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Кратка содржина: Откако постои Универзитетот, постои настојувањето на 

надлежните државни институции и универзитетските органи да се едуцира кадар кој со 
стекнатите знаења ќе може да одговори на барањата на работодавачите, дали од 
јавниот сектор или стопанството – сеедно. Во таа насока, донесени се многубројни 
законски решенија и нивни измени и дополнувања, а заради практична имплементација 
донесени се уште повеќе подзаконски акти и општи акти на ниво на Универзитет и 
факултети. Една од активностите за приближување на ставовите во поглед на 
профилот на едуцираниот кадар на универзитетите е воспоставувањето соработка со 
стопанството (што е предмет на овој труд) на кој начин се овозможува и профилирање 
на студиските програми со чие завршување би се продуцирал кадар кој одговара на 
потребите на стопанството. Појдовната основа за овие активности е Законот за 
високото образование20 во кој се предвидени одредби за задолжителна пракса на 
студентите што претставува услов за напредување во повисока студиска година, и 
клиничката настава што ја изведуваат истакнати стручњаци од практиката. Исто 
така, оваа сфера е предмет на уредување на законските одредби и одредбите од 
Правилникот за поблиските критериуми и надлежности на одборите за соработка и 
доверба со јавноста21. Секако во оваа насока се и автономните активности на 
Универзитетот, а посебно неговите единици (во овој случај Економскиот факултет- 
Прилеп) што се превземаат заради продлабочување на соработката со стопанството 
што за цел има подобрување на профилот на студиските програми а кое нешто ќе 
резултира со кадар кој ќе одговори на потребите на реалниот сектор. 

Клучни зборови: соработка, стопанство, студиски програми. 
 

COOPERATION WITH THE ECONOMY - POSSIBILITY OF PROFILING THE STUDY 
PROGRAMMES 

 

Summary: Once there is a University, there is an endeavor of the state institutions and 
university authorities to educate the staff with the acquired knowledge that can meet the 
demand of employers, either in the public sector or the private one. Therefore, they have 
adopted a numerous legislation amendments, and also for practical implementation, a more 
laws and regulations was passed on University and Faculties' level. One of the activities that will 
allow convergence of views in terms of profile of educated staff of universities is to establish 
cooperation with the economy (which is the subject of this paper) that would enable profiling of 
study programs whose completion will produce staff that meet the labour demand in the 
economy. The baseline for these activities is the Law on Higher Education that includes 
provisions for mandatory practice of students which is a requirement for advancement to a 
higher year of study and clinical instruction that is performed by prominent experts from the 
practice. Also, this area is regulated by the legal provisions and, also by the provisions of the 
Regulation on the criteria and responsibilities of boards of cooperation and trust with the public. 
Certainly in this direction, the autonomous activities of the University, especially their units (in 
this case the Faculty of Economics - Prilep), undertake activities for further  cooperation with the 
economy in order of improving the profile of curriculum. This in turn will result in staff with 

                                                 
 
20 Сл.весник на РМ, бр.35/2008...154/15 
21 Сл.весник на РМ, бр.148/2013. 
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aquired skills which will meet the real sector demand. 
Keywords: cooperation, economy, study programs. 
 

1. ВОВЕД 
 

Тежнеењето кон профилирање на студиските програми за едуцирање на кадри кои во 
целост ќе одговорат на потребите на стопанството и пошироката општествена заедница е 
континуиран процес. Но сепак, во последнава декада на истото е ставен посебен акцент 
особено од нормативно правен аспект. Имено, понудени се редица решенија во Законот за 
високото образование кој понатаму упатува на регулирање на ова прашање со неколку 
подзаконски акти22. Дел од овие прашања оставено е да се регулираат со акти на 
високообразовните установи. Од досегашната пракса со сигурност можеме да тврдиме дека 
нормативното уредување на оваа област не понуди некои значајни решенија кои би имале 
значајни импликации во имплементацијата на овие одредби. Напротив, се што е направено 
до денес најмногу се должи на ангажманот на високообразовните установи (во нашиот случај 
Економскиот факултет – Прилеп) особено на ентузијазмот на академскиот кадар. Со 
залагањето на наставно-образовниот кадар на студентите им е овозможено каква таква 
врска со стопанството и јавниот сектор односно проверка на стекнатите теоретски знаења во 
реалноста.  

