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РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО 

СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 

Со предлог-одлука на Наставно-научниот совет на Eкономскиот факултет на 

Универзитетот во Тетово бр. 14-642/3 од 28.09.2020 година, и врз основ на објавениот конкурс 
на 06.10.2020 година, во дневните весници “Љајм“ и “Нова Македонија“. Наставно-научниот 

совет на Економски факултет на седницата одржана на ден 21.10.2020 година, донесе одлука 

бр. 14-847/9, за формирање на рецензентска комисија за избор на наставни, научно-образовни, 

наставно-стручни и соработници во Eкономскиот факултет на Универзитетот во Тетово, за 
избор на еден наставник, за предметите: Основи на финансии, Меѓународни финансии и 

Финансиски пазари и инстититуции (на студиските програми: Економија и бизнис, 

Финансии и сметководство, Маркетинг и менаџмент, Меѓународен бизнис и Туризам), во 
состав: 

 

1. Проф. д-р. Етем Исени - претседател 
2. Проф. д-р. Ибиш Мазреку - член  и 

3. Доц. д-р. Ѓилнаипе Беџети - член 

 

Според поднесената документација, комисијата констатираше дека на објавениот конкурс 
аплицирале три кандидати: 

 

1.  Д-р Вјолца Хасани-Лимани 
2.  Д-р. Ширет Елези 

3.  Д-р. Арбен Халили 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

На 06.10.2020 во дневните весници “Љајм“ и “Нова Македонија“ објавен е конкурс за за 
избор на наставни, научно-образовни, наставно-стручни и соработници во Eкономскиот 

факултет на Универзитетот во Тетово, за избор на еден наставник за предметите: Основи на 

финансии, Меѓународни финансии и Финансиски пазари и институции (на студиските 
програми: Економија и бизнис, Финансии и сметководство, Маркетинг и менаџмент, 

Меѓународен бизнис и Туризам). 

Комисијата ја разгледа документацијата на кандидатите и го презентира овој извештај:  

 
 

1.  Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Д-р. Вјолца Хасани-Лимани е родена на 04.08.1988 година во Тетово. Основно образование 

ја завршил во училиштето “Екрем Чабеј” во село Слатино, додека средното во Д.С.У. на 
Економија "8 септември" во Тетово. Во академската 2007/08 година се запишал на Економскиот 

Факултет при Универзитет во Тетово, додека во 2010 година ги завршил студиите и со просек 9.76 

добила звање Дипломиран Економист, во насока на финансии и сметководство. По завршувањето 

на додипломските студии по економија, кандидатот во октомври 2010 година, продолжува со 
постдипломските студии на Факултетот за Економија и Бизнис на Универзитетот на Југоисточна 

Европа во Тетово, во насоката на финансии. На 8 октомври 2013 година успешно ја одбрани 

својата магистерска теза на тема “Микрофинансирање, финансирање на мали и средни 

претпријатија – случајот на Македонија” со просек 8.5 добил звање Магистер на финансии. 
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По завршувањето на вториот циклус, магистратура, во 2015 кандидатот регистрира докторски  

студии на Економскиот факултет на Универзитетот во Тетово, насока финансии. На 04.09.2020 

година успешно ја одбрани докторската дисертација со наслов “Улогата на микрофинансирање 

и развојот на MМСП во намалувањето на сиромаштијата во Македонија” и се здобива со 

звањето Доктор на економски науки, насока финансии. 

Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани во септември 2014 година започна со работа во 

одделот за финансии, на позицијата на јавни набавки на Универзитетот во Тетово. Во исто време е 

ангажирана како асистент со скратено работно време на Економскиот факултет. Во тој период ја 
иницираше идејата и работеше за формирање на Центар за односи и врски со бизниси, додека во 

јануари 2015 година беше назначена за шеф на Центарот за односи и врски со бизниси на 

Универзитетот во Тетово. 
Во мај 2018 година е избрана за асистент-докторанд на Економскиот факултет на 

Универзитетот во Тетово.  Во овој период (2014-2020 година), кандидатот Вјолца Хасани - Лимани 

предаваше (вежби) по следниве предмети: Микроекономија I; Контрола; Ревизија; Основи на 

финансии; Анализа на финансиски извештаи; Вовед во сметководство; Сметководство во 
туризмот; Корпоративни финансии; Меѓународни финансии; Финансиски менаџмент; Банкарство 

и Финансиски пазари и институции. 

 
Кандидатот, Д-р. Вјолца Хасани - Лимани, ги поднесе следните документи: Диплома за 

стекнување со степен доктор на економски науки, насока финансии; Диплома за втор циклус на 

студии; Уверение со оценки за втор циклус на студии; Диплома за прв циклус на студии; Уверение 
за оценки за прв циклус на студии; Кратка биографија; Докторскиот труд; Список на објавени 

научни трудови и копии на трудови; Список на наставни ангажмани; Сертификат за ниво на 

владеење на англиски јазик Б2; Уверение за државјанство и извод од матична книга на родените.  

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Наставно образовната дејност на кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани се состои од 

бројни ангажмани дома и во странство како визитинг професор. 
Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани - Лимани во рамките на ангажманот како асистент на 

Економскиот факултет предаваше на следниве предмети: Микроекономија I; Контрола; Ревизија; 

Основи на финансии; Анализа на финансиски извештаи; Вовед во сметководство; Сметководство 
во туризмот; Корпоративни финансии; Меѓународни финансии; Финансиски менаџмент; 

Банкарство и Финансиски пазари и институции. 

Во рамките на Програмата за мобилност на академскиот кадар преку Еразмус+, 
Кандидатот спроведе предавања на тема „Вреднување на обврзници и акции“ за студентите на 

додипломски и постдипломски студии на Универзитетот Тракија во Едирне, Турција, во периодот 

24-29.09. 2018 година 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Вјолца Хасани-Лимани вкупно има реализирано 

90.28 поени од наставно образовната дејност.  
 

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот се занимавал со научни 
истражувања од областа на економијата. Научно-истражувачката дејност на кандидатот се состои 

од научни статии објавени во меѓународни научни списанија, учество на меѓународни научни 

собири и учество во меѓународни проекти. Оваа активност на кандидатите е прикажана подолу. 
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III.1 Објавени дела и учество на конференции 
 

Учество на меѓународни научни конференции и објавени трудови: 

1. “Environment Factors, Challenges for Economic Development” во Економски факултет при 
Универзитетот во Тетово на 2015 година. 

