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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-СТРУЧНИ (ЛЕКТОРСКИ) 

ЗВАЊА ЗА ОБЛАСТА АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА СТРАНСКИ 

ЈАЗИЦИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 
 
 
Со Одлука бр. 17-316/3 од 19.04.2022 година донесена на седница на наставно-научниот совет 
на Факултетот, одржана на 19.04.2022 година, определени сме за членови на Рецензентска 
комисиjа за избор на наставник во сите наставно-стручни (лекторски) звања за област англиски 
јазик на Факултетот за странски јазици при Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат, на ден 24.03.2022 год, и во 
предвидениот рок се приjави: 

- м-р Јованка Јованчевска (виш лектор) 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатите, чест ни е на Наставно - научниот 
совет на Факултетот за странски јазици да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

 

Биографски податоци 

Јованка Јованчевска е родена на 17.05.1983 година во Скопје и основно образование и гимназија 
завршува во Скопје. За време на своето школување, таа има постигнато високи резултати. По 
завршување на средното образование – природно-математичка насока, во 2001 година 
кандидатката се запишува на катедрата по англиски јазик и книжевност, наставна насока, со 
германски јазик како втор јазик (Б) на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје. Таа дипломирала во 2006 година стекнувајќи се со стручен назив – 
дипломиран професор по англиски јазик и книжевност со германски јазик и книжевност – 
наставна насока. 

Веднаш по завршувањето на студиите, во учебната 2005/2006 год. се запишува на 
постдипломските студии по англиски јазик на Филолошкиот факултет при  Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје. Испитите од постдипломските студии Јованчевска ги има 
положено со висок просек од 9.6, а како дел од постдипломските студии има изработено две 
семинарски работи: „Gender Markedness“ под менторство на проф. д-р Екатерина Бабамова и 
„Lexical Means for Expressing Time“ под менторство на проф. д-р Љупчо Стефановски. На 
22.11.2011 год., кандидатката го брани својот магистерски труд на тема „Временски прилошки 
определби во англиски и македонски – контрастивна анализа“, под менторство на проф. д-р 
Марија Јанева-Михајловска, во којшто се врши истражување на временските прилошки 
определби во двата јазика, заедно со нивните морфолошки и синтаксни/позициони 
карактеристики. Ова истражување се врши на корпус дела од македонски автори преведени од 
македонски на англиски јазик од страна на англиски родени говорители за реално да се увидат 
позиционите карактеристики на англиските прилошки определби во однос на македонските. По 
одбраната, таа се стекнува со степенот магистер по филолошки науки. 

Во 2020 година кандидатката се запиша на Докторски студии по бизнис администрација при 
Универзитет Американ Колеџ Скопје и во тек е изработката на предлогот за докторска теза. 

 

Наставно-образовна и научно-истражувачка деjност 

Во 2006 година почнува да работи на Американ Колеџ Скопје, а во 2007 година кандидатката е 
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избрана како лектор по англиски јазик по предмети од областа на англиска граматика на 
Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Колеџ Скопје, по што следат реизбор 
во звање лектор во 2010 година, како и избор во звањето виш лектор во 2014 година, а реизбор 
во 2018 година. 

Од почетокот до денес ги има предавано предметите: граматика на современ англиски јазик 1 – 
морфологија, граматика на современ англиски јазик 2 – фонетика, граматика на современ 
англиски јазик 4 - синтакса, модерен англиски јазик 3, 4, 5 и 6 на Факултетот за странски јазици, 
англиски јазик 1 и англиски јазик 2, деловна терминологија, деловна комуникација, примена на 
мултимедија во наставата по англиски јазик, англиски за правници, образовен менаџмент, 
англиски за економисти на останатите единици во состав на Универзитетот Американ Колеџ 
Скопје, а речиси секоја година учествува во држењето на подготвителната настава по англиски 
јазик. 

Во рамките на својата работа, Јованчевска учествува во составување на две читанки за потребите 
на наставата на Универзитетот, по предметите Граматика на англиски јазик 2 – Фонетика и 
Вовед во лингвистика, а има издадено повеќе статии во меѓународни публикации, од кои 
позначајни во последните 4 години се: 

o Jovanchevska, J. (2018). National Leveling of ELT Educational Programs and Their 
Harmonization with European Requirements for Competitiveness on the Market - 
Opportunities and Challenges. European Journal of Social Science Education and 

Research, 5(1), 85–88. https://doi.org/10.26417/ejser.v12i1.p93-96 
 

o Ivana Trajanoska, Jovanka Jovanchevska & Tamara Jolevska-Popov „Let us use 
nonfiction literary texts in the EFL classroom“. ELTAM Journal. 2019 

 
o Tamara Jolevska-Popov, Ivana Trajanoska-Stefanovic, Jovanka Jovanchevska. 

