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ПРЕДАВАЊЕ НА ПОЛСКИОТ ПРОФЕСОР Д-Р АНДРЕЈ ШТАНДО  

Во просториите на Факултетот за 

бизнис економија предавање одржа 

полскиот професор  д-р Андреј Штандо 

од Универзитетот за Економија од 

Вроцлав, Полска. Покрај својата 

професорска дејност овој професор 

одржува и приватни консултации од 

областа на економијата односно тој е 

едн вид на советник на полската влада, 

кој учествува во многу бројни нивни 

проекти.  

Концептот на предавање на 

Универзитетот за Економија е сличен на предавањата на Факултетот за бизнис и 

економија. Секое предавањето е проследено со презентации и кратки дискусии со 

студентите, а предавањето завршува со прашања кои ги поставуваат студентите.    

Економијата во Полска 

Професорот д-р Андреј Штандо успеа 

накратко да не запознаа со корените на 

Полска, нејзиниот развој и покрај 

окупацијата од 123 години, со 

позитивниот GDP кој го одржува 23 

години, GDP per capita, полскиот јазик кој 

е нивен матичен јазик и со полските 

општини. Полска се состои од 2479 

полски општини, а секоја од овие 

заедници има одредени задолжености. За 

да можат овие задолженија да ги извршат 

полските општини потребно е да 

обезбедат парични средства, за да се 

развие стратегија. 

Полските општини обезбедуваат парична помош (200 евра) за социјално загрозените 

лица, овозможуваат изградба на спортски терени (изградба 212 терени за фудбал низ 
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сите општини)  со цел  рекреација на најмладите и изградба на центри за 

наркозависници. Полските општини овозможуваат и изнајмување на станови за 

населението по цена од 213 евра месечно. Меѓу другото, задолжение на полските 

општини е изградба на брани, патишта и светла на патиштата како и контрола 

сигурноста на населението. Исто така овие општини се грижат за архитектурата и  

уметноста, и секогаш се заинтересирани за луѓето кој сакаат да инвестираат во 

архитектурата. 

Овој вид на предавање преку 

теоретски и практичен начин 

овозможува на младите студенти 

лесно да дојдат до идеи и начини за 

развојна стратегија на Македонија, 

подобрување на квалитетот на 

живеење, полесен влез во ЕУ како и 

развој на вештините на младите 

студенти.                                               

Професорите од 

Универзитетот за економија уште 

еднаш ја покажаа својата достапност 

до студентите, која се негува со 

години  преку  програмата Еразмус, 

која овозможува на заинтересираните студенти еден семестар да студираат во 

Вроцлав. 
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ШИШЕНЦА  “JУ–БИ” – А.Д. СКОПЈЕ 

Факултетот за бизнис економија – Скопје образованието за бизнис економија 

го реализира низ интерактивна наставна програма, согласно 

наставната програма на Универзитетот во Ајдахо.  Главната цел 

е да ги доближи студентите до реалниот бизнис свет, преку 

основање формираат своја виртуелна компанија. Работењето на 

овој проект е 

интерактивен, со учество на 

студентите поделени во сектори, под 

менторство на професорите од одделни 

наставни дисциплини. Изборот на име, 

производ, менаџери и се останато за 

компанијата го прават студентите.  

Согласно претходните истражувања 

на пазарот, компаниската идеја во 2013 

година беше производство на украсно 

стаклено шишенце - уникатно и рачно 

изработено од членовите на студентскиот  

тим, во 3 различни форми и соодветна 

наполнетост во внатрешноста, според желбите на потрошувачите, изработени рачно 

и кобрендирани и оригинално етикетирани. 

Виртуелната компанија “Ју – Би” 

Скопје, односно “Unique bottle” беше 

основана како Акционерско друштво. 

Taa „издаде“ 83 акции, заради 

обезбедување на почетен капитал, со 

кој стартуваше целата идеја на украсни 

стаклени шишенца. 