2. “International Conference on Research in Education and Science” (ICRES 2016),  Бодрум, 

Турција  

3. Меѓународна конференција организирана од страна на ЕВН Македонија, “Women in Energy” 

WIN 2017. Скопје 

4. “Challenges of Doing Business in the Contemporary World”, во Економски факултет при 
Универзитетот во Тетово на 2017 година 

5.  “Economic development as a precondition for EU intergration”. во Економски факултет при 

Универзитетот во Тетово на 2018 година. 

6. “Contemporary economic trends” во Економски факултет при Универзитетот во Тетово на 

2019 година.  

7. Го објавил трудот на тема “Does microcredit affect poverty reduction in Macedonia” во 

Intrenational Journal of Scientific and Research Publications. Vol. 8. No. 9. 2018 година. 

8. Го објавил трудот на тема “The impact of macroeconomic factors on the yield of loan portfolio 
of microfinance institutions in Macedonia” во European Journal of Business and Management. 

Vol. 10. No.12. 2018 година. 

9. Го објавил трудот на тема :”Microfinance, the role of credit in the development on small and 
memdium enterprises in Macedonia” во научното списаније “Economic Vision”, на 

Економскиот факултет. 2017 год. Вол.4. Бр.7-8. ISSN 1857-9566. 2017 година. 

10. Го објавил трудот на тема: “Financing of small and medium enterprises – case of Macedonia”.  
Книгата на трудови на Меѓународната конференција за истражување во образованието и 

науката. ISBN 978-605-66950-2-5. 2016 година. 

 

Како дел од подготовките за академската сфера во научноистражувачкиот дел, во периодот 
2017-2018 година, кандидатот присуствуваше на обуките на Elsevier Research Academy, за “Writing 

for research" & "Publication process" и ги доби следните сертификати: 

 
1. Certificate of Excellence "Fundamentals of manuscript preparation". 12.06.2018; 

2. Certificate of completion "Using proper manuscript language". 14.06.2018; 

3. Certificate of completion "Structuring your article correctly" 12.06.2018; 

4. Certificate of completion "How to prepare your manuscript" 12.06.2018; 
5. Certificate of completion "How to write an abstract and improve your article". 12.06.2018; 

6. Certificate of completion "How to review an article". 18.05.2017; 

7. Certificate of completion "The journal publishing cycle". 18.05.2017. 
 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 
(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Вјолца Хасани-Лимани вкупно има реализирано 43 

поени од научно истражувачка дејност. 

 

IV. СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 
 

Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани, во периодот на нејзините ангажмани во 

професионален аспект, успеала да реализира низа активности, кои се наведени подолу: 
 

• Член на Клубот на Истражувачи  на Народната банка на Северна Македонија од 2019 година. 
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• Идеатор и организатор на Бизнис Саем на Универзитетот во Тетово, 2019 година. 
• Составување на нацрт-план за отворање на Технолошки парк/Бизнис Акселератор во рамките на 

Универзитетот во Тетово, што тој го достави до раководителот на Универзитетот во 2016 година, 

како и ревидираниот и напреден нацрт-план во 2017 година. 

• Член на анкетната група на Универзитетот во компании и институции , во рамките на процесот 
на ре-акредитација на студиските програми, со цел да се проценат потребите на пазарот на трудот, 

2019 година. 

• Промоција на Универзитетот во Тетово во период од 2015-2019 година. 
• Составување на буџетот на проектот „Иновативна алатка за брза и ефикасна градба на згради“ на 

компанијата ГЕН Холдинг. 2015 година. 

• Наоѓање спонзори за конференциите на Универзитетот во Тетово. Подготовка на договори за 
спонзорства и координација на процесот на прифаќање на спонзорството и дистрибуција на 

спонзорски сертификати за спонзорски компании и институции. Период од 2016-2019 година. 

• Подготовка на меморандуми за соработка на Универзитетот во Тетово со компании и 

институции. Период од 2015-2020 година. 
• Организатор на саемот „Food Expo“ 2017 и 2018 година во соработка со Факултетот за 

технологија на храна. 

• Учесник во твининг-проектот „Развивање соработка помеѓу високообразовни институции, 
приватниот сектор и релевантни тела“ МК 13 ИПА СО 01 16 Р, 2017 година. 

• Раководител на Центарот за односи и врски со бизниси од 2015 година. 

• Иницирање и изготвување на предлог проект за отворање на Центарот за односи и врски со 
бизниси на Универзитетот во Теова, 2014 година. 

 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 
(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Вјолца Хасани – Лимани  вкупно има реализирано 39 

поени од стручно-уметничка апликативна дејност. 

  

V. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани во октомври 2014 година, преку предлог-проект 

доставен до раководството на Универзитетот во Тетово иницираше отворање канцеларија за 
соработка со деловните активности во рамките на Универзитетот. По одобрување на предлог-

проектот, со одлука на ректорот, со бр.22-159/1 на 21.01.2015 година, таа е назначена за 

раководител на Центарот за односи и врски со бизниси  при Универзитетот во Тетово. Во рамките 
на Центарот, таа иницираше и спроведе неколку проекти и активности: 

 

 Развиеше иновативни проекти во соработка со компании и им помогнеше во наоѓање повици и 

аплицирање за грантови за бизниси со кои имаа институционална соработка. 

 Подготвела меморандуми за соработка со бизниси, деловни субјекти, банки, организации 
поврзани со бизнис заедница. Исто така ги водеше формалните процедури за соработка. 

 Има одржано состаноци со стопански комори и разни компании. 

 Координираше реализација на практичната работа во домашните и странските компании за 

студентите на Универзитетот. 

 Спроведеше официјална комуникација помеѓу компаниите и Универзитетот во Тетово. 

 Беше дел од протоколот за организирање на настаните на Универзитетот во Тетово.  

 Бил дел од организацискиот совет за организирање на годишнината на Универзитетот во 

Тетово во 2017 и 2018 година.  

 Дел од организациониот совет на апсолветиадата во 2018 година. 
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Во рамките на активности од широк интерес, кандидатот исто така учествувал во 
следниве активности: 

 Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во семинарот организиран од 

страна на Министерството за Образование во рамките на твининг проектот во областа на 

"Развој на соработката помеѓу високото образованите институции, приватниот сектор и 

релевантните органи". 

 Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во работилницата 
организирана од страна на Централно-Европската Иницијатива (ЦЕИ) и Министерството 

за надворешни работи во Македонија на тема "Пристап до финансиски грантови за 

македонските компании" и "Промоција на регионалната соработка за подобрување на 
конкурентноста на бизнисите во пазарот на продуктите од земјоделство и храната." 

 Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во работилница организирана 

од Министерството за Локална Самоуправа на Македонија. Тема: "Подготовка на предлог 

проекти во рамки на ИПА Програмата за преку-гранична соработка, Косово - Поранешна 
Југословенска Република Македонија 2014-2020. 

 Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) на работилницата за проекти: 

Хоризонт 2020, КОСМЕ и КОСТ, која беше организирана од страна на Европската 

Комисија во Македонија. Тема: "Подготовка на предлог проекти и процедури за 

аплицирање за грантови". 

 Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во работилница "Управување 
со иновации во Македонија" организирана од Knowledge Center Македонија и Brain Plus 

Австрија. 

 Дел од работната група, во соработка со Центарот за Регионален Развој на Полог, за 

формулирање на "Концептот за развој на стратегии за иновации во Северо-Западна 
Македонија". 

 Учесник (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во проектот "Финансиска 

одржливост на НВО преку соработка со бизниси" во соработка со Фондацијата Албиз. 

 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 
(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Вјолца Хасани-Лимани вкупно има реализирано 10 

поени од дејности од поширок интерес. 

 
 

VI. ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧЕН ПОВИК 

 
Во прилогот го приложуваме образецот за извештајот за избор на наставно-научен повик. 

Кандидатот Д-р. Вјолца Хасани - Лимани има вкупно 182.28 поени, имено: едукативно-образовна 

дејност - 90.28 поени, научно-истражувачка дејност - 43 поени, стручно-уметничка апликативна 

дејност - 29  и активности од поширок интерес - 10 поени. 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ПОЕНИ 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 90.28 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 43 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 39 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 10 

ВКУПНО 182.28 
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2.  Кандидатот Д-р. Ширет Елези 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Кандидатот Д-р. Ширет Елези е родена на 20 март 1981 година во Франкфурт. Основното 

образование го завршил во Офенбах, Германија, а средното образование во училиштето „Панче 

Поповски“ во Гостивар. Во 2000 година се запишува на Економскиот факултет на Универзитетот 
во Тетово, додека во 2004 година, како истакнат студент ги завршува студиите и добива звање 

дипломиран економист. По завршувањето на универзитетските студии по економија, кандидатот 

во 2009 година доби звање Магистер по економски науки во Економскиот факултет на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2012 година, во Економскиот факултет на 

Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, успешно ја одбрани докторската дисертација под 

наслов „Управување со општинските финансии во Република Македонија“ и доби научно 

звање Доктор на економски науки. 
Кандидатот Д-р. Ширет Елези во 2005 година започна со работа како раководител на 

секторот на финансии во општина Гостивар, до 2016 година. 

Од 5 април 2016 година до 30.05.2017 година ја извршуваше функцијата министер во 
Министерството за локална самоуправа. Од 22 јуни 2017 година до 23 септември 2020 година ја 

извршуваше функцијата заменик-министер во Министерството за финансии. Кандидатката исто 

така е член на НАЛАС - Мрежа на здруженија на локални власти; Член на управниот одбор на 
мрежата на финансиски работници на ЗЕЛС; Член на работни групи за буџетски форуми во 

општина Гостивар; Член на Комитетот за твининг поддржан од Владата на Холандија за 

зголемување на финансиските капацитети PIFS, за локалните центри во Република Македонија; 

Член на работните групи во ЗЕЛС во областа на даночните измени. 
 

Кандидатот Д-р. Ширет Елези, ги достави следниве документи: Диплома за стекнување со  

звање доктор на економски науки; Кратка биографија; Докторски труд; Список на објавени научни 
трудови, како и копии на четирите трудови; Копија од Одлуката за избор во научен наставен 

наслов доцент, на Меѓународниот универзитет во Струга; Сертификат за владеење на англискиот 

јазик, ниво Б2; Уверение за државјанство и извод од матична книга на родените 

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Наставна активност на кандидати Д-р. Ширет Елези се состои од бројни ангажмани дома 
и во странство. 

Кандидатот беше ангажиран како нередовен соработник во 2012 година по предметите: 

Јавни финансии; Пазари и финансиски институции; Основи на управување и современи 

економски системи, на Економски факултет, Универзитет во Тетово.  
Од 2014 година, со решение бр. 08-162/2 ја доби научна наставна титула доцент во групи 

економски науки на Меѓународниот универзитет во Струга.  

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Д-р Ширет 

Елези нема доставено докази за наставно-образовната дејност. 

  

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во својата биографија кандидатката потенцирала дека била ангажирана во научни 
истражувања од различни области. Оваа дејност на кандидатите е прикажана подолу. 



7 
 

 

III.1 Објавени дела и учество на конференции 

 

Ги има објавено следните трудови: 

1. Има објавено артикал на тема: “Economic Benefits of joining NATO – The case of new member 
states and potential impact on sustainable development in Macedonia”, во International Journal of 

Scientific Engineering and Research (IJSER). Vol. 7 issue 2. ISSN: 2347-3878. 2019 година. 

2. Има објавено артикал на тема “Property Tax in transition countries: The case of the Republic 
Macedonia from 2006-2015” во European Scientific Journal. Vol. 12. 2016 година. 

3. Има објавено артикал на тема “Local governance in an international comparative perspective 

comparing local government finances in Macedonia with Slovenia” во European Scientific Journal. 
Vol. 11. Објавен на 30.05.2015 година. 

4. Има објавено артикал на тема “Current State of local finances in the Republic of Macedonia” во 

Economic Development. Бр 2. Скопје. 2012 година. 

5. Има објавена книга “Управување на општинските финансии во Република Македонија”. ISBN 
978-608-236-027-0. Arberia Design, Скопје. 2014 година. 

6. Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на Асоцијацијата на општини на 

Македонија, на тема “Fiscal decentralization indicators in South East Europe: report 2013”  се 
наоѓа на Network of Associations of Local Authorities.  Скопје 4-та едиција. Јануари 2015.  

7. Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на Асоцијацијата на општини на 

Македонија, на тема “Fiscal decentralization indicators in South East Europe: report 2012” се наоѓа 
на Network of Associations of Local Authorities.  Скпје 3-та едиција. Април 2014.  

8. Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на Асоцијацијата на општини на 

Македонија, на тема “Fiscal decentralization indicators in South East Europe: report 2011” се наоѓа 

на Network of Associations of Local Authorities.  Скпје 3-та едиција. Април 2012.  
9. Има објавено артикал на тема “Equalization framework for municipalities in the Republic of 

Macedonia through grants” во Economic Development: Journal of the institute of economics. Vol. 1. 

ISSN 1409-7893.  2011 година. 
 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Ширет Елези вкупно има реализирано 20 поени од 
научно-истражувачка дејност. 

 

IV. СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 
 

Кандидатот Д-р. Ширет Елези за време на ангажманите во професионален аспект успеа да 

реализира низа активности, кои се наведени подолу: 
 

• Заменик министер во Министерството за финансии, од 22 јуни 2017 година до 23 септември  

2020 година. 