„Multidisciplinarity in focus: English language and business educators collaborating 
on original teaching material“. ELTAM Journal. 2019 

Паралелно со издавањето научни трудови, кандидатката е активна во научната фела со најзините 
лекторски и уреднички активности како дел од повеќе зборници и стручни списанија.  

Се јавува како преведувач во месечното стручно списание „Правник“ и часописот за теорија и 
практика на правото „Деловно право“ во издание на Здружението на правници на Република 
Македонија во 2015-2022 година. 

Главен и одговорен уредник е на стручните зборници од конференциите на Здружението на 
професори по англиски јазик и книжевност на РМ – ЕЛТАМ од 2012-2019 година, каде што исто 
така беше член во управниот одбор и дел од организацискиот одбор на нивните стручни 
меѓународни конференции 2012-2019 година. 

        Кандидатката учествува на повеќе стручни и научни конференции во земјата и во странство. Во 
февруари, 2018 година, го претставува трудот „National Leveling of ELT Educational Programs and 
Their Harmonization with European Requirements for Competitiveness on the Market - Opportunities 
and Challenges“ на конференцијата на European Journal of Social Science Education and Research 
во Франкфурт, Германија, којшто подоцна е објавен во нивниот зборник. Во 2018 година, 
ноември, учествува на стручната конференција на здружението на IATEFL од Унгарија на 
нивната годишна конференција со трудот „European requirements for competence levels of EL 
teachers“, а во 2019 е претставник од ЕЛТАМ на годишната конференција на Здружението на 
професори по англиски јазик на Хрватска (HUPE Croatia), на која што го презентира трудот 
„Professional development of English language teachers: what, when and how“. 

Од 23.09.2019 – 30.09.2019 год., како дел од мрежата CEEPUS, кандидатката остварува студиски 
престој од една седмица на Универзитетот на Виена, Австрија, на проектот „Teaching activities, 
Translation Studies“.  
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Евалуација од студенти 

Евалуацијата на кандидатката од студенти за учебната 2020-2021 година изнесува 96 %. Подолу 
е табелата со распределба на евалуацијата по предмети: 

Предмети Семестар % 

Англиски јазик за правници зимски 98 

% Англиски јазик 1      зимски 85 

% Деловна комуникација    зимски 95 

% Современ англиски јазик 3      зимски 96 

% Фонетика      зимски 100 

%Современа англиска граматика 1: Морфологија          летен 97 

% Современ англиски јазик 5          летен 100 

%Англиски јазик 1, почетно ниво          летен 97 

%Просечен резултат на евалуација  96 

% 

 

Општествена деjност 

Инволвирана е во активностите на фелата со учество на работилници, семинари и дискусиони 
групи, натпревари по читање и дебатирање, итн. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност на м-р Јованка 
Јованчевска, одредбите на Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработнички 
звања на Универзитет Американ Колеџ Скопје, Рецензентската комисија констатира дека 
кандидатката покажува постојан стручен и научен развој и е оформена во квалитетен 
универзитетски научник и наставник. Нејзината наставна и научно-стручна работа има 
континуитет и го потврдува нејзиниот систематски пристап кон проблемите од нејзината 
научно-стручна и наставна област. 

Имајќи ја предвид целокупната научна, стручна и наставна активност на кандидатката, 
Рецензентската комисијата оценува дека м-р Јованка Јованчевска ги исполнува предвидените 
законски и други услови и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот 
за странски јазици при Универзитетот Американ колеџ Скопје да ја избере во звањето виш 

лектор по група предмети во областа на англискиот јазик. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 
вон. проф.  д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ, с.р, 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

проф. д-р Марјана Ванева, с.р, 
Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 
проф. д-р Марјан Бојаџиев, с.р, 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР HА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО 

ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

Со Одлука бр. 14-342/4 од 4.5.2022 година донесена на седница на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за деловна економија и организациони науки, одржана на 4 мај 2022 година, 
определени сме за членови на Рецензентска комисиjа за избор на наставник во сите наставно-
научни звања од областа на сметководство и ревизија на Факултетот за деловна економија и 
организациони науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во дневниот весник „Слободен печат“ на 6.4.2022 година, 
и во предвидениот рок се приjави: 

- доц. д-р Душица Стевчевска-Србиноска  

Врз основа на приложената документациjа од кандидатката, рецензентската комисија на 
Наставно - научниот совет на Факултетот за деловна економија и организациони науки при 
УАКС му го поднесува следниот 

