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Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУГО/БИЗНИС 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 

Наставно – научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата 
одржана на ден 10.06.2013 година, со одлука бр. 02 – 1407/1, формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од областите: економска 
теорија, економски развој и друго/бизнис, во состав:

• д – р Сашо Атанасоски, редовен професор на Економски факултет –

Прилеп;

• д-р Јован Пејковски, редовен професор на Филозофски факултет, Скопје 

• д - р Димо Димков, редовен професор на Економски факултет – Прилеп;

Во својство на членови на оваа Комисија, а по разгледувањето на пристигнатите 

материјали го поднесуваме следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

На објавениот конкурс во весникот “Нова Македонија” од 23 - 24 мај 2013 
година, за избор на наставник по областите економска теорија, економски 
развој и друго/бизнис се пријавија следниве кандидати: д-р Мирослав 
Гвероски, доктор на економски науки и вонреден професор на Економскиот 
факултет – Прилеп и м-р Марина Петровска, магистер на науки од областа на 
агробизнисот и магистер на науки од областа на бизнис администрацијата.
По разгледувањето на поднесената документација од страна на кандидатите, а
согласно конкурсните услови, Комисијата����констатира следново :
1. кандидатката м-р Марина Петровска, родена на 29.09.1986 година, има 

завршено Факултет за земјоделски науки и храна на УКИМ – Скопје во 2009 

година, при што се стекнала со звањето дипломиран земјоделски инженер по 

агроекономија, а има магистрирано на истиот факултет, при што се стекнала 

со научен назив магистер на науки од областа на агробизнисот во 2011 

година, додека пак има магистрирано и на Шведскиот универзитет за 

земјоделски науки, Факултет за природни ресурси и земјоделски науки во 

Упсала во 2011 година, при што се стекнала со научниот назив магистер на 

науки по бизнис администрација. Кандидатката има пријавено, а на 

06.02.2012 година и е одобрена изработката на докторска дисертација на 



Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, под наслов:

„Ефикасност на одржливо земјоделско производство во функција на рурален 

развој“. Од претходното произлегува дека кандидатката, м-р Марина 

Петровска, се нема стекнато со начниот назив доктор на науки, заради што и

не го исполнува основниот услов предвиден со Законот за високото 

образование, Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно – научни,

наставни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св.

Климент Охридски” – Битола за избор на наставник по распишаниот 

конкурс.

Со оглед на тоа, во продолжение, детално ќе бидат презентирани, анализирани и

оценувани само резултатите на кандидатот д-р Мирослав Гвероски, доктор на 

економски науки и вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп.

1. Д-р Мирослав Гвероски 

I Биографски податоци 

Кандидатот, Мирослав Гвероски, е роден на 27.02.1971 год. во Прилеп. На 
Економскиот факултет – Прилеп тој се запишува во 1989 год. Каде што за време 
на студирањето редовно постигнува висок просек во студиските години.
Студиите тој ги завршува во 1994 година, со просечна оценка 8,31.
По завршувањето на додипломските студии, поточно во 1995 година, тој се 

вработува на Економскиот факултет – Прилеп, како помлад асистент, по предметот 
економика на инвестициите со развој. Истовремено, тој се запишува на 
последипломските студии Деловно и развојно планирање на Економскиот факултет – 
Прилеп. По полагањето на предвидените испити на постдипломските студии, со 
просечна оценка 9,38, како и одбраната на магистерскиот труд, на тема “Варијантни 
истражувања за оптимални инвестициони вложувања на претприемачите во 
инвестиционите активности” тој се стекнува со научниот назив магистер по економски 
науки.

По повеќегодишното истражување, на 31 октомври 2003 година, Мирослав 
Гвероски успешно ја одбрани докторска дисертација на тема “Долгорочни ефекти од 
странски инвестиции, со посебен осврт на Република Македонија” и се стекна со 
научен назив доктор на економски науки.
Потоа, од страна на Наставно научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп,

тој е избран за наставник по наставната дисциплина економика на инвестициите со 

развој, во звањето доцент.



Од ноември 2008 година тој е избран за наставник по дисциплините:

макроекономска анализа и политика; и теорија и политика на економскиот развој, во 

звање вонреден професор.