 

2. НОРМАТИВЕН АСПЕКТ НА ВРСКАТА ПОМЕЃУ УНИВЕРЗИТЕТОТ И 
СТОПАНСТВОТО 

 

Во Законот за високото образование23 (Чен 14 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за високото образование објавен во Сл. Весник на РМ бр. 103/08) дадена е 
основата за изведувањето на клиничката настава на Високообразовните установи како еден 
од сегментите за воспоставување мост меѓу универзитетот и стопанството. Според оваа 
одредба предвидено е 10% од задолжителните предмети и 10% од изборните предмети на 
факултетите да се изведуваат преку клиничка настава од страна на истакнат стручњак од 
практиката. Според ставот 10 од истиот член оставено е поблиските услови што треба да ги 
исполнува истакнатиот стручњак да бидат пропишани со посебен правилник од страна на 
Министерот надлежен за работите на високото образование. Постапувајќи според оваа 
одредба Министерот донесе Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот 
стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава објавен 
во Сл. Весник бр. 71/2009 година а во истиот е објавен и Правилник за начинот и условите за 
организирање на практична настава за студентите. Карактеристично за овие два правилници 
е тоа што одредбите содржани во нив, како во поглед на начинот на организирањето на 
практичната настава така и во поглед на условите кои треба да ги исполнува истакнатиот 
стручњак практично е невозможно да се исполнат, (Пример: ментор се ангажира и од страна 
на организацијата – установата каде се реализира практичната настава). Веднаш по 
пристапувањето кон подготовки за имплементација на Правилникот за практична работа се 
наиде на препреката: која организација е спремна да определи посебно лице, а таа да го 
плаќа да работи со студентите.  

Во поглед на исполнетоста на условите за истакнат стручњак од практиката, тешко беше 
да се најде и професор од факултет што истите ги исполнува. 

Увидувајќи ги овие пропусти, надлежниот министер по само една година, а уште не 
почната примената на претходните правилници донесе нови правилници кои значително ги 
либерализираа начинот на изведување на практичната настава и условите кои треба да ги 
исполнува истакнатиот стручњак кои се објавни во Сл.в. на РМ бр. 120/2010. Постапувајќи 
според овие Правилници, а најмногу со ангажман на академскито кадар Економскиот 
факултет – Прилеп има обезбедено доволен број на истакнати стручњаци кои што 
изведуваат клиничка настава (иако не во целост). Исто така, остварени се значаен број на 
посети на деловни субјекти од страна на студентите во организација на академскиот кадар а 

                                                 
 
22 Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите и Правилник за условите кои 
треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава. 
23 Член 99 

2



XXII  Skup TRENDOVI RAZVOJA:  
“NOVE TEHNOLOGIJE U NASTAVI”,  Zlatibor, 16. - 19. 02. 2016. 
 

293 

преку Центарот за перманентно професионално усовршување кој работи во рамките на 
Факултетот.  

 
3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА И ПРОБЛЕМИ ПРИ ИСТОТО 

 
Како што и погоре беше наведено како еден од позначајните проблеми при 

реализацијата на практичната настава на студентите е обезбедување на соодветен кадар од 
страна на субјектите каде што истите ја реализираат практичната настава.  

Што се однесува, пак, до ангажманот на истакнатите стручњаци, онака како што е 
регулирано со Законот тоа е практично невозможно. Ова од причина што не постои лице кое 
може да ги остави своите обврски на работното место за да биде присутно на Факултет и да 
изведува настава цел семестар. Од практично искуство можеме да наведеме дека овие лица 
имаат реални пречки да го остварат истото. На пример, еден судија за да има некакви 
предавања надвор од судот два и повеќе пати треба да добие согласност од Судскиот совет. 
Друго е прашањето за неговите обврски во судот. Во стопанството има и други пречки, 
односно имаме ангажирано лице кое што е исклучиво надлежно за увоз и извоз во фирматаи 
не може однапред да се предвиди кога ќе биде ангажирано на својата работа за да може да 
се ангажира на факултетот.  

Од друга страна, кога студентите ќе одат некаде на пракса до нив доаѓаат разни 
документи кои што содржат определени податоци кои што подлежат на определена тајност 
односно заштита.24  

Меѓутоа сепак Економскиот факултет, во рамките на Центарот за перманентно 
професионално усовршување, во континуитет, реализира низа активности и иницијативи за 
создавање широка платформа на долгорочни партнерства меѓу Факултетот, деловните 
субјекти,  како и приватните и јавните институции и организации. 

Во таа насока, во периодот од 15.09.2012 – 14.09.2013, беа организирани предавања од 
истакнати стручњаци од практиката кои успешно пренесоа дел од своето знаење и искуства  
на нашите студенти. Предавањата беа одржани од повеќе стручњаци од  областите: Бизнис 
информатика, Статистика, Бизнис економија и Финансии. 