 
И З В Е Ш Т А J  

 
Биографски податоци 

D-r Du{ica Stev~evska-Srbinoska e rodena na 07.05.1982 vo Skopje. Osnovno u~ili{te 
zavr{uva vo Skopje. Sredno obrazovanie zavr{илa so odli~en uspeh i prosek od 5.00 vo 
jazi~nata gimnazija Josip Broz-Tito vo Skopje, при што edno polugodie u~estvuvaла vo 
me|unarodna razmena na u~enici vo amerikanskata gimnazija Community High School od 
Ann Arbor, Michigan. Vo 2004 godina, diplomiraла na Amerikanskiot Univerzitet vo 
Bugarija, nasoka Delovna administracija. Pri diplomiraweto dobiлa priznanie za 
najdobar student na generacijata 2004 na Univerzitetot poradi ostvaren prosek od 3.98 
(skala 0-4). 
 
Vo 2002 godina vo Praga, Republika ^e{ka, vo ramkite na programata AIPES-American 
Institute for Political and Economic Studies Du{ica S. Srbinoska go zavr{ила letniot 
univerzitet vo organizacija na amerikanskiot univerzitet Northwestern University i 
Pra{kiot Karlov Univerzitet naso~en kon prou~uvaweto na svetskite politi~ki i 
ekonomski sistemi i organizacijata na amerikanskata vlada. Vo 2003 godina go zavr{ила 
letniot univerzitet na amerikanskiot Georgetown University vo Dubrovnik, Hrvatska. 
Programata на тој универзитет ja opfa}a kulturno-istoriskata postavenost na 
Jadranskiot region od sredniot vek pa se do denes, kako i politi~ko-ekonomskite na~ela 
vo izgradbata na porane{na Jugoslavija, a soodvetno na toa i pri~inite za raspadot na 
Federacijata.  
 
Vo 2005 godina se zapi{ала na postdiplomskite studii na Ekonomski Institut-Skopje, 
nasoka Finansiski menaxment i vo 2007 godina, po zavr{uvaweto na predvidenite ispiti 
so sredna ocenka 9.33, go одbraniла magisterskiot trud so naslov: Spojuvawata i 
prezemawata kako na~in za unapreduvawe na pretprijatieto. Na Ekonomskiot 
Institut-Skopje vo juli 2010 godina, uspe{no go одbraniла doktorskiot trud so naslov: 
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Strate{kata integracija na kompaniite kako faktor za uspe{nosta na spojuvawata 
i prezemawata. 
 
Пo diplomiraweto, вo 2004 godina d-r Srbinoska se vrabotила vo revizorskata ku}a 
PricewatrehouseCoopers dooel Skopje kako pomlad revizor. Vo 2007 godina, vedna{ po 
osnovaweto na Vip operator dooel Skopje, таа zapo~nала da raboti kako kontrolor i 
Finansиски analiti~ar za marketing, proda`ba, delovno planirawe i analiza na 
pretprijatieto. Vo ramki na Vip operator таа ja realizraла i funkcijata Proekten 
menaxer za proektot Value Based Sales so koj se vovede educiran pristap kon odnosot so 
postojnite klienti preku analiza na nivnoto odnesuvawe, kako i izrabotka na ponuda 
soglasno potrebite na individualniot potro{uva~ {irum proda`nata mre`a na 
dru{tvoto.  
Во меѓувреме, д-р Србиноска кontinuirano aktivno u~estvuvaла na konferencii, 
seminari i stru~ni obuki vo zemjata i stranstvo. 
Pokraj profesionalnite kvalifikacii, d-r Srbinoska odli~no govori i e ovlasten 
sudski preveduva~ za angliski i francuski jazik, a fluentno se slu`i so {panski, 
srpsko-hrvatski i bugarski jazik. Za potrebite na rabotata i istra`uvawata gi vladee 
програмите SAP, Microsoft Office i SPSS. 
 

Наставно-образовна дејност на кандидатката  

Пred diplomiraweto Du{ica Stev~evska-Srbinoska bила anga`irana kako tutor po 
francuski jazik i gramatika, no i kako demonstrator po upravuva~ko smetkovodstvo na 
Amerikanskiot Univerzitet vo Bugarija.  
 
Od 2016 godina таа била nazna~ena za nadvore{en sorabotnik na Univerzitetot 
Amerikan Kolex Skopje kade predava pove}e predmeti vo ramki na postdiplomskite 
studii organizirani na Fakultetot za delovna ekonomija i organizacioni nauki. Vo 
periodot 2016-2017 godina nastavniot fokus i бил postaven vrz predmetite finansisko 
izvestuvawe i analiza na finasiski izve{tai, politika na ceni, smetkovodstvo na 
tro{oci, kako i studii na slu~aj vo smetkovodstvoto i revizijata, pri {to vo najgolem 
del nastavata, ve`bite, proektite i analizite na slu~ai se izvedeni na angliski jazik.  
 

