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ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Размена на нови идеи и пристапи кон определени менаџерски 
предизвици поврзани со конкурентноста, преку презентирање 

на резултатите од современите научни истражувања во 
областа на организациските науки и менаџментот, 

економијата, информатичките науки и образованието.

МИСИЈА

МИСИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

УЧЕСНИЦИ НА
КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Мисија на конференцијата

УЧЕСНИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Наставно-научни работници од областа на организациските науки и 
менаџментот, економските науки, информатички науки, образование;

Наставно-научни работници од други сродни области од општествените 
и хуманистички науки;

Истакнати практичари од областа на дигитализацијата и 
сајбер-безбедноста;

Студенти на втор и трет циклус на студии;
Наставници од високообразовни институции;

Наставници од основно и средно образование;



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ЦЕЛИ НА
ПРЕДМЕТНИОТ

ФОКУС

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТНИОТ ФОКУС

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Да се презентираат современи истражувачки резултати за поврзаноста на 
тематскиот фокус и организацискиот развој;

Да се презентираат добри практики за дигитализираноста и 
информатичката интегрираност на деловните процеси;

Да се презентираат добри практики за развој на дигитализацијата и 
сајбер заштитата на ниво на организација;

Да се презентираат истражувачки резултати од првата фаза на 
макро-проектот „Интересот на младите и возрасните за студирање и 

работење во ерата на дигитализација и сајбер-заштитата“.



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ТЕМАТСКИ СЕКЦИИ

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

ПРЕДЛОГ ТЕМИ И СЕКЦИИ

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Секцијата опфаќа теми од употребата и имплементацијата на веб технологии, социјални и 
други дигитални медиуми, управувањето со информациските системи, справувањето со 

ризици и компјутерскиот криминал како и органзизациската интелигенција.

СЕКЦИЈА 2 | ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ

СЕКЦИЈА 5 | ДРУГИ МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ

Оваа секција ќе обработува теми од областа на е-бизнисот, неговите стратегии и модели за 
имплементација, оперативниот менаџмент, предизвици и добри практики, вклучувајќи и нови 

бизнис модели.

СЕКЦИЈА 3 | Е-БИЗНИС

Секцијата ќе ги вклучи оние трудови кои ќе работат на дигитализацијата во институциите 
преку ИКТ решенија. Дополнително, во секцијата ќе бидат вбројани влијанијата на развојот на 

ИКТ врз општеството, социјалните промени, начините на управување и планирање на истите 
како и добри практики и идни перспективи од употребата на ИКТ.

СЕКЦИЈА 4 | ИКТ КАКО АГЕНТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОМЕНИ

Во рамки на конференцијата, а со повод од првите искуства со светската пандемија, 
програмскиот одбор ја воведува оваа секција како начин за споделување на првите искуства 

на образовните капацитети во рамки на пандемија. Оваа секција ќе разработува теми од 
различните видови модели на онлајн или дигитализирана настава, алатките за 

дигитализирање на наставата како и сајбер заштитата на корисниците и образовните процеси.

НОВА СЕКЦИЈА / СЕКЦИЈА 1 | ОНЛАЈН НАСТАВА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ПРОГРАМСКИ
ОДБОР

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

ПРОГРАМСКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Проф. д-р Цветко Смилевски, претседател, Битола, С. Македонија;
Акад. Марјан Блажич, Ново место, Словенија;

Проф. д-р Живан Живковиќ, Бор, Србија;
Проф. д-р Берекет Јебио, Малме, Шведска;

Проф. д-р Слободан Ќамиловиќ, Травник, Босна и Херцеговина;
Проф. д-р Видоје Вујиќ, Ријека, Хрватска;

Проф. д-р Хонфи Вид Сабастиен, Унгарија;
Проф. д-р  Золт Илиеси, Ирска;

Проф. д-р Фотис Килипинс, Р. Грција;
Проф. д-р Милан Радосављевиќ, Белград, Србија;

Вон. проф. д-р Мирослава Петревска, Белград, Србија;
Вон. проф. д-р Шермин Шентуран, Зонгулдак, Турција;

Вон. проф. д-р Марија Иванова Стоева, Пловдив, Бугарија;
Вон. проф.  д-р Лидија Стефановска, Битола, С. Македонија;

Вон. проф. д-р Гордана Тасевска, Битола, С. Македонија;
Доц. д-р Тони Соклевски, Битола, С. Македонија;

Проф. д-р Бошко Родиќ, Белград, Србија;
Д-р Војчех Буџиановски, Вроцлав, Полска;

Д-р Уве Кристијан Плачетка, Виена, Австрија;



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИСКИ
ОДБОР

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

ПРОГРАМСКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Вон. проф.  д-р Лидија Стефановска, претседател;
Доц. д-р Весна Стојановска – заменик претседател;

Доц. д-р Тони Соклевски;
Вон. проф.  д-р Гордана Тасевска;

Пред. м-р Иван Ѓоргиевски;
Проф. д-р Петер Жатман;
Проф. д-р Пал Барканул;

Вон. проф. д-р Марјан Танушевски;
Виш пред. д-р  Јосиф Петровски;

Пред. м-р Билјана Галовска;
МБА Андријана Апостолова – секретар;



