РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН
РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ и ОПЕРАТИВНО МЕНАЏИРАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ ЗА ЗАБАВА И СПОРТ
Со одлуката за формирање на Рецензиската комисија за избор на наставници во
насловно звање во дополнителен работен однос на Висока стручна школа Бизнис
Академија Смилевски - БАС Скопје, за групата наставни предмети: Спортски менаџмент
и Оперативно менаџирање на објекти за забава и спорт од 08.04.2016 година,
определени сме за членови на Рецензиската комисија.
Со одлуката од Наставничкиот совет ги добивме документите кои беа наведени
во конкурсот и по нивното проучување, Рецензиската комисија, во состав:
I. Вон. проф. д-р Георги Георгиев, вонреден професор на Факултетот за физичко
образование, спорт и здравје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј,
Скопје;
II. Доц. д-р Александар Ацески, доцент на Факултетот за физичко образование,
спорт и здравје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
III. Проф. д-р Таип Јакупи, професор на Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје.

има чест на Наставничкиот совет на БАС да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
I. Преглед на пријавените кандидати
На конкурсот за избор на наставници на БАС, објавен во Нова Македонија на
16.03.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за
групата наставни предмети: Спортски менаџмент и Оперативно менаџирање на
објекти за забава и спорт, пријавени се вкупно 1 кандидат:
1. М-р Срџан Прокиќ
Од увидот на документацијата и врз основа на тоа што кандидатот претходно ја има
поминато хабилитационата постапка за избор на наставници, подобен за рецензирање
е единствениот пријавен кандидат.
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II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и
компетенции на кандидатите
1. М-р Срџан Прокиќ
А) Образовен развој
Срџан Прокиќ е роден на 30.05.1980 година во Битола. Своето високо образование го
завршува на Тренерскиот факултет на Националната спортска Академија „Васил
Левски“ во Софија, Бугарија во периодот од 1999-2003 година. Во периодот од 2001 до
2003 година се стекнува со титулата Спортски менаџер на истоимената установа во
областа Менаџмент во спортот. Во периодот од 2003-2004 година се стекнува со
титулата Магистер по спорт на Националната спортска Академија „Васил Левски“ во
Софија, Бугарија во областа Теорија и методика на спорт. Во периодот од 2007 до 2008
година завршува и постдипломска специјализација и се стекнува со титулата Професор
по физичка култура, Теорија и методика на физичко образование, Центар за
последипломска квалификација, факултет за учители на Националната Спортска
Академија „Васил Левски“ Софија Р.Бугарија. Во 2012 година, кандидатот се запишува
на Докторските студии на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола на студиската програма Образовен менаџмент.
Во однос на својот образовен развој, кандидатот има посетувано обуки во следниве
области:












2014 год. Тренинг за тренери според Adizes методологија. Adizes Trening
(Syndag™). Goran Nedic - Clear View Business Training Center.
2014 год. Обуката ДЕАН 3 - креирање на тестови на знаења и оценување на
остварувањето на студентите - Бизнис Академија Смилевски – БАС.
2014 год. Обука Ефективно академско, менаџерско и административно
работење. Бизнис Академија Смилевски – БАС.
2014 год. Дидактика за ефективна академска настава-ДЕАН 3/2 Бизнис
Академија Смилевски – БАС.
2014 год. Дидактика за ефективна академска настава-ДЕАН 3/1 Бизнис
Академија Смилевски – БАС.
2013 год. Обука Дидактика за ефективна академска настава-ДЕАН, Бизнис
Академија Смилевски – БАС.
2010 год. Обука за инструктор по тенис - Бугарска федерација по тенис.
2009 год. Обука за бизнис вештини- Business Start-Up Centre – Bitola.
2007 год. Сертификат за успешно завршена обука по информатика. Влада на
Република Македонија Проект „Македонија-Земја на информатичари“.
2007 год. Сертификат за успешно завршен II степен на Англиски јазик Агенција
за вработување на Република Македонија Центар за вработување-Битола.
2006 год. Сертификат за успешно завршен I степен на Англиски јазик Агенција
за вработување на Република Македонија Центар за вработување-Битола.
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Б) Кариерен развој
Кариерниот развој на м-р Срџан Прокиќ се одвива според следнава хронологија:
Период на работа / година
2016
2015