Во 2017 година, d-r Stev~evska-Srbinoska e izbrana vo zvawe docent profesor na 
Univerzitetot Amerikan Kolex Skopje pri Fakultetot za Delovna Ekonomija i 
Organizacioni Nauki. таа предava pove}e predmeti na makedonski i angliski jazik vo 
domenot na smetkovodstvoto i finansiite, me|u koi i Voved vo smetkovodstvo, 
Finansisko smetkovodstvo i Korporativni finansii na dodiplomski studii. Na 
студиите на vtor ciklus таа e zadol`ena za izveduvawe nastava na makedonski i angliski 
jazik po predmetite Upravuva~ko smetkovodstvo, Politika na ceni, Finansisko 
izvestuvawe i analiza na finansiski izve{tai, Smetkovodstvo na tro{oci, kako i 
Studii na slu~aj vo smetkovodstvoto i revizijata. 
 
0d 2018 godina, d-r Stev~evska-Srbinoska e viziting profesor na Univerzitetot 
UNIVERSITE D’ANGERS, vo Анже, Франција pri Fakultetot za Pravni, Ekonomski i 
Delovni Studii, kade go predava predmetot Finansiska komunikacija na vtor ciklus 
studii. Od 2019 godina е anga`irana od strana na Institutot na ovlasteni revizori na 
Republika Severna Makedonija kako podgotvuva~ na ispitni pra{awa i ocenuva~ za 
pove}e predmeti vo ramki na Ispitot za steknuvawe na zvaweto revizor. 
 
Vo 2021 e nazna~ena za продекан za настава na Fakultetot za дelovna еkonomija i 
оrganizacioni нauki na UAKS i e дел од тимот zadol`en za 
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akreditacija/reakreditacija na akademskite programi na FDEION, komunikacija i 
koordinacija so relevantnite profesori i predava~i vo delot na nastava, kako i redovna 
komunikacija so studentite od aspekt na kontrola na kvalitetot na dodiplomskite i 
postdiplomskite studii. Taa e aktiven koordinator i organizator na praksa i rabotni 
anga`mani na studentite od nasokite finansii i smetkovodstvo i revizija vo presti`ni 
me|unarodni kompanii: PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, BDO, Investbroker AD Skopje, 
Marand consulting (Oracle NetSuite rep office). 
 
Vo 2019 godina, d-r Stev~evska-Srbinoska deluva{e vo svojstvo na pроект менаџер за 
изготвување на програмата од прв циклус студии за Сметководство и ревизија, како и 
стекнување на акредитација од страна на ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants). Evaluacijata rezultira{e so dobivawe na 5-годишна ACCA акредитација за 
седум предмети (максимум девет предмети можат да бидат акредитирани од ACCA). Na 
po~etokot na 2021 godina, ACCA dodeli akreditacija и na 8-mi predmet. Voedno, d-r 
Stev~evska-Srbinoska e член на Комитетот задолжен за ACBSP акредитацијата на 
Универзитетот (Accreditation Council for Business Schools & Programs): Подготовка на 
Стандард 4 за мерење и анализа на учењето и перформансите на студентите. 
 
Д-р Србиноска има значителна улога за vospostavuvawe меѓународна sorabotka на УАКС 

so univerziteti vo Evropa, меѓу кои се Univerzitetot vo Andora i престижната Visoka 
шkola IRCOM vo Francija, {to овозможи vospostavување obrazovna interakcija на 
Univerzitet Amerikan Kolex Skopje со тие универзитети i размена на студенти и 

професори. 

 

 

Научно-истражувачка деjност на кандидатката 

 

Д-р Србиноска има публикувано мноштво трудови во референтни научни публикации. Во 
следната табела се дадени референтните научни публикации од последните пет (5) години пред 
датумот на распишување на конкурсот за избор во наставно-научно звање, од што може да се 
заклучи дека кандидатката има објавено 12 (дванаесет) вакви публикации, што е значително над 
потребниот законски минимум од 5 (пет) вакви публикации за избор во соодветно звање. 
 