 

 

 

 



 

 6 

Производната линија на Ју-Би 

Производството се одвиваше во просториите на ФБЕ, во кое учествуваа сите 

студенти вклучени во интегралниот бизнис модел. Шишенцата беа полнети со 

украсен песок, украсна течна боја, пченка, леќа, ориз, миризливи стапчиња и слично, 

а однадвор беа декорирани со коноп. Компанијата требаше да остави естетски 

позитивен впечаток и да создаде потреба кај потрошувачите да ги купат овие 

уникатни, рачно изработени стаклени шишенца, што би претставувале одличен 

декор во нивниот дом, или работна просторија, спомен од патување или пак за 

подарок. Таргет групата беа колекционери, уметници, домаќинки, студенти, 

тинејџери на возраст од 18 - 30 години. Промоцијата на истите беше спроведена на 

Факултетот за бизнис економија, на соодветен промотивен штанд, а дистрибуцијата 

на производот ја спроведуваа студентите задолжени во секторот за маркетинг, преку 

лична достава.  

     

 

 

 

 

Продажбата на шишенцата се одвиваше со рекордна брзина, во првата недела беа 

продадени 20 шишенца, а до крајот од втората недела, остатокот од произведеното 

( 52 шишенца). Со дел од остварениот приход се надоместија сите трошоци за 

остварување на производството, а од „остварениот профит“ се изврши соодветна 

распределба во корист на компанијата и акционерите.   На крајот на циклусот се 

спроведе евалуација на оствареното и наученото, за што веруваме чуле и нашите 

читатели. 

Евалуација на Ју-Би 

Ние сме задоволни, бидејќи компанијата Ју – Би претстави успешна студентска 

програма. Таа ја постигна својата цел, да се почувствува како може да се допре до 

потребите и желбите на потрошувачите. Со еден збор, студентите од II година, при 

Факултетот за бизнис економија имаат можност да го согледаат бизнис светот од 

поблиску и да се соочат со тимска работа, која ќе ги води кон позитивни успешни 

резултати.  
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УНИКАТЕН СЕТ ОД ВИДЛИВИ И НЕВИДЛИВИ         

ДОДАТНИ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

Инспирирани од дипломската 
работа на наша колешка, истражувавме 
за „Брендот Старбакс и неговата 
маркетинг стратегија за развој на 
меѓународниот пазар“. Фасцинантнет 
меѓународен синџир на кафе и 
кафулиња со седиште во Сиетл, 
Вашингтон, најголемата кафе 
компанија во светот, а прва компанија 
која што успешно го користи 
социјалниот маркетинг  и онлајн 
поврзување со клиентите.  Старбакс не 
само што е број еден во индустријата за 
продажба на кафе, туку е и број еден 
како најангажиран бренд на 
интернетот.  
Се што направи Starbucks за својот 
успех offline, истото успева да го 
повтори и online. Нивниот имиџ, 
асоцијација и порака се конзистентни 
со нивната искреност и посветеност на 
поврзувањето со потрошувачите.  До 
какви заклучоци дојдовме, односно 
што всушност направи компанијата? 

Старбакс успеа да ја преведе моќта на 
брендот во online светот, креирајќи 

интернет личност со која луѓето можат 
да се поврзат со бизнисот, а воедно 
успевајќи да понудат интересни работи 
за своите фанови, а сето тоа 
компанијата го постигна преку Twitter.  

Со денешните повеќе од 25 
милиони посети профилот прерасна во 
еден од најголемите и најпосетуваните 
на Facebook. Со креативни текстови, 
извештаи од корисници и потрошувачи 
и со анкети, фановите се постојано 
окупирани и врзани кон профилот на 
гигантот за кафе. Нивната веб страна е 
насочена кон тоа, полесно да се 
идентификуваат проблемите, односно 
на клиентие им било овозможено да ги 
кажат своите мислења и идеи поврзани 
производите, услугата и слично, 
бидејќи тие најдобро знаат што сакаат 
од Старбакс, а клиентите знаат дека се 
дел од донесувањето на одлуки за 
компанијата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starbucks.com/
http://www.starbucks.com/
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Присуството на социјалните медиуми, е 
со цел да изгради односи со клиентите, 
но и да привлече нова публика. Многу 
често оваа компанија спроведува 
маркетинг истражувања и на тој начин 
собира информации, кои им помагаат 
при носење на одлуки значајни за 

оддржливост на брендот. Во Норвешка 
е спроведена анкета за да се истражи 
колку од нејзините жители пијат кафе 
и каде го набавуваат?. Норвежаните 
сакаат да пијат кафе за време на работа, 
додека учат, или помеѓу студентските 
предавања. 