2012

2011

2001-2011

2007

2004
2001

Установа - работно место
Раководител
на ТРД ХДТВ МЕГА
ДООЕЛ, Скопје
Спортски новинар – Уредник на
спортска редакција ТРД ХДТВ МЕГА
ДООЕЛ, Скопје
Предавач
на
наставната
група
предмети Спортски менаџмент и
Оперативно менаџирање на објекти за
забава и спорт на Бизнис академија
Смилевски - БАС
Надворешен
соработник
на
постдипломските
студии
по
предметите Основи на физичко
воспитание со методика и Основи на
физичко образование со методика на
Педагошкиот факултет Битола
Надворешен соработник на катедра
Менаџмент
во
спортот
на
Националната спортска академија
„Васил Левски“, Софија, Бугарија
Волонтерски професор по спорт и
спортски активности во Завод за
рехабилитација на деца со оштетен
слух „Кочо Рацин“ Битола
Постојан судски преведувач при
Основниот суд во Битола од Бугарски
на Македонски јазик и обратно
Личен кондиционен тренер по Rev Abs,
Insanity Fitness, P90x

Кандидатот бележи и други кариерни остварувања како волонтер, член на
организациски одбор на научна конференција, претседавач на секции на стручен
симпозиум и сл.
В) Авторски остварувања
Кандидатот ги има објавено следниве стручни и научни трудови:


2014 год., Трет симпозиум – Менаџмент и современи практики, предметен фокус
Менаџмент и вработливост. Бизнис Академија Смилевски БАС – Скопје.
o Научен труд: „Имплементација и интеграција на талент менаџмент во
спортските организации“
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2013 год., Првата меѓународна научна конференција “Регионална економска соработка
во процесот на глобализацијата” на Економскиот факултет при Државниот Универзитет
во Тетово.
o Научен труд: „Концепциски развој на маркетингот во спортските
организации“
o Научен труд: „Спортско менаџерските стилови еден од факторите за
незадовоството и преминување на развојните спортисти и во други
спортски клубови“
o Научен труд: „Влијанието на спортскиот и оперативниот менаџмент врз
организациската изведба“
o Научен труд: „Компаративна анализа на оперативниот менаџмент во
компаниите и спортските организации“
2013 год., Бас Институтот за менаџмент - Битола, Бизнис Академија Смилевски – БАССкопје и Универзитетот „Булет Еџевит“ – Зонгулдак Втора меѓународна научна
конференција Современи менаџерски предизвици и организациски науки со
предметен фокус Придонесот на човечките ресурси и организациските промени во
одржливата компаниска конкурентност.
o Научен труд: „Имиџмејкерството во спортските организации како
иновативен модел во функција на креирање одржлива конкурентска
предност“
o Научен труд: “Интелектуална предност на студентите идни спортски
менаџери реализирани низ инструменталниот концепт во дидактичкиот
материјал“
2013 год., Втор симпозиум - Современи менаџерски предизвици и организациските
науки со предметен фокус: придонесот на воспитно – образовниот систем и
претприемачката култура и иновативна практика. Бизнис академија Смилевски – БАС.
o Научен труд: “Транформацијата во едукативно-спортскиот тренинг кај
развојните спортисти како иновација која обезбедува конкуретност на
спортските организации“.
o Научен труд: “Иновацијата во прилагодување на спортско едукативните
стилови според нивото на развој на спортистите обезбедува
конкурентност кај спортските организации“.
2013 год., Авторизирани предавања по предметот Оперативно менаџирање на објекти
за забава и спорт. Бизнис Академија Смилевски – БАС.
2012 год., Авторизирани предавања по предметот Спортски Менаџмент, Бизнис
Академија Смилевски-БАС.
2003 год. „Проучување на техниките за водење бизнис преговори во спортот“ Катедра Историја и управување во спортот Национална Спортска Академија „Васил
Левски“ Софија Р.Бугарија.
2003 год. „Проучување на головата ефикасност на клубовите кој што учествувале
во турнирот на Шампионската лига сезона 2002-2003“. Национална Спортска
Академија „Васил Левски“ Софија Р.Бугарија.
2003 год „Појава и развој на фудбалот во град Битола - Р.Македонија“ – Катедра
Историја и управување во спортот Национална Спортска Академија „Васил Левски“
Софија Р.Бугарија.
2002 год.„Ориентација, селекција, усовршување и подготовка на млади фудбалери“Катедра Историја и управување во спортот Национална Спортска Академија „Васил
Левски“ Софија Р.Бугарија.
2002 год.„Професионална педагошка компетентност и преносни способности на
учителот по физичко воспитание и спорт“. Националната Спортска Академија
„Васил Левски“ Софија Р.Бугарија катедра “Психологија, педагогија и социологија“.
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Г) Други остварувања