• Министер во Министерството за локална самоуправа, 5 април 2016 година до 30 мај 2017 
година. 

• Раководител во секторот за финансии во општина Гостивар, 2005-2016 година. 

 
Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Ширет Елези вкупно има реализирано 35 поени од 
стручно-уметничка апликативна дејност. 
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V. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Кандидатот Д-р. Ширет Елези, има изјавено дека во рамките на активности од широк 

интерес ги реализира овие активности, преку учество на меѓународни настани и проекти: 

 

 Проект “Improving Municipal Revenues”, World Bank, Budapest, Hungary, December 2011. 

 International Conference: “Public and Municipal Finance in Europe and Balkans” World Bank 

WBI, Vienna, Austria, January 2013. 

 International Conference “Local Administration Facility-Fiscal Decentralization. Evropian 

Commission, TAITEX, Brussels, Belgium, February 2013. 

 International Conference " Gender Responsive Budgeting at Local Level. UN Women and 

NALAS, Istambul, Turkey, March 2015. 

 Conference on Public Internal Financial Control European Union.  Skopje, November 2015. 

 International Conference “Municipal Finance SEE 2020”. NALAS, Tirana, Albania, February 

2016. 

 EU-funded Twinning Project: Strengthening the medium term budgeting for effective public 

financial management" (Conference on fiscal framework and medium term budget planning), 
EU, Skopje 2017. 

 EU-funded Twinning Project: "Strengthening the medium term budgeting for effective public 

financial management"(Conference on fiscal framework and medium term budget planning). 

01.11.2017. Skopje. 

 Developments of intrenational tax Cooperation: Fighting tax evasion. 16-18.07.2018. Tbilisi 

Gruzia. OECD. 

 Workshop on cash flow forecasting and cashmanagement. 17.09.2018 Ministry of Finance and 

WB. 

 PEMPAL Internal Audit Community of practice (IACOP) Audit in Practice (AIP) Meeting. 

11.04.2019. Minsitry of Finance and WB. 

 
Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Д-р Ширет 

Елези нема доставено докази за дејностите од поширок интерес. 
 

 

VI. ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧЕН ПОВИК 
 

 Во прилогот го приложуваме образецот за извештајот за избор на наставно-научен повик. 

Кандидатот Д-р. Ширет Елези има вкупно 55 поени, имено: едукативно-образовна дејност - // 
поени, научно-истражувачка дејност - 20 поени, стручно-уметничка апликативна дејност - 35 и 

активности од поширок интерес - // поени. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ПОЕНИ 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ // 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 20 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 35 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС // 

ВКУПНО 55 
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3.  Кандидатот Д-р. Арбен Халили 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Кандидатот Д-р. Арбен Халили е роден на 10 јануари 1982 година во Тетово. Во 2001-02 

година се запишува на Економскиот факултет на Универзитетот во Тетово, додека во 2005 година 

ги завршува студиите и добива звање дипломиран економист, насока Бизнис Администрација. По 
завршувањето на универзитетски студии по економија, кандидатот продолжува со магистерските 

студии на Економскиот факултет и бизнис на Универзитетот во Југоисточна Европа во Тетово, 

насока Финансии. На 24.11.2011 година успешно го одбрани магистерскиот труд под наслов 

„Влијанието на фискалната политика врз развојот на земјоделскиот сектор во Република 

Македонија - компаративни аспекти“ и го доби звањето Магистер по финансии. По 

завршувањето на вториот циклус на студии (магистер), кандидатот се запишува на докторски 

студии на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. На 08.06.2018 година успешно ја одбрани 
докторската дисертација под наслов „Фискални ефекти на земјоделските политики во 

Република Македонија“ и ја доби научното звање Доктор на економски науки. 

Кандидатот Д-р. Арбен Халили од 17.02.2020 година е ангажиран како надворешен 
соработник на Универзитетот во Тетово. Кандидатот од 2014 година е ангажиран на позицијата 

генерален директор на Нормак Инвест Груп АД Тетово. Од 2017 година е ангажиран и како 

организациски директор во ТВ Клан Македонија. Од 2015 година е член на одбор во Стопанската 
комора на Северо-Западна Македонија, додека во периодот 01.04.2013-10.11.2014 година ја 

извршуваше функцијата Извршен директор во СКСЗМ. 

Според неговото искуство, има голем број активности кои вклучуваат: ангажман како 

обучувач за управување со проектни кругови 16.12.2013-24.12.2013 година, во Министерството за 
Евроинтеграции на Северна Македонија. Службеник за следење и евалуација на ИПА-проектот во 

Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, во периодот 01.11.2012-05.02.2014 година. 

Од 01.10.2008-30.03.2013 година беше ангажиран како проект-менаџер во Федерацијата на 
фармери на Македонија. Додека од 28.03.2012-30.03.2012 година беше тренер во Федерацијата на 

фармери на Македонија. 

Од 01.07.2007-30.09.3008 година работел како развивач на пазарот во Млекарницата на 

манастирот (БИ Милк), додека од 03-05.09.2006 година бил тренер во проектот СФАРМ. 
Во декември 2007 година беше тренер на Федерацијата на фармери на Македонија. Додека 

беше во периодот од 07.12.2005-15.06.2007 година беше ангажиран како локален деловен советник 

во проектот СФАРМ. 
Кандидатот Д-р. Арбен Халили, ги достави следниве документи: Диплома за стекнување 

со диплома Доктор на економски науки, насока финансии; Докторски труд; Кратка биографија; 

Список на објавени мислења и интервјуа, како и нивни копии; Сертификат за познавање на 
француски јазик, ниво Б1; Сертификати од курсеви и обуки; Уверение за државјанство и извод од 

матична книга на родените. 

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Наставно-воспитната активност на кандидатот Д-р. Арбен Халили вклучува ангажмани 

како надворешен соработник на повеќе универзитети: Од 17.02.2020 година бил ангажиран како 

надворешен соработник на Универзитетот во Тетово. Од февруари 2020 година е ангажиран како 
надворешен соработник на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Исто така, во периодот 

јануари 2002 година до декември 2013 година наставник на приватниот колеџ „Јахја Кемал“.  

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 
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(Билтен на Универзитетот), Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Д-р Арбен 
Халили  нема доставено докази за наставно образовната дејност.   

 

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот се занимава и со научни 

истражувања од областа на економските науки. Научно-истражувачката активност на кандидатот 

се состои од статии објавени во локални списанија. Оваа активност е претставена подолу. 