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

НАСОКИ
ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

НАСОКИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Заинтересираните автори најдоцна до 15.09.2020 година да испратат пријава за 
учество и апстракт на трудот (на еден од работните јазици и англиски превод) на официјалната 

e-mail адреса konferencija@bas.edu.mk;

Сите прифатени апстракти ќе бидат објавени во електронска верзија на Зборник на апстракти 
кој учесниците ќе го добијат со регистрацијата на денот на конференцијата;

Краен рок за испраќање на целосните трудови е 15.10.2020 година;

Целосните трудови ќе бидат објавени електронски на страницата  www.basim.edu.mk, најдобрите 
два труда (по проценка на програмскиот одбор ќе бидат објавени во меѓународни научни 

списанија);

Работни јазици: македонски, англиски, српски, хрватски, босански, словенечки

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на e-mail 
konferencija@bas.edu.mk или на телефонот 070-339-667.



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

УПАТСТВА ЗА 
ПИШУВАЊЕ НА 

ТРУДОВИТЕ
Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

УПАТСТВА ЗА ПИШУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ

Котизации и начини на уплата

Локација и контакт информации

Програмска апликација: Microsoft Word;
Формат – А4 со маргини 2,5 cm и во една колона;

Фонт – Calibri, големина на текстот 12 pt освен насловот на трудот  (14 pt);
Текстот треба да се уреди со единечен проред (spacing - single);

Насловот и сите поднаслови да бидат напишани со големи букви и bold;
Апстрактот да не биде подолг од 250 зборови и да завршува со 3-5 клучни зборови;

Трудовите да започнуваат со име на авторот, институција и e-mail адреса;
Трудовите задолжително да содржат вовед, методологија на истражување, 

резултати и нивна анализа, заклучок и библиографија;
Обем – најмногу осум страници;

Харвардски стил на цитирање;
Трудовите се пишуваат на еден од наведените работни јазици;

Краен рок за испраќање на трудовите е 15.10.2020 година;

Трудовите да бидат организирани на следниот начин:

Работни јазици: македонски, англиски, српски, хрватски, босански, словенечки



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

КОТИЗАЦИЈА

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

КОТИЗАЦИИ И НАЧИНИ НА УПЛАТА

Локација и контакт информации

Рок за уплата на котизацијата е 15.10.2020 година; 
Со котизацијата се опфатени: 

   сертификат;
организација на конференцијата;

придружни материјали;
електронска верзија на апстракти;

зборник на трудови (електронска верзија);
Учесниците сами ги сносат патните трошоци и сместувањето.

ПО ТРУД:

РЕГУЛАРНА КОТИЗАЦИЈА    |  25€
ВИРТУЕЛНО УЧЕСТВО    |  25€

 ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ    |  25€
СТУДЕНТИ НА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС    |  20€

СОРАБОТНИЦИ НА БАС И БАС ИМ    |  20€
УЧЕСНИЦИ БЕЗ ТРУД    |  15€

УЧЕСНИЦИ БЕЗ ТРУД (ГРУПА ОД 5 ИЛИ ПОВЕЌЕ)    |  10€

Денарска сметка
Назив на примачот: БАС Институт за 

менаџмент Битола
Банка на примачот: Шпаркасе банка 

Македонија АД Скопје
Сметка: 250001002786208

Девизна сметка 
BAS Institut za menadzment Bitola

IBAN: MK07250001002786208
SWIFT: INSBMK 22

Banka: Sparkasse Banka Macedonia AD Skopje

СМЕТКИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈАТА



ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ЛОКАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТАШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

КОНТАКТ ДЕТАЛИ:

Мисија на конференцијата

Учесници на конференцијата

Цели на предметниот фокус

Предлог теми и секции

Програмски и организациски одбор

Насоки за учесниците

Упатства за пишување на трудовите

Котизации и начини на уплата

ЛОКАЦИЈА И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

БАС Институт за менаџмент – Битола ул. „Херцег Нови“ бр.6
Бизнис Академија Смилевски – Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 111 

Телефон: ++389(0)47 225 218
Интернет страна: www.basim.edu.mk, www.bas.edu.mk
Официјална е-маил адреса:  konferencija@bas.edu.mk

КОНТАКТ ЛИЦА

Доц. д-р Весна Стојановска
Телефон: ++389(0)77728618

E-mail: vesna.stojanovska@bas.edu.mk

Вон. проф. д-р Лидија Стефановска 
Телефон: ++389(0)70 339 667

E-mail:  lidija.stefanovska@bas.edu.mk

Конференцијата ќе се одржи онлајн со употреба на 
видео-конференциски сервис. 

Сите регистрирани учесници ќе ги добијат инструкциите за најава на истиот во 
својата електронска пошта непосредно пред настанот.



ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

basim.edu.mk/konferencija
bas.edu.mk/konferencija
konferencija@bas.edu.mk

Пријава за учество на конференцијата до 10.07.2020 година;
Доставување на апстракт најдоцна до 15.09.2020 година;
Доставување на целиот труд најдоцна до 15.10.2020 година;
Плаќање на котизацијата најдоцна до 15.10.2020 година.

ВАЖНИ
ДАТУМИ

30-31 октомври 2020г.
- ONLINE -