Мнозинството на граѓани на Норвешка пијат кафе, па според тоа Старбакс би била 
успешна компанија доколку отвори кафе шопови во Норвешка, затоа што нејзините 
жители се заинтересирани за кафето на Старбакс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прашањето „Колку често пиете кафе 
од кафе шоповите“, повеќе од половина 
од анкетираните лица одговориле, или 
секогаш или понекогаш, па идејата за 
проширување на Старбакс со отварање 
на брендирани кафе шопови воопшто 
нема да биде лоша, затоа што луѓето 
најверојатно би купувале од таму.  
Во Република Македонија исто така е 
спроведено истражување на ,,Нескафе 
долче густо”, кое покажува дека повеќе 
од 50% од испитаниците одговориле 
дека пијат кафе по неколку пати на ден. 
Тоа значи дека луѓето во Република 
Македонија освен што сакаат да се 

дружат, уживаат и да пијат кафе. 
Пиењето кафе го поистоветуваат со 
блискоста и уживањето, и тоа не само 
поради вкусот на кафето, туку и заради 
дружење во соодветен амбиентот. 
Отварањето на Старбакс кафе во 
Македонија може пријатно да ги 
изненади нашите граѓани,  кои што се 
желни за добро кафе, а единственоста 
на Старбакс кафето, може да ги 
задоволи и најспецифичните вкусови. 
Квалитетот на Старбакс кафето, 
неговата привлечна арома и 
препознатлив вкус е она што и 
недостасува на Македонија. 
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ЗБОГАТУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТОВНОСТИ 

На Факултетот за бизнис економија се одржа интересна  професионална презентација 

на тема: “Медијација и нејзината иднина”. Нашето теоретско знаење го збогативме со 

интересни информации за медијаторството, односно вонсудското решавање на 

споровови кај нас и во светот. Осознавме дека, постапката за медијација на мирен начин 

помага за постигнување на заедничко, прифатливо решение, во секој нерешен конфликт 

(спор). Медијацијата како начин на преговарање и договарање, е во се поголема примене 

во земјата и светот. Позитивниот бенифит произлегува оттаму што таа е доброволна, 

ефикасна, брза и евтина постапка, а обезбедува еднаквост на страните  и гарантира 

правично постапување. Секако дека помеѓу странките мора да постои посредник за 

преговарање, а тоа е медијаторот.  

Што е тоа и кој може да биде медијатор? 

Медијатори можат да бидат адвокати, дипломирани правници или лица од друга 

професија, во зависност од видот на спорот, кои завршиле обука за медијатори и добиле 

соодветно овластување. Праксата покажува дека 40% од медијаторите се економисти, 

бидејќи таа е најзастапена кај стопански спорови. И што е најинтересно, резултатот кај 

медијацијата е без победници и губитници.  

Настанот не поттикна на размислување дека денешницата обременета со постојани 

конфликти, стресови и непријатности, мора да попушти со процеси како што е 

медијацијата, зошто таа нуди брзи решенија, овозможува меѓусебна почит на 

инволвираните страни, ги намалува можностите за трајно нарушени односи и се одвива 

без формалности, истраги, изведување докази.  

Кој сака може да стане медијатор, може да се стекне со вешини и компетенции за 

медијаторство, а тоа ќе се овозможи преку понудената соработка помеѓу Комората и 

студентите, во делот на обучување на идни медијатори. 
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ВО ПОСЕТА НА ЕДЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕЧАТЕН 

МЕДИУМ 

Со цел да се дознаеме како се создава печатен медиум, ја посетивме редакцијата на 

најстариот дневен весник во нашата земја,  ,,Нова Македонија‘’. Согледавме како изгледа 

еден работен ден на новинарите, како се креира едно дневно издание на весник, како се 

исполнуваат и планираат страниците за печатење и каква динамика и тежина ја има оваа 

професија. Научивме дека идеите, креативноста, но најмногу општествената одговорност 

се најмоќните оружја што треба да ги поседува еден новинар. 