 

III.1 Публикации во весници 

 
1. Мал бизнис - главен столб на локалната економија (Газета Факти, 16 декември 2005 

година) 

2. Здрави плодови во перспектива (Газета Факти, 20 јануари 2006 година) 

3. Локално производство само во границите (Газета Факти 16 март 2006 година) 
4. Инфлација на професионалци меѓу непрофесионалци (Газета Факти 17.09.2007) 

5. Економска интеграција пред политичка интеграција (Валутен магазин ноември 2007 

година) 
6. Даночен систем на Македонија (Валутен магазин бр. 21, мај / 2008 година) 

7. Економски перформанси и рурален развој (Газета Лајм, 22 април 2010 година). 

 

III.1 Интервјуа/мислења 

 https://www.evropaelire.org/a/pagesa-online-magedoni-e-veriut-/30602849.html 

09.04.2020. 

 https://www.koha.mk/rritja-e-cmimit-te-karburanteve-veturat-po-behen-luks-tabela 

17.08.2018. 

 https://www.koha.mk/kompanite-shaiptare-skeptike/ 18.05.2018. 

 https://www.koha.mk/borxh-per-borxh-magedonia-zhytet-ne-hua/ 16.05.2018. 

 https://www.koha.mk/pune-ka-por-ska-zanatcini/ 08.05.2018. 

 https://www.koha.mk/harrohet-ekonomia-prioritet-Zgjidhjes-se-problemeve-politike/ 

8.04.2018. 

 https://www.koha.mk/ekonomia-nen-hiien-e-politikes/ 21.02.2018. 

 https://www.koha.mk/ekonomia-peng-i-agiendes-politike/12.02.2018.  

 https://www.koha.mk/me-shume-para-per-kafe-sesa-per-biznese/ 03.01.2018. 

 https://www.koha.mk/korriku-me-me-shume-harxhime/ 25.12.2017. 

 https://www.koha.mk/dikur-i-varfer-sot-tigri-ekonomik-i-ballkanit/ 14.09.2017. 

 https://www.koha.mk/akciza-per-naften-serish-te-varfrit-goditen/ 06.11.2017. 

 https://www.koha.mk/diaspora-siellin-pese-here-me-shume-para-sesa-investitoret/ 
24.08.2017. 

 https://www.koha.mk/kegperdorimet-ne-administrate-punonjesit-marrin-paga-pa-

punuar/06.09.2017. 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Д-р Арбен 

Халили нема доставено научни трудови од научно-истражувачката дејност. 
 

IV. СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот Д-р. Арбен Халили, за време на ангажмани во професионален аспект, во 
неговата биографија има наведено дека реализирал низа активности, кои се наведени подолу: 

https://www.evropaelire.org/a/pagesa-online-magedoni-e-veriut-/30602849.html
https://www.koha.mk/rritja-e-cmimit-te-karburanteve-veturat-po-behen-luks-tabela
https://www.koha.mk/kompanite-shaiptare-skeptike/
https://www.koha.mk/borxh-per-borxh-magedonia-zhytet-ne-hua/
https://www.koha.mk/pune-ka-por-ska-zanatcini/
https://www.koha.mk/harrohet-ekonomia-prioritet-Zgjidhjes-se-problemeve-politike/
https://www.koha.mk/ekonomia-nen-hiien-e-politikes/
https://www.koha.mk/ekonomia-peng-i-agiendes-politike/12.02.2018
https://www.koha.mk/me-shume-para-per-kafe-sesa-per-biznese/
https://www.koha.mk/korriku-me-me-shume-harxhime/
https://www.koha.mk/dikur-i-varfer-sot-tigri-ekonomik-i-ballkanit/
https://www.koha.mk/akciza-per-naften-serish-te-varfrit-goditen/
https://www.koha.mk/diaspora-siellin-pese-here-me-shume-para-sesa-investitoret/
https://www.koha.mk/kegperdorimet-ne-administrate-punonjesit-marrin-paga-pa-punuar/06.09.2017
https://www.koha.mk/kegperdorimet-ne-administrate-punonjesit-marrin-paga-pa-punuar/06.09.2017
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• Од 2014 година е ангажиран на позицијата генерален директор на Нормак Инвест Груп АД 
Тетово. 

• Од 2017 година е ангажиран како организациски директор во ТВ Клан Македонија. 

• Од 2015 година е член на управен одбор во Стопанската комора на Северозападна 

Македонија. 
• Во периодот 01.04.2013-10.11.2014 година ја извршуваше функцијата Извршен директор во 

СКСЗМ. 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), кандидатот Д-р Арбен Халили вкупно има реализирано 65 поени од 

стручно-уметничка апликативна дејност. 
  

V. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Во рамките на активности од широк интерес, кандидатот учествувал во следниве 
активности: 

 

• Учествувал на курсеви за управување и работење организирани од УСАИД во периодот 

јануари-април 2009 година. 

• Учествувал на онлајн курсот „Анализа на конфликти“ на 29 јули 2008 година. Сертификат 

од Институтот за мир на САД. 

• Учесник на Школата за претприемништво за 10 недели во учебната 2006/2007 година. 
Свидетелство од СФАРМ Скопје. 

• Учесник на курсот „Лидерство и развојна младинска работа“ на 4 јуни 2005 година. 

Сертификат за учество со 20 кредити. 

• Практикантска работа во Собранието на Република Македонија од ноември 2005 година до 
мај 2006 година. 

• Учествуваше на курсот „Економска политика на транзиција и интеграција во ЕУ“, 

Меѓународен летен универзитет Македонија од Асоцијација за академска обука, во 

периодот од 11 до 22 јули 2005 година и освои 3 кредити. 

 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот), Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Д-р Арбен 

Халили вкупно има реализирано 6 поени од дејностите од поширок интерес. 
 

VI. ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧЕН ПОВИК 

 

 Во прилогот го приложуваме образецот за извештајот за избор на наставно-научен повик. 
Кандидатот Д-р. Арбен Халили има вкупно 71 поени, имено: едукативно-образовна дејност - // 

поени, научно-истражувачка дејност - // поени, стручно-уметничка апликативна дејност - 65  и 

активности од поширок интерес - 6 поени. 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР Поени 

Наставно-образовна дејност // 

Научно-истражувачка дејност // 

Стручно уметничка апликативна-дејност 65 

Дејности од поширок интерес 6 

Вкупно 71 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
 Врз основа на документацијата доставена од тројцата кандидати, Рецензентската комисија 

дојде до заклучок,  дека кандидатот Д-р. Вјолца Хасани-Лимани има собрано вкупно 182,28 поени 

од стручни референции, и во согласност со одредбите на Законот за високо образование во 
Република Северна Македонија, како и Правилникот за критериумите и постапката за избор на 

наставни, научно-образовни, наставно-стручни и соработници на Универзитетот во Тетово 

(Билтен на Универзитетот),  ги исполнува сите потребни услови и критериуми. 