II Наставно образовна активност 

Кандидатот, д-р Мирослав Гвероски, од своето вработување во Економскиот 

факултет – Прилеп континуирано е ангажиран во изведувањето на наставата и

испитите на повеќе наставни дисциплини од неколку области. Имено, тој почетоците 

на наставно – образовната активност ги остварува на наставната дисциплина 

економика на инвестициите со развој, при што со посебна посветеност и студиозност 

ги реализира сите обврски. Исто така, покрај на оваа дисциплина, во текот на своето 

работење тој е ангажиран и на други наставни дисциплини, и тоа како на прв, така и

на втор циклус студии.

Така, до изборот во вонреден професор, тој е ангажиран во комисиите за изведување 

на наставата и испитите по следниве предмети:

� девизен систем и девизно работење, во учебната 2005/2006 година;

� монетарна економија, во учебната 2006/2007 година;

� развој на економската мисла, во учебните 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008 година;

Со одлука на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, за 

учебната 2007/2008 година, тој е ангажиран како наставник за спроведување на 

наставата и испитите по предметите макроекономска анализа и политика и теорија и

политика на економскиот развој што се реализираа според правилата на кредит - 

трансфер системот. Од учебната 2008/2009 година тој е избран за наставник по 



дисциплините макроекономска анализа и политика; и теорија и политика на 

економскиот развој, во звање вонреден професор.

Од учебната 2011/2012 година, со одлука на Наставно – научниот совет на 

Економскиот факултет – Прилеп, М. Гвероски е ангажиран како наставник за 

спроведување на наставата и испитите по предметот претприемништво и мали 

бизниси, на прв циклус на студии.

Покрај на додипломските студии, во изминатиот период тој е ангажиран во 

комисиите за спроведување на предавањата и испитите на последипломските 

студиуми на Економскиот факултет - Прилеп по следниве предмети:

- менаџерска економија и претприемаштво и нови деловни потфати; на 

последипломскиот студиум Бизнис администрација МБА менаџмент;

- современи економски системи на последипломскиот студиум по Меѓународна 

економија и бизнис.

Со воведувањето на вториот циклус студии тој е определен за наставник во 

комисиите по следниве наставни дисциплини:

- економска глобализација, на студиската програма Меѓународна економија и бизнис;

- претприемништво, на студиската програма Бизнис администрација – менаџмент;

- менаџмент на мали и средни бизниси, на студиската програма Бизнис 

администрација – менаџмент.

На трет циклус студии на Економскиот факултет тој е член во комисиите по 

дисциплините:

- менаџмент на мали бизниси на студиската програма Менаџмент;

- глобален менаџмент на студиската програма Меѓународен бизнис.

Во текот на работењето, покрај изведувањето на задачите од наставен карактер, тој 

активно учествува во многубројните активности на Економскиот факултет. Имено,

Мирослав Гвероски беше избран за секретар на Катедрата за економија на 

претпријатијата, а потоа на Катедрата за економија и развој. Денес, пак, тој 



континуирано е член во Конкурсната комисија на Факултетот, а при уписот во 2010, 

2011 и 2012 година и претседател на истата комисија. Претседател е на Комисијата 

за самоевалуација на Економскиот факултет – Прилеп, а член е на Комисијата за 

јавни набавки и Комисијата за издавачка дејност.

Од учебната 2005/2006 година, од страна на Наставно - научниот совет на 

Економскиот факултет – Прилеп, тој е избран и за координатор на кредит трансфер 

системот на ниво на Факултет. Од април 2008 година тој ја извршуваше и

функцијата секретар на последипломскиот студиум Меѓународна економија и

бизнис.

Од септември 2012 година, пак, е избран за сенатор на Економскиот факултет и

оттогаш активно учествува во работата на Сенатот на Универзитетот „Св “Климент 

Охридски” - Битола.

Тој активно го познава англискиот јазик, а се служи и со современата компјутерска 

опрема.

Во периодот, по изборот во вонреден професор, М.Гвероски е определен за ментор 

на три докторски дисертации и дваесет магистерски трудови.

Наставно –� образовната активност на кандидатот се карактеризира со 

професионалност и инвентивност во реализацијата. Кандидатот темелно и

студиозно ги реализира предавањата, а обезбедува навремено и целосно покривање 

на наставните дисциплини со соодветна основна и дополнителна литература.

