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Програма за работа на директорот на БАС Институт за менаџмент Битола за периодот 2018 – 2022 година 

 

 

Почитувајќи ги сите развојни периоди на БАС Институтот за менаџмент како директор во периодот од 2018 до 2022 година 

целокупниот свој капацитет ќе го вложам во реализација на следните цели: 

 Дизајнирање, аплицирање и реализација на проекти поддржани од најразлични фондови; 

 Дизајн, обезбедување и реализација на обуки и консултански активности во организации од најразлична дејност; 

 Развој на научно-истражувачката дејност со цел да се обезбеди одржлива компаниска конкурентност како општ услов за 

вкупниот развој на Република Македонија; 

 Оспособување и усовршување на кадрите за научно-истражувачка и проектна работа, како и  создавање и осовременување на 

научно-истражувачката инфраструктура која е во функција на остварувањето на научните истражувања; 

 Организирање на меѓународни научни конференции, собири и дебати; 

 Развивање на издавачката дејност на Институтот; 

 Развивање на општествената одговорност на Институтот; 

 Воспоставување на нови соработки со научни, образовни институции, невладини, државни и бизнис организции и 

продлабочување на соработката со постоечките партнер организации; 

 Финансиско осамостојување; 

 Усогласување на Статутот и другите подзаконски акти (правилници, упатства и сл) на Институтот според тековните промени на 

законските прописи; 

 Градење на услови за активирање на наставната дејност на вториот циклус на студии;  

            Горенаведените цели се подетално прикажани во следната програма:  
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ПРИОРИТЕТНИ 
ПОДРАЧЈА НА 

ДЕЛУВАЊЕ 

ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И ВРЕМЕНСКА РАМКА НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

 
 
 

ПРОЕКТНО 
РАБОТЕЊЕ 

 
 Идентификување на проекти за кои БАС ИМ е 

соодветен за аплицирање поддржани од 
најразлични достапни фондови; 

 Дизајн и комплетирање на проектните 
апликации; 

 Аплицирање на проектите; 
 Реализација на добиените проекти; 

 

 
 
 

Континуирано 
2018-2022 

 

Директорот со научните 
работници, систем 
аналитичарот, соработникот 
за проекти, деловниот 
секретар во БАС Институтот 
за менаџмент Битола и 
партнер организациите 
соодветно за секој проект. 

 
 
 
 

ОБУКИ И 
КОНСУЛТАНСКИ 

АКТИВНОСТИ 

 
 Интензивно воспоставување на контакти со 

компаниите во РМ и реализација на обуки и 
консултански активности; 

 Воспоставување на контакти и реализација на 
комерцијални обуки во училиштата; 

 Реализација на консултански услуги во 
компаниите  кои ќе произлезат од 
реализација на вториот проект на БАСИМ  
„ВИКО“; 

 Обуки во партнер компаниите; 
 Обуки во образовни институции; 
 Обуки во јавен сектор; 
 Обуки во невладини организации; 

 
 

 
 
 
 

Континуирано 
2018-2022 

 

 
Вработените во БАС ИМ, 
БАС, Детра и со своите 
соработници од 
компаниите, образовните 
институции, невладините 
организации и државните 
институции. 
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ПРИОРИТЕТНИ 
ПОДРАЧЈА НА 

ДЕЛУВАЊЕ 

ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И ВРЕМЕНСКА РАМКА НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

 
НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

 Реализација на проектот ВИКО 
 Подготовка и реализација на трет научно- 

истражувачки проект во зависност од 
наредната Програма на БАС ИМ Битола. 
 

 ВИКО до 2019 
 Третиот проект 

2019 -2021 

Кадарот од БАС ИМ заедно 
со компаниите каде што се 
реализираат научните 
истражувања. 

 
 
УСОВРШУВАЊЕ НА 
КАДАРОТ ВО БАСИМ 
 

Оспособување и усовршување на кадрите за: 
 научно-истражувачка ; 
 проектна работа; 

Преку подигнување на компетенциите ќе се гради и 
осовременува научно-истражувачката 
инфраструктура која е во функција на остварувањето 
на научните и проектните цели; 
 

 
  

Континуирано 
2018 - 2022 

 
Стручниот аналитичар, 
Соработникот за проекти, 
Деловниот секретар и 
научните работници на 
Институтот. 

 
 
 
 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
МЕЃУНАРОДНИ 
НАУЧНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ И 
СОБИРИ  

 Организирање и реализирање на: 
- Петтата меѓународна научна конференција 
- Шестата меѓународна научна конференција 
- Седмата меѓународна научна конференција 

 
 Организирање и реализирање на: 

- Шестиот симпозиум  
- Седмиот симпозиум 

 
 Издавање на зборници на апстракти и 

електронски зборници на трудови  
 

 Организирање на стручни собири, трибини, 
тркалезни маси и сл. 

