“Марко Цепенков“ Прилеп. Оваа институција е 

голема подршка за сите аматери но пред се 

голем репрезент на високо професионални 

театарски, литературни и ликовни дела.  

Исто така, голем број театерските претстави се 

реализираат во Народниот театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп.  

Од неодамна, Прилеп доби нова кино сала „Мис Стон“ којашто е сместена во центарот на 

градот.  Овде можете да ги видите најновите филмски остварувања, а цените на билетите се 

достапни за студентскиот буџет. 

 

Културни манифестации 

 

Прилеп е центар на бројни културни манифестации, меѓу коишто како најважни и најпосетени 

би ги издвоиле следниве: 

 На почетокот на јуни градот е домаќин  на  македонскиот театарски фестивал ,,Војдан 

Чернодрински“.  
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 Во текот на летото се организира и Прилепско културно 

лето којашто опфаќа бројни настани: музички и поетски 

вечери, театарски претстави, изложби и слично.  

 Во средината на јули во Прилеп се одржува “Фестивалот 

на пиво“. Секоја година градот Прилеп е домаќин на 

повеќе илјади посетители за време на четирите 

фестивалски денови.  

 „Прилеп фест“ - Фестивал со натпреварувачки карактер, 

на којшто се 

претставуваат 

домашни и странски пеачи и групи на 

новосоздадената фолк музика.  

 Многувековното празнување на Прочка од 2001 

прерасна во организирана културна манифестација 

„Прилепски карневал“ со меѓународен карактер, 

 

 
Галерии и музеи 

 

Во Прилеп функционираат два музеи и тоа: Музејот за тутун и НУ Завод и музеј Прилеп, а 

ликовните изложби и концерти се поставуваат во Галеријата на НУЦК“ Марко Цепенков“ во 

центарот на градот. 

 

Библиотеки 

 

Покрај факултетската библиотека, на располагање ви е и градската библиотека “Борка Талески“, 

опремена со пространа читална, дигитален клуб и конференциска сала. За сите свои членови, 

Библиотеката нуди бесплатно и неограничено користење на компјутери со интернет,печатач и 

скенер во просториите на дигиталниот клуб. 

 

Спорт и рекреација 

 

Прилеп има активен спортски живот во различни 

спортски дисциплини, како што се: фудбал, кошарка, 

ракомет, тенис, пинг понг и др. Реновираните спортски 

објекти oвозможуваат рекреација во различни спортови 

прилагодени за индивидуални и тимски активности.  

 

Студирајте, но и спортувајте, забавувајте се и дружете 

се во бројните прилепски кафулиња во слободното 

време! 

 

 

 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%98%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Запишувањето на факултет е една од најважните одлуки во 

вашиот живот. 

Изберете паметно и во согласност со вашите способности и 

интереси! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студирајте на Економски факултет - Прилеп! 

 