Реализацијата на наставата постојано ја осовременува со користење нови форми и

методи во презентацијата на материјата. На часовите тој активно и коректно 

соработува со студентите, односно им помага во успешното совладување на 

материјата. Заради тоа, пак ,тој е почитуван меѓу своите соработници и колеги, а



особено од страна на студентите. Исто така, тој од воведувањето на кредит трансфер 

системот на Факултетот, како координатор на овој систем континуирано е

ангажиран во имплементацијата на правилата во наставно - образовниот процес на 

Факултетот и активно придонесува за зголемување на квалитетот на студирањето.

Имено, тој директно е вклучен во процесот за самоевалуацијата на Економскиот 

факултет – Прилеп, како претседател на Комисијата за самоевалуација, каде што со 

педантен и креативен пристап во работењето придонесува за навремено и успешно 

реализирање на поставените задачи. Кандидатот, со висока студиозност, креативност 

и коректна соработка, пристапува во подготовката и оценувањето на магистерските 

трудови од студентите од втор циклус студии, а за тоа зборуваат и големиот број 

магистерски трудови под негово менторство.

III Стручна и научна активност 
Кандидатот, д-р Мирослав Гвероски, од неговото вработување во Економскиот 

факултет – Прилеп, најпрвин како соработник, а потоа и како наставник во континуитет 
и со нагорна линија ја реализира неговата наставно- образовна и научноистражувачка 
дејност.

Научноистражувачкиот опус на д-р Мирослав Гвероски, во периодот до изборот 
во вонреден професор, се состои од дваесет и пет реферати и учества на меѓународни и
домашни конференции, собири и симпозиуми, како и дваесет и три научно – стручни 
трудови, објавени во ралични научни и стручни списанија� коишто се наведени во 
рефератите за неговите избори во звањето доцент и вонреден професор. Исто така, во 
тој период, кандидатот има учествувано во тимска работа во неколку проекти.

Д-р Мирослав Гвероски, од изборот во звањето вонреден професор до денес,
професионално ги извршува своите работни обврски во наставно – образовниот процес 
и перманентно ги продолжува истражувачките активности во областа на економската 
теорија, економскиот развој и претприемаштвото. Притоа, своите научни и стручни 
сознанија тој ги преточува во реферати, трудови и статии, што ги објавува во одделни 
меѓународни списанија, годишници и зборници на трудови. Исто така, тој има 
учествувано и на повеќе мегународни конференции.

Во прилог на овие констатации можат да се наведат следниве објавени трудови 
на кандидатот, д-р Мирослав Гвероски:



• Реферати на меѓународни и домашни конференции, собири и

симпозиуми 

1. Raznolikost investicionih motiva – pokretač preduzetničkih 

poduhvata“, IV Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 

Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, 2008 ( во коавторство); 

2. „Venture capital – алтернативен извор за финансирање на 

претприемачките идеи во Република Македонија”, универзитетско списание 

УКЛО, 2008 ( во коавторство); 

3. „Бизнис ангели – екстерна форма за финансирање на претприемачките 

бизниси”, Зборник на Друштвото на наука и уметност, Прилеп, 2008 ( во 

коавторство); 

4. „The role of financial institutions as participants on the capital 

market in terms of globalization”, ECO-TREND2008, International 

Scientific Conference European Developments and Globalization, Targu 

Jui, Романија, 2008 ( во коавторство); 

5. „Upravljanje rizikom u unapre!ivanje performansi organizacije ”, XIV 

Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške 

odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица, 2009

(во коавторство); 

6. „Macedonian Stock Exchange development in the period of transition”,

V Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u 

Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2009 ( во коавторство); 

7. Small and medium enterprises – drivers of economy development, Fakultet organizacionih nauka, SYM-

OP-IS, 2010, (во коавторство) ;

8. Profitability of banking industry determined by interest margin in 

correlation with the quality of interest distribution, VI May 

conference on strategic management, Tehnički fakultet Bor, 2010, (во 

коавторство) ;

9. „The world economic crisis and poverty in developing countries”, 

Меѓународна научна конференција “Економијата и бизнисот во пострецесискиот 

период”, Економски факултет Прилеп, 2010 (во коавторство). 