 
Врз основа на горенаведеното, Рецензиската Комисија му предлага на Наставно-научниот 

совет на Економскиот факултет на Универзитетот во Тетово, Д-р. Вјолца Хасани-Лимани да 

биде избрана за Доцент, за предметите: Основи на финансии, Меѓународни финации и 

Финансиски пазари и инстититуции (на студиските програми: Економија и бизнис, Финансии и 

сметководство, Маркетинг и менаџмент, Меѓународен бизнис и Туризам). 
 

 
Тетово, Ноември 2020 год.     

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

 
1. Проф. д-р. Етем Исени - претседател 

 

_____________________________ 
 

2. Проф. д-р. Ибиш Мазреку – член 

 
______________________________ 

 

3. Доц. д-р. Ѓилнаипе Беџети – член 

 
______________________________ 
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АНЕКС 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И 

ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО- 

СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА И АСИСТЕНИТИ ДОКТОРАНДИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 

 

 

1. Кандидат: Д-р. Вјолца Хасани - Лимани  
Институција: Економски факултет, Универзитет во Тетово 

 

 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Активности Пресметка Поени 

Предавања на Прв циклус на студии   
Академска година 2014/2015 – Зимски семестар   
Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Контрола/ Сем. V, (2+2) 2x15x0.03 0.9 

2. Ревизија / Сем. VI, (2+2) 2x15x0.03 0.9 

Студиска програма Економија и бизнис   

1. Микроекономија 1/ Сем. II  (4+2) 4x15x0.03  1.8 
Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Микроекономија 1/ Сем. II  (2+2) 2x15x0.033 0.9 
Академска година 2015/2016 – Зимски семестар   
Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Основи на финансии / Сем III / (2+2) 2x15x0.03 0.9 

2. Контрола /Сем. V, (2+2) 2x15x0.03 0.9 

Студиска програма Маркетинг и менаџмент   
1. Основи на финансии / Сем III / (2+2) 2x15x0.03 0.9 

Академска година 2015/2016 – Летен семестар   

Студиска програма Економија и бизнис   
1. Анализа на финансиски извештаи / Сем.VI / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Финансии и сметководство   
1. Ревизија / Сем. VI, (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Анализа на финансиски извештаи / Сем.VI / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2016/2017 – Зимски семестар   
Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Корпоративни финансии/ Сем. V / (2+2) 2x15x0.03 0.9 

2. Меѓународни финансии/ Сем. V / (2+2) 2x15x0.03 0.9 

Студиска програма Меѓународен бизнис   

1. Меѓународни финансии/ Сем. V / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Економија и бизнис   

1. Основи на финансии / Сем III / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Анализа на финансиски извештаи / Сем V /(2+1) 1×15×0.03 0.6 
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Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Основи на финансии / Сем III / (2+1) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2016/2017 – Летен семестар   

Студиска програма Економија и бизнис   

1. Основи на сметководство / Сем. IV /(3+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Финансиски менаџмент / Сем. VI / (2+1) 1×15×0.03 0.6 

Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Меѓународни финансии/ Сем VI / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Основи на сметководство / Сем. IV / (3+2) 4×15×0.03 1.8 

Студиска програма Туризам   

1. Финансиски менаџмент / Сем VIII / (3+2) 2×15×0.03 0.9 
Академска Година 2017/2018 – Зимски семестар   

Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Корпоративни финансии/ Сем.V / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Меѓународни финансии/ Сем V / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Туризам   

1. Сметководство во туризам / Сем. III/ (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Економија и бизнис   

2. Меѓународни финансии / Сем. V / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2017/2018 – Летен семестар   

Студиска програма Економија и бизнис   

1. Финансиски менаџмент / Сем VI / (2+1) 1×15×0.03 0.6 

Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Меѓународни финансии/ Сем VI / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Туризам   

1. Финансиски менаџмент / Сем . VIII / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2018/2019 – Зимски семестар   

Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Корпоративни финансии/ Сем..V / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Меѓународни финансии/ Сем V / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2018/2019 – Летен семестар   

Студиска програма Економија и бизнис   

1. Финансиски пазари и институции / Сем. VI / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Меѓународни финансии/ Сем. VI / (2+1) 1×15×0.03 0.6 

Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Финансиски пазари и институции / Сем VIII / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2019/2020 – Зимски семестар   

Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Банкарство / Сем V / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

2. Корпоративни финансии/ Сем VII / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

3. Меѓународни финансии/ Сем VII / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Меѓународен бизнис   

1. Меѓународни финансии/ Сем VII / (3+2) 2×15×0.03 0.9 

Академска Година 2019/2020 – Летен семестар   

Студиска програма Финансии и сметководство   

1. Финансиски пазари и институции / Сем VIII / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Студиска програма Маркетинг и менаџмент   

1. Меѓународни финансии/ Сем. VI / (2+1) 1×15×0.03 0.6 
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Студиска програма Економија и бизнис   

1. Финансиски пазари и институции / Сем / (2+2) 2×15×0.03 0.9 

Консултации со студенти   

Академска година 2014/2015 – Зимски семестар   
Контрола 67x15x0.002 2.01 

Академска година 2014/2015 Летен семестар   
Ревизија 64x15x0.002 1.92 
Микроекономија 1 124x15x0.002 3.72 

Академска година 2015/2016 – Зимски семестар   
Контрола 75x15x0.002 2.25 
Основи на финансии 127x15x0.002 3.81 

Академска година 2015/2016 – Летен семестар   
Анализа на финансиски извештаи 63x15x0.002 1.89 
Ревизија 64x15x0.002 1.92 

Академска Година 2016/2017 – Зимски семестар   
Корпоративни финансии 50x15x0.002 1.03 
Меѓународни финансии 117x15x0.002 3.51 
Основи на финансии 108x15x0.002 3.24 
Анализа на финансиски извештаи 53x15x0.002 1.59 

Академска Година 2016/2017 – Летен семестар   
Основи на сметководство 34x15x0.002 1.02 
Финансиски менаџмент 59x15x0.002 1.77 
Меѓународни финансии 40x15x0.002 1.2 

Академска Година 2017/2018 – Зимски семестар   
Корпоративни финансии 44x15x0.002 1.32 
Меѓународни финансии 44x15x0.002 1.32 

         Сметководство во туризам 14x15x0.002 0.42 
Академска Година 2017/2018 – Летен семестар   

Финансиски менаџмент 95x15x0.002 2.85 
Меѓународни финансии 28x15x0.002 0.84 

Академска Година 2018/2019 – Зимски семестар   
Корпоративни финансии 53x15x0.002 1.59 
Меѓународни финансии 52x15x0.002 1.56 

Академска Година 2018/2019 – Летен семестар   
Финансиски пазари и институции 15x10x0.002 0.3 
Меѓународни финансии  93x15x0.002 2.79 

Академска Година 2019/2020 – Зимски семестар   
Банкарство 31x5x0.002 0.93 
Корпоративни финансии 71x15x0.002 2.13 
Меѓународни финансии 63x15x0.002 1.89 

Академска Година 2019/2020 Летен семестар   
Финансиски пазари и институции 34x15x0.002 1.02 
Меѓународни финансии 29x15x0.002 0.87 

Visting profesor надвор од државата (со покана) 3  
Тракиа Универзитет, Факултет на економија. Едирне, Турција. 
2018 година 

 3 

 
Вкупно поени од наставно научна дејност 

  

90.28 
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

  

Активности Пресметка Поени 

Труд со оригинални научни резултати објавен во научно / 
стручно списание 

%  

 

Меѓународна научна конференција: “Environment Factors, Challenges 

for Economic Development” организирана во Универзитет во Тетово. 
2015. 