Труд Објавен во 
последните 5 
години пред 
распишување 
на конкурсот 

Рецензирано 
списание 

Референта 
научна 
публикација 

Stevcevska Srbinoska, D., Sekulovski, E., 
Mrsik, J., and Nenovski, T. (2021). The 
interdependence between developing and 
developed stock markets: The case of the 
Macedonian, Belgrade, Six Swiss and 
Euronext Paris Stock Exchange. Manuscript 
accepted for publication. Serbian Journal of 
Management, 16(2), 377-389. (SCOPUS) 

Да Да Да 

Srbinoska, D.S., Srbinoski, I. (2021). A study 
on audit report timeliness: The Macedonian 
Stock Exchange. International Journal of 
Management and Economics, 57(3), 1-21. 
(Web of Science - Emerging Sources Citation 
Index) 

Да Да Да 

Zafirova, A., Hristova, S., and Stevchevska-
Srbinoska, D. (2021). The Use of Activity-

Да Да Да 
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based Management: A Study of 
Manufacturing Companies in the Republic of 
North Macedonia, Trends in Economics, 
Finance and Management Journal, 3(1), 78-
86. 
Stevcevska Srbinoska, D., Ljamova, A., and 
Hristova, S. (2020). Factors affecting the 
adoption of inventory cost flow method by 
the Macedonian companies: FIFO, Weighted 
average, and Specific identification method. 
Studia UBB Negotia, 65 (3), 31-76. 

Да Да Да 

Stevcevska Srbinoska, D., Stojanova, M., 
Hristova, S., and Mrsik, J. (2020). The impact 
of organizational characteristics on the 
adoption of contemporary cost management 
techniques by the textile industry in North 
Macedonia. Accounting and Management 
Information Systems, 19 (1), 65-88. 

Да Да Да 

Hristova, S., and Stevcevska-Srbinoska, D. 
(2020). Understanding FDI Spillover Effects: 
Evidence from North Macedonia. 
Management, 15 (1), 57-79.   

Да Да Да 

Hristova, S. and Stevcevska-Srbinoska, D., 
(2020). “Green” HRM in pursuit of 
sustainable competitive advantage”. In: 
Fifteenth Annual International Academic 
Conference on European Integration, Climate 
Change: Challenges and Building Resilience. 
Skopje: University American College Skopje, 
53-64. 

Да Да Да 

Hristova, S., Stevchevska-Srbinoska, D., 
Mileva, I., and Zafirova, A. (2019). Trade-off 
between Liquidity and Profitability: An 
Empirical Study of Pharmaceutical Sector in 
the Republic of North Macedonia. Timisoara 
Journal of Economics and Business, 12 (2), 
127-148. 

Да Да Да 

Hristova, S., Stevcevska-Srbinoska, D. 
(2019). Managing Technology in 
Macedonian SMEs Context: Perceptions, 
Practices and Challenges. Studia UBB 
Negotia, 64 (3), 29-44 

Да Да Да 

Dushica Stevchevska-Srbinoska (2018). 
Liquidity and Profitability Analysis of Non-
Financial Entities Listed on the Macedonian 
Stock Exchange. Business and Management 
Horizons, 6 (2), 34-46. 

Да Да Да 

Dushica Stevchevska-Srbinoska (2018). The 
Advantages of Budgets: A Survey of 
Macedonian Legal Entities. Business and 
Economic Research, 8 (2), 33-55. 

Да Да Да 

Dushica Stevchevska-Srbinoska (2017). 
Implementation of Activity-Based Costing 
Systems by the Macedonian Insurance 
Segment: The Influence of Organizational 
Factors on the Adoption Rate. International 
Journal of Accounting and Financial 
Reporting, 7 (2), 417-450. 

Да Да Да 
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Кандидатката е recenzent vo spisanieto Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 
a ima u~estvuvano na pove}e paneli i nau~ni konferencii. 

 

Општествена деjност 

D-r Du{ica Stev~evska-Srbinoska e soosnova~ na zdru`enieto na gra|ani ESPAMA 
~ija{to glavna aktivnost e razvivawe na odnosite pome|u Kralstvoto [panija i 
Republika Северна Makedonija vo delot na obrazovanieto, kulturata, trgovijata i 
povrzuvaweto na gra|anite i nevladinite zdru`enija od dvete zemji.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на гореизнесените податоци, рецензентската комисија оценува дека кандидатката 
покажува богата научно-истражувачка активност и дека ги исполнува законските услови да биде 
избрана во наставно-научно звање вонреден професор, поради што му предлага на Наставно-
научниот совет на ФДЕИОН кандидатката доц. д-р Душица Стевчевска-Србиноска да ја избере 
во наставно-научното звање вонреден професор по група предмети од областа на сметководство 
и ревизија на Факултетот за деловна економија и организациони науки при УАКС. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

проф. д-р Марјан Петрески, с.р,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 

проф. д-р Томе Неновски, с.р, 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

вон. проф. д-р Снежана Христова, с.р, 
Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСЛОВНИ ЗВАЊА ОД ОБЛАСТА НА 

ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА И 

ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 
 

Со Одлука бр. 14-342/5 од 4.5.2022 година донесена на седница на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за деловна економија и организациони науки (ФДЕИОН), одржана на 4.5.2022 
година, определени сме за членови на Рецензентска комисиjа за избор на наставник во сите 
насловни звања од областа на финансии и банкарство на Факултетот за деловна економија и 
организациони науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во дневниот весник „Слободен печат” на 6.4.2022. Во 
предвидениот рок, на конкурсот се приjави  

- д-р Андреј Илиевски. 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатот, Рецензентската комисија на Наставно 
- научниот совет на Факултетот за деловна економија и организациони науки при Универзитет 
Американ Колеџ Скопје му го поднесува следниот 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 

Биографски податоци за кандидатот 

Д-р Андреј Илиевски е родена на 28. 8. 1974 година во Скопје.  Средното образование го завршил 
во гимназијата Раде Јовчевски-Корчагин во Скопје.  

Своето високо образование кандидатот го стекнал на Економски Факултет во Скопје при 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и на Универзитетот за Туризам и 
Менаџмент во Скопје, и се стекнал со звање Дипломиран економист, со просечен национална 
оцена на успехот во текот на студирањето од 8,9. 
 
Кандидатот го завршил вториот циклус (магистерски) студии на Универзитет Американ Колеџ 
Скопје  – Скопје - Факултет за деловна економија и организациони науки. во областа на 
Финансии и Банкарство со просечен успех А- (3,58) и во 2018 година го одбранил магистерскиот 
труд со наслов „Управување со кредитниот ризик со посебен осврт на управување со 
проблематичните пласмани во банките во Република Македонија.“ 
 
Кандидатот ги завршил студиите од третиот циклус (докторски) студии на УАКС и успешно ја 
одбранил докторската дисертација во декември 2021 година. Неговата докторска диcертација e 
во областа на финансии и банкарство, со фокус на финансиските технологи – можност или 
предизвик за банките и идните корисници и професионалци во Република Северна Македонија 
(компаративна анализа). 
 
Според наведените податоци во неговата биографија, кандидатoт активно зборува англиски, 
хрватски и српски јазик и почетен германски јазик. Неговиот мајчин јазик е македонскиот.  
 
Во моментот, кандидатот е вработен во НЛБ Банка АД Скопје, каде има долгогодишна кариера 
на различни професионални и менаџерски позиции над 25 години. Од неговата биографија може 
јасно да се заклучи дека се работи за истакнат стручњак од праксата. Во продолжение е даден 
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преглед на дел од обуките, студиските престои и стекнатите сертификати кои д-р Илиевски ги 
стекнал во текот на неговиот богат професионален развој: 
 

Опис Институција  Место Период на 
реализација 

E-commerce: e-Future за e-
Macedonia 

Македонска 
асоцијација за E-

commerce 

Скопје 10/2018 – 10/2018 

Тренинг обука на тема: „Напредни 
лидерски вештини“ 

Horizont Zagreb, 
Croatia 

Скопје 03/2017 – 03/2017 

Работилница – „Лидерство“ Dialogos doo 
Ljubljana, Slovenia 

Скопје 03/2017 – 03/2017 

Банкарска академија за напредни 
лидерски вештини 

Horizont Zagreb, 
Croatia 

Скопје 03/2015 – 06/2015 

Хармонизација на управување со 
колатерали во НЛБ Групата 

NLB dd Љубљана, 
Словенија 

09/2012 – 09/2012 

Напредни менаџерски вештини Clear view 
business training 

center 

Скопје 05/2012 – 05/2012 

Тренинг за преоговарачки вештини Triple S Learning Скопје 03/2011 – 03/2011 
Реструктуирање на долгови Карановиќ-

Николиќ, Белград 
Белград, 
Србија 

02/2010 – 02/2010 

Тренинг – Основи на менаџментот 
(втор дел) 

MarketCom 
Скопје 

Скопје 01/2007 – 01/2007 

Тренинг – Основи на менаџментот MarketCom 
Скопје 

Охрид 11/2006 – 11/2006 

Интензивна нега и управување со 
проблематични пласмани  

Организиран 
студиски престој 
и тренинг во NLB 

DD 

Љубљана, 
Словенија 

10/2005 – 11/2005 

Работилница – Управување со 
проблемаични пласмани и Базел 2 

Bankakademie 
International 

Скопје 02/2003 – 03/2003 

Организирана посета на Прокредит 
Банка Бугарија 

Procredit bank 
Bulgaria и KfW 

Софиа, 
Бугарија 

12/2002 – 12/2002 

Учество на „FRANKFURT 
SEMINAR FOR MICROFINANCE 

Goethe University 
for microfinance и 

KfW 

Франкфурт, 
Германија 

09/2001 – 09/2001 

Организиран студиски престој во 
Lloyds TSB Bank и EBRD за 
подрачјето за кредитирање на SME 