10. „The importance of innovation and creativity for development of 

small and medium businesses”,VII мajska konferencija o strategijskom 

menadžmentu, Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, 2011 ( во 

коавторство); 

11. “The role of financial support for SME development in Republic of 

Macedonia”, 1st REDETE Conference, Economic development and 

entrepreneurship in transitional economies: A review of current policy 

approaches, Универзитет во Бања Лука – Економски факултет, 2011 (во 

коаторство); 

12. „Globalni indikatori u funkciji strategijskog bankarskog 

mena!menta“, XVII Internacionalni naučni skup, Strategijski 

menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 

Економски факултет, Суботица, 2011 (во коавторство); 

13. “ “The institutional support to SME’s development and 

entrepreneurship in countries of South Eastern Europe”, 1st 

International Conference South-East European Countries towards 

European Integration, Универзитет "ALEKSANDËR XHUVANI", 

Економски факултет, Елбасан, 2012;

14. „ANALYSIS OF POTENTIALS OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESSES FOR INSTIGATING LOCAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN PRILEP MUNICIPALITY“, Majskoj konferenciji 

o strategijskom menadžmentu, Универзитет во Белград, Технички факултет - Бор,

2012 ( во коавторство)

• учество во проекти 

1. COMMUNITY FORUMS PROGRAMME – Фондација Институт отворено 

општество – Македонија во соработка со општина Прилеп, финансирано од 

Швајцарска агенција за развој и соработка;

2. “Стратешко планирање за локален економски развој на општина Прилеп“

Проект за децентрализација на USAID ( проект за успешна децентрализација), 

Локална самоуправа – општина Прилеп;



3. E.U CARDS Project: REGIONAL DEVELOPMENT, TRANS – BORDER 

COOPERATION AND THE EUROPEAN UNION FACTOR; 

4. “Развој на волонтерството во средните училишта и универзитетите во 

Македонија”, член на работна група,Младински културен центар – Битола;

5. “Оценка на оправданоста за отворање штедилница во Прилеп”, 2008 година;

6. „Анализа на потенцијалите на малите и средни бизниси за поттикнување на 

локалниот економски развој во општина Прилеп Економски факултет, Прилеп,

2012 година во коавторство со проф. д-р Борка Соколоски;

7. “Од студент до претприемач за еден викенд”, предавање на тема важноста на 

презентацијата на бизнис идејата, Претприемнички викенд во организација на 

Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола и агенцијата Market Vision 

– Скопје, 2012 година.

III ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската комисија 
може да заклучи дека се работи за кандидат кој како во наставно- образовната, така и
во научноистражувачката дејност со својата посветеност , квалитет, постигнати 
резултати и одговорност се докажува како одличен наставник, почитуван, препознатлив 
и признат научноистражувачки работник.

Имено, тој ажурно, одговорно, со коректен однос и многу висок квалитет ги 
извршува своите обврски во наставно - педагошката активност. Кандидатот, д-р
Мирослав Гвероски, перманентно се стреми кон подобрување и осовременување на 
наставата и, истовремено, настојува да ги пренесе и имплементира своите сознанија,
стекнати преку научноистражувачката работа, а со тоа пакажува способност за 
изведување на сите видови вискообразовна дејност. Покрај другото, потврда на 
претходно изнесеното се и нагласено позитивните резултати од процесот на неговата 
евалуација од страна на студентите.

Од вработувањето во Економскиот факултет – Прилеп Мирослав Гвероски 

перманентно го зголемува својот научен и стручен опус од областите: економска 

теорија, економски развој и бизнисот. Научноистражувачката дејност на кандидатот,

изразена преку големиот број објавени научни трудови и учествата на меѓународни 



научни конференции и симпозиуми, претставува експлицитен одраз на неговата 

креативност, автентичност и оригиналност во истражувањата.

Имајќи го предвид сето ова, Рецензентската комисија е едногласна во оценката 

дека д-р Мирослав Гвероски ги исполнува условите за избор на наставник во областите 

за коишто конкурира. Токму затоа, Рецензентската комисијата има чест на Сенатот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да му предложи д-р Мирослав 

Гвероски да го избере за наставник од областите: економска теорија, економски 

развој и друго/бизнис, во звањето редовен професор.

Рецензентска комисија:

1. д – р Сашо Атанасоски, редовен професор на Економски 

факултет – Прилеп с.р.

2. д – р Јован Пејковски, редовен професор на 

Филозофски факултет – Скопје с.р.

3. д - р Димо Димков, редовен професор на Економски 

факултет – Прилеп с.р.


