
Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола 
 Економски факултет – Прилеп 
  Бр. __________ 
       15.10.2020 год. 
  П р и л е п 

 
 
Врз основа на член 8 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на терт циклус студии на универзитетот 
„Св.климент Охридски“ – Битола, Советот  на докторски студии на седницата 
одржана на ден 15.10.2020  година ја донесе следнава: 
 
 

О Д Л У К А 
 

Член  - 1 
 

 Се врши прием на кандидат за трет циклус – докторски студии во првиот 
уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп на 
студиската програма бизнис информатика: 
 

     
Член – 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 

Раководител на  Советот на докторски студии  
      Економски факултет –Прилеп, 

  проф. д-р Ѓорѓи Манчески,с.р. 
 

Ред.бр. Презиме и име Ментор кој дал согласност 

1. Рамај Вехби проф.д-р Ѓорѓи Манчески 



Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола 
 Економски факултет – Прилеп 
  Бр. __________ 
       15.10.2020 год. 
  П р и л е п 

 
 
Врз основа на член 8 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на терт циклус студии на универзитетот 
„Св.климент Охридски“ – Битола, Советот  на докторски студии на седницата 
одржана на ден 15.10.2020  година ја донесе следнава: 
 
 

О Д Л У К А 
 

Член  - 1 
 

 Се врши прием на кандидат за трет циклус – докторски студии во првиот 
уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп на 
студиската програма финасии: 
 

* документација во процес на нострификација 
     

Член – 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 

Раководител на  Советот на докторски студии  
      Економски факултет –Прилеп, 

  проф. д-р Ѓорѓи Манчески,с.р. 
 

Ред.бр. Презиме и име Ментор кој дал согласност 
1.  Фејзулаи  Шпетим проф.д-р Сузана Талеска 
2. Усај Весел*  проф.д-р Татјана Спасеска 



Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола 
 Економски факултет – Прилеп 
  Бр. __________ 
       15.10.2020 год. 
  П р и л е п 

 
 
Врз основа на член 8 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на терт циклус студии на универзитетот 
„Св.климент Охридски“ – Битола, Советот  на докторски студии на седницата 
одржана на ден 15.10.2020  година ја донесе следнава: 
 
 

О Д Л У К А 
 

Член  - 1 
 

 Се врши прием на кандидат за трет циклус – докторски студии во првиот 
уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп на 
студиската програма маркетинг 

     

Член – 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 

Раководител на  Советот на докторски студии  
      Економски факултет –Прилеп, 

  проф. д-р Ѓорѓи Манчески,с.р. 
 

Ред.бр. Презиме и име Ментор кој дал согласност 

1. Димовски Тане проф.д-р Маргарита Јанеска 



Република Северна Македонија 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола 
 Економски факултет – Прилеп 
  Бр. __________ 
       15.10.2020 год. 
  П р и л е п 

 
 
Врз основа на член 8 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на терт циклус студии на универзитетот 
„Св.климент Охридски“ – Битола, Советот  на докторски студии на седницата 
одржана на ден 15.10.2020  година ја донесе следнава: 
 
 

О Д Л У К А 
 

Член  - 1 
 

 Се врши прием на кандидат за трет циклус – докторски студии во првиот 
уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп на 
студиската програма менаџмент: 
     

 
Член – 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 

Раководител на  Советот на докторски студии  
      Економски факултет –Прилеп, 

  проф. д-р Ѓорѓи Манчески,с.р. 
 

Ред.бр. Презиме и име Ментор кој дал согласност 

1. Димитрова Македонка проф.д-р Марјан Ангелески 
2. Симица Мухамед проф.д-р Анета Ристеска Јанкулоска 
3.  Хаџија Рифад проф.д-р Анета Ристеска Јанкулоска 
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