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Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 
од областите 

МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА и ФИНАНСИИ 
на Економскиот факултет - Прилеп 

Врз основа на конкурсот објавен на 06 февруари 2015 год. во „Нова 
Македонија“, „Лајм“ и “Вест“ за избор асистент-докторант од областите 
меѓународна економија и финансии, Наставно - научниот совет на Економскиот 
факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-441/1 од 20.02.2015 година, формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од областите меѓународна економија 
и финансии, во состав:

• д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп;

• д-р Димко Кокароски, редовен професор на Економскиот факултет – 
Прилеп и

• д-р Драгица Оџаклиеска, доцент на Економскиот факултет – Прилеп 

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл. 9, 
чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на 
пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

На конкурсот објавен на 06 февруари 2015 год. во „Нова Македонија“,
„Лајм“ и “Вест“ за избор на асистент-докторант од областите меѓународна 
економија и финансии,, во предвидениот рок се пријави кандидатот м-р Спиро 
Лазароски.

По разгледувањето на поднесената документација од страна на кандидатот 
согласно конкурсните услови Комисијата го констатира следново:

Биографски податоци 

Кандидатот м-р Спиро Лазароски е роден на 21.01.1983 год во Скопје.
Основното образование го завршил во Кичево, во основното училиште Кузман 
Јосифоски- Питу со одличен успех. Средното образование го завршил во ДЕТУ 
“Кузман Јосифоски –Питу“ – Прилеп, исто така, со одличен успех. Кандидатот во 
текот на своето школување учествувал на многу натпревари, притоа во 2000 год. на 
државен натпревар од областа на економска географија освоил прво место. По 
завршувањето на средното образование во 2001 год., се запишал на Економскиот 
факултет во Прилеп на насоката сметководство, финансии и ревизија, каде што 



2

дипломира во 2005 год., со просечна оценка 9,81. Во учебната 2005/2006 год., се 
запишал на последипломскиот студиум Меѓународна економија и бизнис, и истиот 
го успешно го завршува во 2008 год. со просек од 10.00 и одбрана на магистерскиот 
труд на тема " Компаративна анализа на ефектите од outsourcing - от и странските 
директни инвестиции врз националните економии ".

По завршувањето на магистерските студии, во 2011 год., тој се запишува на 
докторски студии (MPhil/PhD) на Staffordshire University, United Kingdom каде 
студира на департманот за економија и бизнис. На 16 септември 2014, успешно го
завршил трансферот на докторски студии (од MPhil на PhD). 

Кандидатот, С.Лазароски аêòèâíî го користи àíãëèñêèîò ¼àçèê што се 
потврдува со доставениот TOEFL сертификат. Кандидатот, исто така ïîñåäóâà  
ïîçíàâàœà од српскиот и хрватскиот ¼àçèê. Èñòî òàêà, îäëè÷íî ãè ïîçíàâà èíôîðìàöèñêèòå 
òåõíîëîãèè è àïëèêàòèâíèòå ðåøåíè¼à íà ñîôòâåðñêèîò ïàêåò Microsoft Office и неколку 
економетриски пакети за истражување – STATA, SPSS. 

 
Учество во реализација наставно-образовниот процес при Економскиот 

факултет во Прилеп 

Кандидатот е вклучен во наставнообразовниот процес на Економскиот 
факултет во Прилеп, како демонстратор во 2005 год. при што изведува вежби на 
група предмети од областите меѓународна економија, финансии, економска 
статистика и економска теорија и тоа: меѓународна економија, монетарна економија,
мултинационални корпорации и стратегиски алијанси, основи на економија,
статистика за економисти и др.

Во 2009 година тој е избран во звање помлад асистент на група предмети од
областа меѓународна економија и бизнис и изведува вежби на следниве предмети:
меѓународна економија, вовед во економска глобализација, меѓународни односи,
меѓународен бизнис и девизен систем и девизно работење.

Потоа, 2012 година, кандидатот е избран како соработник во звање асистент 
на група предмети од областа меѓународна економија и бизнис.