Исто така,Центарот воспостави успешна двонасочна комуникација со фирмите преку 
организација на "недела на деловен субјект“, со цел студентите да се запознаат со неговото 
функционирање, а во исто време, да се стекнат со практични знаења кои ќе можат да ги 
имплементираат во иднина. Во оваа насока, во просториите на Економскиот факултет - 
Прилеп беше организирана „недела на Млекара АД Битола“, како и презентација на 
програмата за млади банкари на ПроКредит банка АД Скопје.  

Во академската 2013/14 година претставници од бизнис секторот реализираа клиничка 
настава од областите: Бизнис информатика, Маркетинг, Сметководство, Менаџмент и 
Меѓународна економија. Во рамките на „недела на деловен субјект“во просториите на 
Економскиот факултет - Прилеп беше извршена презентација на отворениот конкурс на 
Шпаркасе Банка за доделување стипендии за обука и стажирање во Штаермеркише 
Шпаркасе и школарина за студии на Универзитетот во Грац Австрија во 2014/2015г. 

За поефикасно да се прилагоди кон динамиката на промените во окружувањето, 
Факултетот се определи за флексибилна образовна понуда и нејзино проширување со нови 
содржини и методи, наменети за потребите на пошироката заедница. Во овој контекст, 
Економскиот факултет – Прилеп и „Мермерен Комбинат„ АД Прилеп склучија Договор за 
спроведување на обука за стекнување на знаења од областа на MS Word, MS Excel и MS 
PowerPoint, во две нивоа.  

Економскиот факултет – Прилеп има склучено Договор за соработка и со Друштвото за 
производство, трговија и услуги „Кромберг & Шуберт“ Македонија ДООЕЛ Битола. Целта на 
овој договор е да им се овозможи на студентите да го надоградат своето теоретско знаење 
со практично искуство.  

Во академската 2014/15 година беше одржана клиничка настава од областите: 

                                                 
 
24 Закон за заштита на личните податоци, Слв. На РМ 7/2005, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15.  
Закон за банки, Сл.в. на РМ бр. 67/07  – член 111),  90/09, 67/10, 26/13 и 15/15. 
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Компјутерско програмирање, Маркетинг истражување, Маркетинг на услужни дејности, 
Сметководство, Право за економисти, Статистика, Менаџмент, Маркетинг менаџмент и 
Меѓународна економија. Треба да се каже дека во овој период беа реализирани и други 
активности, од кои позначајни се: 

‐ Соработката со Шпаркасе банка за доделување стипендии за обука и изучување 
на германски јазик.  

‐ Договорот за деловно-техничка соработка со Конзорциумот „ИНОВАТОР 2013“во 
доменот на: Имплементација на Стратегијата и Законот за иновациска дејност на 
Владата на Р.Македонија за наредните 3-5 години, 

‐ Меморандумот за соработка со Агенцијата за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија, за: Реализација на едукативни настани (специјализирани 
обуки, работилници и сл.) на теми поврзани со претприемништвото, поддршката на 
развојот на МСП25 и др., 

‐ Преземање на повеќе иницијативи со партнери од локалната бизнис заедница, 
повеќе средби, разговори за оганизација на заеднички настани и промоција на 
Факултетот и фирмите. 
Во рамките на овие активности посебно место завземаат и соодветните програми 

и проекти што факултетот ги нуди за стручно усовршување и надградба на 
заинтересираните лица од бизнис секторот кои се реализират преку организирање на 
предавања и обуки во тренд со современите барања на економското живеење. 

 

4. ЗАКЛУЧОК 
 

Од извршената анализа на нормативното регулирање на практичната работа на 
студентите и изведувањето на клиничката настава, активности кои претставуваат мост 
помеѓу универзитетот и стопанството, можеме со сигурност да заклучиме дека 
нормативното уредување на овие области не дава некакво ветување за продлабочување 
на оваа соработка. Што се однесува до самиот чин на практична работа на студентите 
заслужува внимание посебниот ангажман на академскиот кадар кој е во насока на 
обезбедување на институции и деловни субјекти во коишто студентите ќе можат да ја 
извршуваат практичната работа. Посебно заслужува внимание воспоставената пракса 
помеѓу факултетот и стопанските субјекти за посета на фирмите каде што од страна на 
стручни лица на еден реален и практичен начин на студентите им се ставаат на увид 
практичните постапки и процедури во вршењето на деловните процеси. На ваков начин на 
студентите им се овозможува и практично да ги проверат и надополнат стекнатите 
теоретски познавања. Заради подобрување на состојбите во оваа област неопходно е 
измени во законската и подзаконската регулатива и секако определени финансиски инпути 
во поглед на практичната работа на студентите во деловните субјекти заради покривање 
на трошоците на ангажираниот персонал од стопанството кој ќе работи со студентите.  
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