 

Задоволни од средбата и од сугестиите што ги добивме од преставниците, за 

формирање на студентски весник, се вративме на Факултетот за бизнис економија, 

мотивирани за примена на добиените искуства во нашиот студентски пишан медиум. 
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ПРОМОЦИЈА ЗА T-MOBILE COOL - СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 

‘’КОЧО РАЦИН’’ 

Покрај обврските со факултетот и сите поврзани активности со него, 

промоциите се еден начин на пракса во која се употребуваат најразлични маркетинг 

техники во реална ситуација.  

Преку директна комуникација со потрошувачите во овој случај ученици од прва 

до четврта година во Средното училиште во Куманово. Пробуваме на интересен начин 

да ги запознаеме со новиот пакет на T-Mobile и воедно ги наградуваме за секоја 

активирана Сим картичка како 

дополнителна мотивација за да се 

запознаат со понудата. Конкретно 

оваа промоција е осмислена да 

биде забавна, а истовремено 

ефективна кај помладите 

потрошувачи, каде наша цел е да се 

инволвираат и да се почуствуваат 

како дел од оваа кампања. 

 

Јас и мојата колешка Сандра 

ги поттикнуваме сите  наши 

колеги да посветат дел од 

слободното време на работни 

активности, каде е потребна ваша 

професионалност, снаодливост, 

инволвираност, труд и време. 

Активности каде ја поврзуваме 

теоријата на нашиот факултет и ја 

спроведуваме на дело во праксата. 
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 ЗОШТО ЕРАЗМУС? 

 Како редовен студент на Факултетот за 

бизнис економија, добив можност да бидам дел од 

првите студенти, кои што ги искористија 

можностите за размена на студенти во странство. 

По завршувањето на првата академска година, 

мојот 3-ти семестар го реализирав во Вроцлав, 

Полска. Бев дел од тоа големо семејство познато 

како Еразмус, во кое што се дружевме студенти од 

17 различни држави, цели 4 месеци. Слични 

редовни предавања на Вроцлав универзитетот за економија, достапни професори, 

максимална соработка, исто како на ФБЕ. Одлична компилација на предавањата на 

англиски јазик и наставна методологија слична на Факултетот за бизнис економија, 

збогатена со искрена дружба и забави, со цел 

подобро да се запознаеме меѓусебе, различните 

култури, традиции и религии. Збогатени знаења и 

компетенции, континуитет во студирањето 

бидејќи положените предмети на Вроцлав 

универзитетот за економија по моето враќање 

беа верифицирани на мојот факултет. Она што не 

можам да го искористам во Македонија се 

научените основи на полскиот јазик, но пак ќе 

аплицирам, пак ќе заминам на студентска 

размена, која ќе ми ја овозможи мојата 

институција во Македонија, или како свежо 

дипломиран студент или како постдипломец. 

Едно незаборавно искуство, кое што 

придонесе да созреам, да научам да ги гледам 

работите со нови и поинакви видици и 

стекнам пријателства со студенти од цела 

Европа па и пошироко. 
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МОЕТО ИСКУСТВО ВО САД 

 

Синтеза на теорија и пракса  

Како и некои студенти така и јас сум еден од 
оние што сакаат да го прошетаат светот, па затоа 
посакав да одам во Америка. Постоеја повеќе 
причини за тоа зошто ја одбрав Америка: сакав да 
видам како е да се живее на тој континент, како  
студираат и се забавуваат младите луѓе, како се 
снаоѓаат во општеството, пошироко совладување на 
англискиот јазикот. Мојата конечна дестинација 
беше Држава Вирџинија, САД, со 4 месечен престој во 
приватен апартман, а со „занимање“ - спасител на базен и осумчасовно работно време 
со право на еден ден одмор во неделата. Се соочив со многу студенти од целиот свет, 
а секој слободен момент се користеше за дружење, за меѓусебно запознавање, 
осознавање на  различните култури, традиции, религи, но најмногу на запознавање со 
Државата Вирџинија. На прв поглед доделените обврски, ми изгледаа многу страшни 
и за момент, се пројавува сомнеж, се помислува дека човек нема да може сам да се 
снајде, особено доколку е одделен од своето семејство. Но, успешно се носев со секој 
предизвик, се присетував на сите научени вештини од Факултетот, се вклопив во 
средината, бидејќи ја потврдив добиената оценка по англиски јазик, ја почитував 
организационата структура на компанијата и го применив реално менаџментот, кој 
теоретски го учев. На крајот задоволството беше за сите. 