Партиципација во меѓународни проекти и реализирани студиски престои 
на странски универзитети 

Кандидатот активно партиципира во реализација на следниве меѓународни 
проекти и тоа:

1. TEMPUS Joint European Project 41077 2006 во рамките на којшто во âî 
2009 година реализира 2 студиски престои, и тоа, на Универзитетот за 
економија во Виена, Австрија и Универзитетот во Удине, Италија.

2. Учество во рамките на INTEREG III A проект за меѓугранична 
соработка на Република Македонија и Република Грција пришто се здобил 
со сертификат за присуство на предавања од научниот персонал на 
Департманот за Балкански студии од University of Western Macedonia, 2008 
година.

3. Учество во реализација на заедничката регионална програма за 
докторски студии DOCSMES во областа на Претприемништво и малите и
средни бизниси во земјите од Западен Балкан како администратор, во 
периодот 2011-2012 год.
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Список на научни и стручни трудови 

1. " Компаративна анализа на ефектите од outsourcing - от и странските 
директни инвестиции врз националните економии" - магистерски труд под 
менторство на проф.д-р Славица Роческа, декември, 2008.

2. Здравески Д., Лазароски С., "Новите информациски технологии во 
глобалната економија", објавен во зборникот на трудови од Меѓународната 
конференција на тема: Бизнисот и глобализацијата, Охрид, 2007 ( во коавторство). 

3.  Lazaroski S., Dzaleva T., “Managing the outsourcing activities in Balkan 
Economies”, May conference on Strategic Management with International Participation, 
University in Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia, May 2010. (во коавторство)

4.  Lazaroski S, Dzaleva T., “Mind Mapping for Business Planning and Marketing 
Plan”, May conference on Strategic Management with International Participation, 
University in Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia, May 2010.( во коавторство)

5. Лазароски С., Џалева Т., “Редизајнирање на меѓународната финансиска 
архитектура за изградба на стабилен економски систем”, Меѓународна конференција 
на тема: Eкономијата и бизнисот во пострецесискиот период, Прилеп, 2010.

6. Boskov, T., Lazaroski, S., “Globalization, trade and business”, In: Proc. of the 
Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, 
Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011. 

7. Zdraveski D., Lazaroski S.,“Current trends in the market of business intelligence 
in R. Macedonia-research paper“ VIII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, 
Bor, 2012 

8. Lazaroski S., Zdraveski D., “ Theoretical aspects of financial crisis transmission 
with particular reference on Western Balkans”, In proceedings of international conference 
SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, 
Ohrid, 3-4 October 2014.  
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот м-р
Спиро Лазароски, може да се констатира дека тој ги поседува потребните услови,
карактеристики и потенцијали за успешно реализирање на наставнообразовни и
научноистражувачки активности.

Кандидатот, м-р Спире Лазароски во текот на студиите на прв и втор циклус 
на Економскиот факултет-Прилеп покажал извонредни резулатати и постигнал 
висок просек.

По неговото дипломирање тој активно е вклучен во наставнообразовниот 
процес на Економскиот факултет-Прилеп на почетокот како демонстратор, а потоа 
како асистент на предмети од областите: меѓународната економија и бизнис,
финансии, економска статистика и економска теорија. Притоа, работните обврски ги 
извршува со високо ниво на професионалност, посветеност и одговорност. Ваквиот 
ангажман овозможува тој да стекне значајно педагошко искуство. Како резултат на 
својата амбиција и определба за усовршување и унапредување на своите знаења 
кандидатот се запишува на докторски студии на Универзитетот во Стафордшир на 
департмантот за економија и бизнис Научноистражувачката работа на кандидатот е
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верифицирана преку објавување на повеќе научни и стручни трудови во релевантни 
домашни и меѓународни научни публикации.

Имајќи го предвид неговиот сегашен статус на докторант и постигнатите 
резултати во досегашната работа произлегува дека кандидатот во целост ги
задоволува условите за избор во звањето за коешто конкурира.

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот 
за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере м-р Спиро 
Лазароски за асистент-докторант од областите меѓународна економија и
финансии.

Прилеп Рецензентска комисија:
02.03.2015 год.

1. д-р Славица Роческа, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп 

2. д-р Димко Кокароски, редовен професор на 
Економскиот факултет – Прилеп 

3. д-р Драгица Оџаклиеска, доцент на Економскиот 
факултет – Прилеп 