Секоја втора година 
ноември 2018,  
ноември 2020 и  
ноември 2022  
 
април 2019 и 
април 2021 
 
за секоја 
конференција 
 
според актуелноста 
во општествените 
движења и промени 

 
Програмски одбор 
Организациски одбор 
Партнери со-организатори 
Вработените во БАС ИМ  
Институции и поединци како 
истакнати научни и стручни 
работници во своите 
области соодветни на 
тематските фокуси на 
конференциите и другите 
собири. 
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ПРИОРИТЕТНИ 
ПОДРАЧЈА НА 

ДЕЛУВАЊЕ 

ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И ВРЕМЕНСКА РАМКА НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

 
 
 

ИЗДАВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

 
 Публикување на резултатите од научните 

проекти; 
 Издавање на книги, учебници, брошури; 
 Издавање на научно списание;  
 Зборници на апстракти од конференции; 
 Електронски зборници на трудови од 

конференциите. 

Непосредно после 
завршувањето на 
проектите: ВИКО-
2019 
Третиот проект-2022 
Списание -2019 
Зборниците во текот 
и на крајот од 
конференциите 

 
Претходно формирани: 
Уредувачки одбор 
Програмски одбор 
Редакциски одбор 
Рецензенти 
 
 

 
 
 
 

ОПШТЕСТВЕНАТА 
ОДГОВОРНОСТ 

  

 Развој на социјалното претприемаштво преку 
консултански услуги и реализација на проекти за 
помош при отворање и развој на фирми на лица 
со посебни потреби. 

 Организирање на хуманитарни активности 
 Стручна консултантска помош на фирми и 

поединци во процесот на аплицирање на 
проекти како придонес за поголема грижа и 
вработливост, како и реализација на иновативни 
идеи. 

 Вмрежување на бизнис ангелите со креатори на 
свои идеи за отворање на бизнис; 

 
 
 

Континуирано  
2018 - 2022 

 
Сите вработени и 
соработници на БАС ИМ 
Битола и организациите со 
кои ќе се реализираат 
активностите за подигнуање 
на општествената 
одговорност. 

 
 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА НОВИ СОРАБОТКИ 

 Воспоставување на нови соработки со научни, 
образовни институции, невладини, државни и 
бизнис организации; 

 продлабочување на соработката со постоечките 
во областа на научни истражувања и заеднички 
проекти; 

 
Континуирано  

2018 - 2022 

Директорот, вработените во 
БАС ИМ, неговите 
соработници и партнер 
организациите со кои ќе 
соработуваме. 
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ПРИОРИТЕТНИ 
ПОДРАЧЈА НА 

ДЕЛУВАЊЕ 

ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И ВРЕМЕНСКА РАМКА НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИСКО 

ОСАМОСТОЈУВАЊЕ 

 

 
Стекнување на финансиски средства од следните 
извори: 
 реализација на проекти од различни донатори; 
 реализација на обуки во бизнис секторот; 
 реализација на обуки со училиштата; 
 реализација на обуки во државни, јавни и 

невладини организации; 
 реализирани консултански услуги кон фирми и 

поединци; 
 финансирање на научните проекти од МОН или 

поддршка од други фондови; 
 спонзорства за организирање на настани и 

издавачката дејност; 
 развивање на услугите на Консалтинг 

акцелераторот; 
 работа на вработените од БАС ИМ на проекти 

добиени на име на БАС и Детра; 
 Учества во меѓународни научни истражувања. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Континуирано 
2019 - 2022 

 
 
 
 
 
Директорот, вработените во 
БАС ИМ, неговите 
соработници и 
организациите со кои ќе 
соработуваме за 
обезбедување на 
финансиски средства. 

 
 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ 
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

 Ревидирање на Статутот на БАС ИМ Битола 
 Ревидирање на правилникот за избор и 

реизбор; 
 Изготвување на правилник за плати 
 Изготвување на сите потребни правилници и 

акти според новите законски прописи;  

     
    
 
 до крајот на 2018 

 
Комисии од вработените на 
БАС Институтот за 
менаџмент Битола 
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ПРИОРИТЕТНИ 
ПОДРАЧЈА НА 

ДЕЛУВАЊЕ 

ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И ВРЕМЕНСКА РАМКА НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

 
 
 
 
 

АКТИВИРАЊЕ НА 
НАСТАВНАТА 

ДЕЈНОСТ 

 
 Континуирано финансиско зајакнување на 

Институтот;  
 Континуиран напредок во звања на веќе 

избраните научни и наставно-научни работници 
во БАС ИМ; 

 Обезбедување на потребниот број на 
вработени во Институтот за организирање на 
настава на втор циклус на универзитетски 
студии; 

 Обезбедување на работна дозвола од МОН; 
 Организирање на силна маркетинг кампања за 

уписи на Институтот; 
 

 
 
 
 
 

после 2021 година 

 
 
 
Сите вработени во 
Институтот, неговите 
избрани научни и наставно-
научни работници, 
основачот и МОН. 

 

 

 

                            Мај, 2018           Изработил: 

                           Битола Доц. д-р Тони Соклевски 