Нови можности и перспективи со секој престој во странство 

По завршувањето на работниот договор,  реализирав 10 дневно патување низ 
САД. Њу Џерси (дел од Њујорк), и  посета на куќата на Ајнштајн, запознавање со 
њујоршкиот- најфалениот ноќен живот во цела Америка, прошетки и посети на 
познати места низ Њујорк. Следната дестинација е посетата на градот Вашингтон и 
Белата куќа и уште што ли не. Моите денови се чинеа малку и по 4 месеци престој во 
САД, но повторно ќе се вратам на оваа ветена дестинација, бидејќи искуството тука 
направи да се чувствувам многу созреан, посамоуверен и со поразлични погледи кон 
светот од предходно. Препорачувам на сите оние, кои се во можност и сакаат да 
доживеат нови работи за различни страни на светот, храбро да ја искористат шансата, 
бидејќи сме спремни за тоа. Достапната литература на Факултетот, студентските 
виртуелни компании во кои работевме, теоретските наставни и во наставни 
активности, не научија на функционирање во мултиетничко подрачје, прилагодлив 
пристап и потребата од отвореност. Доколку се применат научените техники на 
Факултетот, секое патување претставува незаборавно патување, бидејќи отвара нови 
можности и перспективи во иднината на секој човек 
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ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА ФБЕ 

 

Маркетинг истражувањата континуирано се интегрираат во  нашата 

високообразовна институцијата, со цел истите да помогнат во донесување на идни 

одлуки, кои треба да обезбедат  прогресивен развој на Факултетот за бизнис 

економија. Како нашиот бренд е врежан во свеста на сегашните и идни студенти? 

Дали и како веродостојно го промовираме нашиот Факултет? Дали сме уметници во 

убедување за она што го работиме?  

Мислење на репрезентативниот примерок за истражувањето 

 Првичната информација за институцијата, треба да се добие лично. Личните 

контакти мора да бидат присутни во секоја фаза на креативниот маркетинг на 

ФБЕ. 

 Виралниот маркетинг ја шири нашата идеја и помага пазарно на 

најсовременото и најдостапно бизнис образование,  

 Располагаме со солидни е-медиуми за ширење на информација за дејноста, а 

уште повеќе ќе ја јакнеме социјалната мрежа која поврзува завршени, сегашни 

и идни студенти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да
76%

Не
24%

Дали сте фан на фан-страната на ФБЕ 
на Facebook
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 Симулацијата на виртуелни бизниси е нашиот аргумент и позитивен сигнал за 

институцијата, 

 Лобирањето за нас, треба да биде со агресивен интензитет и визуелизација, во 

ударните периоди за упис,  

 Изборот е ваш, заради постоење на услови за стекнување на академска 

оспособеност на меѓународно ниво, согласно европски стандарди, мобилност 

на студенти, промовирање на домашни студиски програми надвор од земјата, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препорака од 
пријател

33%

Интерактивна 
настава

24%

Цената
10%

Достапност на 
професори

14%

Квалитет на кадар
19%

Мотивирачки фактори да се запишете на ФБЕ
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БИДЕТЕ ПОБЕДНИЦИ ВО ЖИВОТОТ! 

 

BrainHunt.mk започна како идеја за поттикнување на младите луѓе да 

размислуваат, да создаваат и да се вклучат во светот на бизнисот. Целта е Вие, како 

млади луѓе полни со креативност и идеи, да ја научите практичната страна на 

бизнисот, а за тоа да бидете константно наградувани! 

Што се бара од Вас? 

Се што треба вие да правите е да ги споделувате вашите идеи и мислења за различни 

задачи секоја недела. На пример: 

 Смислување на нов слоган на популарен бренд или производ 

 Редизајн на лого на компанија 

 Креирање на вирално видео за производ/услуга 

 Решавање на интересни бизнис задачи 

 Креативно пакување за одреден производ 

 Бизнис план за иновативен производ или услуга и уште многу други 

интересни активности 

 

Освојте вредни награди! 

 

 

 

 

 

 

 

Повеќе информации наскоро! 
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