Учество на семинари, конференции и симпозиуми




















26-27 септември 2014 год. 18th International Science Simposium of Sports and Physical
Education, OHRID, Republic of Macedonia. RESEARCH IN KINESIOLOGY and ACTIVITIES IN
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
25 април 2014 год. Трет симпозиум – Менаџментот и современите практики со
предметен фокус: Менаџментот и вработливоста. Бизнис академија Смилевски – БАССкопје.
18-19 октомври 2013 год. ФИС КОМУНИКАЦИИ 2013 – традиционална XVI меѓународна
конференција – Факултет за спорт и физичко воспитување Универзитет во Ниш, Србија.
6-7 декември 2013 год., Првата меѓународна научна конференција “Регионална
економска соработка во процесот на глобализацијата” на Економскиот факултет при
Државниот Универзитет во Тетово.
01-03 ноември 2013 год., Бас Институтот за менаџмент - Битола, Бизнис Академија
Смилевски – БАС-Скопје и Универзитетот „Булет Еџевит“ – Зонгулдак Втора
меѓународна научна конференција Современи менаџерски предизвици и
организациски науки со предметен фокус Придонесот на човечките ресурси и
организациските промени во одржливата компаниска конкурентност
26 април 2013 год. Втор симпозиум - Современи менаџерски предизвици и
организациските науки со предметен фокус: придонесот на воспитно – образовниот
систем и претприемачката култура и иновативна практика. Бизнис академија
Смилевски – БАС.
4-7 април 2013 год. Олимписки семинар за спортски менаџмент “Управување на
националните спортски федерации (НСФ)- Македонски Олимписки Комитет. Предавач
на семинарот Проф. Д-р Тjери Зинк, Декан на Факултетот за моторички науки, физичко
воспитување, кинезитерапија и реадаптација при Католичкиот Универзитет во Лувен
(Белгија) кој е и почесен член на Центарот за истражување на компаниски промени и
иновативни стратегии (CRECIS). Тој е Заменик претседател на Олимпиското здружение
за спортски менаџмент “Хенри де Бел-Латур и Жак Рог“, а поставен е и за Директор на
Мастер студиите за спортски менаџмент за високи раководители на олимписки
спортски организации. Проф. Д-р Тjeри Зинк е и потпретседател на Белгискиот
олимписки комитет.
19.12.2012 год. Улогата на маркетингот и промоција во процесот на брендирањетрибина Бас Институт за Менаџмент Битола, professor Johan Yssel, PhD Marketing and
Advertising, School of Communication at Point Park University Pittsburgh, Pennsylvania.
14.11.2012 год. Социјалното претприемаштво академски, општествен и економски
предизвик – трибина, Бас Институт за Менаџмент Битола.
1999-2012 год. Редовно учество на поголем број на катедрени научни конференции во
Национална Спортска Академија „ Васил Левски “ Софија.
2012 год. 10-та Меѓународна научно стручна конференција Федерација на Спортските
Педагози на Република Македонија, Велес.
2010 год. 14-ти Симпозиум за спорт и физичко образование на млади Федерација на
Спортските Педагози на Република Македонија Охрид.
2010 год. Меѓународна Научно Стручна Конференција, Федерација на Спортските
Педагози на Република Македонија, тема: Програмски интенции за создавање на
стручни и научни кадри за потребите на спортот и физичкото образование, Велес.
2009 год. Прв Симпозиум на Тренерската Организација на Македонија, Фудбалска
Тренерска организација и Фудбалска Федерација на Македонија, Скопје.
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III. Заклучок и предлог на рецензиската комисија
Врз основа на приказот на образовниот и кариерниот развој на кандидатот и
неговите досегашни остварувања во однос на изведбата на наставата по предметите
Спортски менаџмент и Оперативно менаџирање на објекти за забава и спорт (што
може да се воочи од семестралните евалвации направени од страна на студентите),
неговото активно учество на научните и стручните собири организирани од БАС, како и
на обучувачките работилници, ни дава за право до Наставничкиот совет на Бизнис
академија Смилевски – БАС, да го предложиме овој кандидат да се ре-избере, односно
да се избере во повисоко звање виш предавач за групата наставни предмети
Спортски менаџмент и Оперативно менаџирање на објекти за забава и спорт.
РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Вон. проф. д-р Георги Георгиев

2. Доц. д-р Александар Ацески
3. Проф. д-р Таип Јакупи
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