Lloyds Bank plc Лондон, 
Обединето 
Кралство 

10/1999 – 11/1999 

Прв семинар за кредитни 
референти 

PHARE, Техничка 
помош за реформа 

на банкарскиот 
сектор 

Маврово 06/1998 – 06/1998 

 

Наставно-научно и истражувачка деjност на кандидатот  

Кандидатот поседува Уверение за положени испити за педагошко-психолошка и методска 
подготовка издадено од Филозовски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во  
Скопје, со просечна оцена 10, односно се стекнал со дополнителни 30 ЕКТС. 
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Во текот на студиската 2021/2022 година ангажиран е како Предавач за предметот Banking на 
англиски јазик на Факултет за деловна економија и организациони науки при Универзитет 
Американ Колеџ.   

Во досегашниот период, кандидатот покажува сериозна научно-истражувачка активност со 
објавување на научно-истражувачки трудови во реномирани меѓународни научни списанија и 
тоа: 
 

Труд објавен во 
списание / 
зборник  
Книга  
(Се користи 
Харвард стил на 
референцирање)  

Дали е 
исполнет 
условот 
трудот да е 
објавен во 
последните 
5 години 
пред 
распишувањ
е на 
конкурсот  
Како доказ 
се 
приложува 
делот од 
списанието 
во кој е 
наведен 
датумот на 
неговото 
објавување  

Потврда за рецензии  
1) Извадок од документите на 
списанието кој покажува дека е 
рецензирано  
ИЛИ  
2) Допис од уредникот со кој се бара 
авторот да постапи по забелешките од 
рецензентите  

Дали е 
исполнет 
условот за 
референтна 
научна 
публикациј
а 
 
Комисијата 
наведува во 
која 
категорија 
на 
референтна 
научна 
публикациј
а спаѓа 
трудот  

Дали 
списаниет

о има 
импакт 

фактор на 
Web of 
science 

 
Се 

наведува 
импакт 

факторот 

From taxation 
to 
comprehensive 
regulation of 
cryptoassets. 
Law Review 
Volume 12 
Issue 2 Year 
2021 

2021 http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/ 
http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/edito
r-and-editorial-board/ 
 

Да Не  

Cryptocurrencie
s as (i) legal 
tender in North 
Macedonia and 
the EU. Law 
Review Volume 
11 Issue 2 Year 
2020 

2021 http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/edito
r-and-editorial-board/  
http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/wp-
content/uploads/2021/02/9.-Sime-J.-
Marko-P.-Andrej-I_.pdf  

Да Не  

Shaping the 
future of 
FINITECH: 
from a 
perspective of 
central banks. 
Horizons, Series 
A, Volume 27. 
pp.147-158 

2021 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  
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Financial 
technology – 
opportunities 
and risks of 
selected key 
solutions. 
Horizons, Series 
A, 
Volume 26. 
pp.113-126 

2021 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

Are we ready 
for central bank 
digital 
currency?. 
Southeast 
European 
Review of 
Business and 
Economics 
Volume 1, Issue 
2, June 2020 
pp.8-21 

2020 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

Digitalisation 
and its impact 
on the corporate 
strategy. 
Macedonian 
international 
journal of 
marketing No. 
12. pp. 17-25. 

2020 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

FINTECH - 
Threat or 
opportunity? 
The case of 
Macedonian 
banks. 
Economic 
Development 
No. 1-2/2020 
pp. 92-104 

2020 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

Decentralized 
autonomous 
organization 
(DAO): 
Utopia or 
equitable 
distribution?. In 
Law Review – 
Special Issue – 
Proceedings 
from the Annual 
International 

2020 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  
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Conference – 30 
years after the 
fall of the 
Berlin Wall, 
November 
2019. 
Risks in 
banking. 
Scientific 
Journal 
“International 
Dialogue: East-
West,” 6(1). pp. 
125-132. 

2019 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

Credit risk 
management. 
Scientific 
Journal 
“International 
Dialogue: East-
West,” 6(1). pp. 
49-56. 

2019 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

Blockchain 
technology in 
modern 
banking-
challenges and 
perspectives. 
Scientific 
Journal 
“International 
Dialogue: East-
West,” 6(1). pp. 
45-49. 