Презентација 
2 бодови + 

публикација 
на апстракт 1) 

 
3 

Меѓународна научна конференција: International Conference on 

Research in Education and Science (ICRES 2016),  Бодрум, Турција. 

(презентација 
2 бодови + 

Публикација 
на апстракт 1) 

 
 

3 

Меѓународна научна конференција организирана од страна на ЕВН Ма 
кедонија, “Women in Energy” WIN 2017. Скопје 

 
презентација 2 

бодови 

 
2 

Меѓународна научна конференција “Challenges of Doing Business in 
the Contemporary World”, организирана во Универзитет во Тетово. 

2017. 

презентација  

2 бодови + 
публикација 

на апстракт 1) 

 

 
3 

Меѓународна научна конференција “Economic development as a 
precondition for EU intergration”. Организирана во Универзитет во 
Тетово. 2018. 

презентација  
2 бодови + 

публикација 
на апстракт 1) 

 
3 

Меѓународна научна конференција “Contemporary economic trends” 

Организирана во Универзитет во Тетово. 2019. 

презентација  

2 бодови + 
публикација 

на апстракт 1) 

 

3 

Објавен труд (ко-автор): “Financing of small and medium enterprises – 
case of Macedonia”, во книгата на конференцијата International 

Conference on Research in Education and Science. ISBN 978-605-66950-

2-5. 

 
4*0.9 

 
3.6 

Објавен труд: ”Microfinance, the role of credit in the development on 
small and memdium enterprises in Macedonia научно списаније 

“Economic Vision”, на Економски факултет. Vol.4. No.7-8. ISSN 

1857-9566. 

 

 
4 

 

 
4 

Објавен труд: “The impact of macroeconomic factors on the yield of 

loan portfolio of microfinance institutions in Macedonia” во European 

Journal of Business and Management. Vol. 10. No.12. 
ISSN(online):2222-2839. 

 

 
6 

 

 
6 

Објавен труд (ко-автор):  “Does microcredit affect poverty reduction in 

Macedonia” во Intrenational Journal of Scientific and Research 

Publications. Vol. 8. No. 9.  DOI: 10.29322/IJSRP.8.9.2018. p. 8179. 

 

6*0.9 

 

5.4 

 

Обуки за стручна научна подготовка 
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Обуките на Elsevier Research Academy, за “Writing for research" & 
"Publication process" и ги доби следните сертификати: 

1. Certificate of Excellence "Fundamentals of manuscript 

preparation". 12.06.2018; 

2. Certificate of completion "Using proper manuscript language". 
14.06.2018; 

3. Certificate of completion "Structuring your article correctly" 

12.06.2018; 
4. Certificate of completion "How to prepare your manuscript" 

12.06.2018; 

5. Certificate of completion "How to write an abstract and improve 

your article". 12.06.2018; 
6. Certificate of completion "How to review an article". 18.05.2017; 

7. Certificate of completion "The journal publishing cycle". 

18.05.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7*1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

7 

  
Вкупно поени од научно истражувачка дејност 

  
43 

 

 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 
 

Активност Пресметка Поени 

   

Член  на Клуб на Истражувачи  на Народната банка на Северна 
Македонија од 2019 година 

  

1 
Идеатор и организатор на Бизнис Саем во Универзитетот во Тетово, 
2019 година. 

(идеа 2 поени + 
реализација 2 

поени) 

 
4 

Составување на нацрт-план за отворање на Технолошки парк/Бизнис 
Акселератор во рамките на Универзитетот во Тетово, што тој го 
достави до раководителот на Универзитетот во 2016 година, како и 
ревидираниот и напреден нацрт-план во 2017 година. 

  
 
 
2 

Член на анкетната група на Универзитетот во компании и 
институции , во рамките на процесот на ре-акредитација на 
студиските програми, со цел да се проценат потребите на пазарот на 
трудот, 2019 година. 

  
 
1 

Промоција на Универзитетот во Тетово во 
период од 

2016/2017 

2017/2018 
2018/2019 

 
 

 

 
4*1 

 
 
 
 
4 

Составување на буџетот на проектот „Иновативна алатка за брза и 

ефикасна градба на згради“ на компанијата ГЕН Холдинг. 2015 

година. 

  
 
2 

Член на организациона група, координација, и наоѓање спонзори за 

конференциите на Универзитетот во Тетово. Подготовка на договори 

за спонзорства и координација на процесот на прифаќање на 

спонзорството и дистрибуција на спонзорски сертификати за 
спонзорски компании и институции. Период од 2016-2019 година. 

 

 

 

4*1 

 
 
 
4 

Подготовка на меморандуми за соработка на Универзитетот во 
Тетово со компании и институции. Период од 2015-2020 година. 

  
1 



18 
 

Организатор на саемот „Food Expo“ 2017 и 2018 година во соработка 
со Факултетот за технологија на храна. 

 
2*1 

 
2 

Учесник во твининг-проектот „Развивање соработка помеѓу 

високообразовни институции, приватниот сектор и релевантни тела“ 

МК 13 ИПА СО 01 16 Р, 2017 година. 

  
 
1 

Раководител на Центарот за односи и врски со бизниси од 2015 

година. 

 

5*3 

 
15 

Иницирање и изготвување на предлог проект за отворање на 
Центарот за односи и врски со бизниси на Универзитетот во Теова, 
2014 година. 

  
2 

 
Вкупно поени од стручно апликативна дејност 

  
39 

 

 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 Активност Поени 

Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во работилницата 

организирана од страна на Централно-Европската Иницијатива (ЦЕИ) и 

Министерството за надворешни работи во Македонија на тема "Пристап до финансиски 

грантови за македонските компании" и "Промоција на регионалната соработка за 
подобрување на конкурентноста на бизнисите во пазарот на продуктите од 

земјоделство и храната." 