2019 Извадок од документите на списанието 
кој покажува дека е рецензирано  

Да Не  

 

Исто така, кандидатот ја продлабочува научно-истражувачката дејност преку учество на повеќе 
меѓународни конференции, и тоа: 

Назив на презентацијата Име на 

конференцијата 

Институција 

организатот 

Година 

The impact of a digital Euro on non-
Eurozone EU member's states and EU 
candidate countries: The case of 
Croatia and North Macedonia.  

International 
Scientific 
Conference EDT 
Digitomics 2021 

Economic faculty 
Rijeka-Croatia 

2021 

Ilievski, A. (2021). Financial 
technology – opportunities and risks of 
selected key solutions. 

XIV International 
Scientific 
Conference on 
Service Sector 
INSCOSES 2020. 

Faculty of tourism - 
Ohrid 

2020 

Decentralized autonomous organization 
(DAO): Utopia or equitable 
distribution?. Paper presented to  
 

International 
Conference 
Transition of 
legal systems: 30 

Iustinianus Primus 
Law Faculty Skopje 

2019 
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years after the fall 
of the Berlin wall. 

Are we ready for central bank digital 
currency?. Paper presented to 11th  
 

International 
conference 
“Digital 
transformation of 
the Economy and 
Society: Shaping 
the future”.  

Faculty of economy-
Prilep 

2019 

Financial technology in modern 
banking – barriers and perspectives.  
 

Paper presented 
to 7th 
International PhD 
Meeting in 
Economics 2019 

University of 
Macedonia. 
Thessaloniki, Greece 

2019 

Abuse of cryptocurrencies in e-
commerce.  
 

5-th Jubilee 
International 
Scientific 
Conference 
OHRID 
SCHOOL OF 
LAW – 2019. 

Ohrid, Iuridica 
Prima.Skopje 

2019 

Blockchain technology in modern 
banking-challenges and perspectives.  
 

International 
Scientific 
Conference 
“International 
Dialogue: East-
West”. 

Sveti Nikole: 
International Slavic 
University 

2019 

 

Во рамки на неговата наставно-педагошката дејност кандидатот поседува и меѓународно 
искуство, и тоа: 

Вид на предавање Универзитет Локација Период 
CEEPUS Грант, предавач на 
предметот финансии, со акцент на 
- Comparative banking systems 
- Monetary policy in North 
Macedonia 
- Agreements with the ECB 
(Exchange Rate Mechanism II 
(ERMII) in the  
case of Hungary and a repo 
agreement in the case of North 
Macedonia) 
- Commercial banks’ interest rates 
- Financial technologies in banking 

Óbuda University, 
Keleti Faculty of 
Business and 
Management 

Будимпешта, 
Унгарија 

07/03/2022-
13/03/2022 

CEEPUS Грант, предавач на 
предметот деловно право, со 
акцент на иновативните форми на 
плаќања 

Економски факултет 
- Сплит 

Сплит, 
Хрватска 

01/05/2020 – 
30/06/2020 
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   Дополнителни усовршувања 

 Во функција на усовршување на неговата научно-истажувачка определба, кандидатот      
учествувал на неколку студиски престои надвор од Македонија и тоа: 

Опис Институција  Место Период на 
реализација 

Стипендија на хрватската влада за 
делумни докторски студии 

Економски 
факултет - Сплит 

Сплит, 
Хрватска 

01/06/2021 – 
30/07/2021 

Стипендија на хрватската влада за 
делумни докторски студии 

Економски 
факултет - Сплит 

Сплит, 
Хрватска 

01/06/2020 – 
30/07/2020 

Учество во Руската летна школа за 
Институционална анализа 2020 
година (ONLINE) 

ХСЕ Универзитет, 
Москва 

Москва, 
Русија 

16/06/2020 – 
25/06/2020 

 

 

  Апликативна дејност 

Кандидатот пишува колумни од областа на Финансиите и банкарството, со посебен акцент на 
иновациите во сферата на банкарството за повеќе македонски портали. Со тоа успева да ги 
доближи светските трендово во областа на банкарството на пошироката јавност.  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на гореизнесените податоци, рецензентската комисија оценува дека кандидатот 
покажува богата научно-истражувачка активност, односно дека се работи за истакнат стручњак 
од праксата и дека ги исполнува законските усклови да биде избран во насловно звање, поради 
што му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за деловна економија и 
организациони науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје кандидатот д-р Андреј 
Илиевски да го избере во звање насловен доцент на Факултет за Факултетот за деловна 
економија и организациони науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

проф. д-р Евица Делова Јолевска, с.р, 
Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 
проф. д-р Душица Стефчевска-Србиновска, с.р, 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 
проф. д-р Томе Неновски, с.р, 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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