1 

Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово)   во работилница 
организирана од Министерството за Локална Самоуправа на Македонија. Тема: 

"Подготовка на предлог проекти во рамки на ИПА Програмата за преку гранична 

соработка, Косово - Поранешна Југословенска Република Македонија 2014-2020. 2015 

год. 

1 

Учество (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) во работилницата за 

проекти: Хоризонт 2020, КОСМЕ и КОСТ, која беше организирана од страна на 

Европската Комисија во Македонија. Тема: "Подготовка на предлог проекти и 
процедури за аплицирање за грантови". 

1 

Учество во работилница (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово) 

“Управување со иновации во Македонија" организирана од Knowledge Center 

Македонија и Brain Plus Австрија. 

1 

Дел од работната група (делегирана од страна на Универзитетот во Тетово), во 

соработка со Центарот за Регионален Развој на Полог, за формулирање на "Концептот 

за развој на стратегии за иновации во Северо-Западна Македонија". 

 

 

1 

Координација на практичната работа на студентите на Универзитетот во Тетово во 

компании и приватниот сектор. 
 

1 

Билa дел од организацискиот совет за организирање на годишнината на Универзитетот 
во Тетово во: 2017  и 2018 година. 

 

2 

Дел од организациониот совет на апсолветиадата во 2017 и 2018 година. 2 

 
Вкупно поени од дејности од поширок интерес 

 
10 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ПОЕНИ 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 90.28 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 43 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 39 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 10 

ВКУПНО 182.28 

 

 

 

 

2. Кандидат: Д-р. Ширет Елези  
 

 

 

 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

  

Активности Пресметка Поени 

Труд со оригинални научни резултати објавен во научно / 
стручно списание 

%  

Има објавено артикал на тема: “Economic Benefits of joining NATO – 

The case of new member states and potential impact on sustainable 
development in Macedonia”, во International Journal of Scientific 

Engineering and Research (IJSER). Vol. 7 issue 2. ISSN: 2347-3878.  

2019 година. 

 
 

6*0.9 

 
 

5.4 

Има објавено артикал на тема “Property Tax in transition countries: The 
case of the Republic Macedonia from 2006-2015” во European Scientific 

Journal. Vol. 12. 2016 година. 

  
3 

Има објавено артикал на тема “Local governance in an international 
comparative perspective comparing local government finances in 

Macedonia with Slovenia” во European Scientific Journal. Vol. 11. 

Објавен на 30.05.2015 година. 

  
3 

Има објавено артикал на тема “Current State of local finances in the 
Republic of Macedonia” во Economic Development. Бр 2. Скопје.     

2012 година. 

  

3 

Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на 

Асоцијацијата на општини на Македонија, на тема “Fiscal 
decentralization indicators in South East Europe: report 2013”  се наоѓа 

на Network of Associations of Local Authorities.  Скопје 4-та едиција. 

Јануари 2015.  

 
 

2*0.6 

 
 

1.2 

Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на 

Асоцијацијата на општини на Македонија, на тема “Fiscal 

decentralization indicators in South East Europe: report 2012” се наоѓа на 

Network of Associations of Local Authorities.  Скпје 3-та едиција. 
Април 2014.  

 

 

2*0.6 

 

 

1.2 

Ко-автор на извештајот на NALAS, како претставник на 

Асоцијацијата на општини на Македонија, на тема “Fiscal 
decentralization indicators in South East Europe: report 2011” се наоѓа на 

Network of Associations of Local Authorities.  Скпје 3-та едиција. 

Април 2012.  

 

2*0.6 

 

1.2 
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Има објавено артикал на тема “Equalization framework for 
municipalities in the Republic of Macedonia through grants” во 

Economic Development: Journal of the institute of economics. Vol. 1. 

ISSN 1409-7893.  2011 година. 

  
2 

  
Вкупно поени од научно истражувачка дејност 

  
20 

 

 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 
 

Активност Пресметка Поени 

   

Заменик министер во Министерството за финансии, од 22 јуни 2017 

година до 23 септември  2020 година. 

 

6*3 

 

18 

Министер во Министерството за локална самоуправа, 5 април 2016 

година до 30 мај 2017 година. 

 

6*1 

 
6 

Раководител во секторот за финансии во општина Гостивар, 2005-

2016 година. 

 

11*1 

 
11 

 
Вкупно поени од стручно апликативна дејност 

  
35 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ПОЕНИ 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ // 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 20 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 35 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС // 

ВКУПНО 55 

 

 

 

3. Кандидат: Д-р. Арбен Халили  
 

 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 

 

Активност Пресметка Поени 

Од 2014 година е ангажиран на позицијата генерален директор на 

Нормак Инвест Груп АД Тетово. 

 

6*6 

 

36 

Од 2017 година е ангажиран како организациски директор во ТВ 
Клан Македонија. 

 
3*6 

 
18 

Од 2015 година е член на управен одбор во Стопанската комора на 

Северозападна Македонија. 

 

5*1 

 

5 

Во периодот 01.04.2013-10.11.2014 година ја извршуваше функцијата 
Извршен директор во СКСЗМ. 

 
1*6 

 
6 

 

Вкупно поени од стручно апликативна дејност 

  

65 
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 Активност Поени 

Учествувал на курсеви за управување и работење организирани од УСАИД во периодот 

јануари-април 2009 година. 

1 

Учествувал на онлајн курсот „Анализа на конфликти“ на 29 јули 2008 година. 
Сертификат од Институтот за мир на САД. 

1 

Учесник на Школата за претприемништво 10 недели во учебната 2006/2007 година. 

Свидетелство од СФАРМ Скопје. 

1 

Учесник на курсот „Лидерство и развојна младинска работа“ на 4 јуни 2005 година. 

Сертификат за учество со 20 кредити. 

1 

Практикантска работа во Собранието на Република Македонија од ноември 2005 година 
до мај 2006 година. 

1 

Учествуваше на курсот „Економска политика на транзиција и интеграција во ЕУ“, 

Меѓународен летен универзитет Македонија од Асоцијација за академска обука, во 
периодот од 11 до 22 јули 2005 година и освои 3 кредити. 

1 

 

Вкупно поени од дејности од поширок интерес 

6 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР 

ПОЕНИ 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ // 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ // 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА-ДЕЈНОСТ 65 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 6 

ВКУПНО 71 

 

 
Тетово, Ноември 2020 год.        

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

 

1. Проф д-р. Етем Исени - претседател 

 
______________________________ 

 

2. Проф д-р. Ибиш Мазреку – член 
 

______________________________ 

 
3. Доц. д-р. Ѓилнаипе Беџети – член 

 

____________________________ 
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