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Рецензија за учебникот 
„Вовед во економија на трудот -со фокус на македонскиот пазар на труд-“ 

од проф. д-р Димитар Николоски 
 

Врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола бр. 14-882/11 од 28.10.2020 год. ја поднесувам следнава рецензија: 

Трудот, според низа релевантни индикатори, антиципира една 
неопходнаметодолошка димензија во анализата на економијата на трудот, а тоа е 
кохерентно согледувањето на нејзините основни поими, категории, концепти, 
институции и политики на еден прегледен, јасен и концизенначин. Имено, 
учебникот„Вовед во економија на трудот, со фокус на македонскиот пазар на труд“на 
проф. Димитар Николоски претставува оригинално дело (универзитетски 
учебник)коешто според низа белези: релевантноста на проблемот, презентацијата на 
областа на истражување, структурираноста, методичките стандарди, темелноста и 
сериозноста на методолошкиот пристап дава значаен придонес во фундирањето и 
развојот намакедонската економска научна мисла. 

Обемот на овојучебник е во рамките на читлив и прегледен научен тескт: околу 
300 страници напишан на формат Б5, со нормален проред; 39 графикони; 39 илустрации 
и 185 библиографски единици. Трудот е структуиран во дванаесет глави коишто на 
суштински и продлабочен начин ги анализираат основните проблеми со коишто се 
занимава економијата на труд, при што авторот гради една прегледна целина, како на 
теоретско, така и на практично ниво. 

Во прватаглава се дадени воведни напомени при изучувањето на економијата на 
труд, со посебен акцент на категоријалниот апарат и методолошкиот пристап, кој е 
својствен за оваа гранка на економијата.  

Во втората глава се разработени основните концепти во економијата на труд, што 
се неопходни за нејзиното натамошно изучување. Поконкретно,дефинирани се 
контингентите на пазарот на труд, индикаторите за пазарот на трудот, промените кои 
што настануваат на пазарот на труд, како и заработките од трудот. 

Моделот на понуда и побарувачка за труд како основна алатка во економската 
анализа на пазарот на труд е претставен во третатаглава. Во неа со акрибична прецизност 
се дефинирани и анализирани неговите основни елементи: побарувачката на труд, 
понудата на труд, нивото врамнотежување, како ипроблемите поврзани со 
нарушувањето на рамнотежата.  

Во четвртатаглава, користејќи го претходно развиениот модел, анализирани се 
аспекти на побарувачката за труд и нејзината еластичност.Во тој контекст, дефинирана е 
производната функција, основните правила за максимизирање на профитот на микро 
ниво, како и побарувачката за труд на макро ниво. 

Во петтата глава е разработена феноменологијата на резистентност на пазарот на 
труд. Во овој контекст, посебно е анализирана резистентноста на страна на работниците 
и на страна на работодавците.  

Моделот на понуда на труд и донесување одлука да се работи е предмет на 
анализа во шестатаглава. Тука, посебно внимание е посветено на кривата на 
индиферентност, максимизирање на корисноста, како и на одредени специфичности 
поврзани со понудата на труд на ниво на домаќинство и во текот на животниот циклус.  
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Во непосредна врска со понудата на труд е инвестирањето во човечки капитал и 
мобилноста на работната сила, кои се анализирани во седмата и осмата глава.Така, во 
седмата глава е развиен основниот модел за инвестирање во човечки капитал и 
импликациите што произлегуваат од неговата употреба. Овој модел, понатаму во 
осматаглава е соодветно прилагоден кога се носат одлуки за мигрирање.  

Продуктивноста на трудот како значајна карактеристика на пазарот на труд се 
третира во деветтата глава, при што посебно внимание е посветено на анализата на 
односот на продуктивноста на трудот спрема платите и вработеноста а подвработеноста 
и неусогласеноста на вештините се разработени како причини за намалена 
продуктивност на трудот. 

Во десеттата глава фокусот е насочен кон невработеноста и нејзините 
импликации, како од индивидуален, така и од поширок макроекономски аспект. Овде, 
посебно се елаборира моделот на состојби и текови, различните видови невработеност 
според нејзиното потекло, како и невработеноста ставена во макроекономски контекст. 

Двете завршни главиод трудот се посветени на институциите и политиките на 
пазарот на труд што го претставуваат нормативниот аспект на анализата и, на тој начин, 
ги комплетираат анализите во претходните поглавја. Како позначајни институции на 
пазарот на труд се анализирани оданочувањто на трудот, минималната плата, 
синдикалното организирање и законската заштита на вработеноста.Меѓу политиките на 
пазарот на труд пак, анализирани се пасивните и активните политики, како и политиките 
за вработување. 

Претходниот, многу повеќе, антиципиран отколку темелно елабориран, преглед 
на структурата и содржината на ракописотна проф. Димитар Николоски мошне јасно 
упатува дека станува збор за труд: со јасна идеја на основниот правец на изложување на 
фундаменталните проблемии и цели, како и нивна детална разработка; висока 
концентрација при поврзувањето одделните сегменти во дадени целини; користење на 
концизен категоријален апарат, во контекст на суверено разработена истражувачка 
стратегија. 

Текстот на трудот е пишуван прецизно и со особено нагласена грижа за 
техничките финеси; стилот е комуникативен и приемчив; логичката арматура цврста, 
презентираните податоци сциентистички уверливи;библиографската поткрепа, 
релевантна и исцрпна. 

Со оглед на белезите потенцирани во досегашниот тек од оваа рецензија, а врз 
основа на детална и сестрана анализа на сите релевантни аспекти на овој труд истиот го 
препорачувам за печатење. 

 
 
 
Рецензент, 
проф. д-р Љупчо Печијарески, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

НА РАКОПИСОТ „ВОВЕД ВО ЕКОНОМИЈА НА ТРУДОТ – СО ФОКУС НА 
МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР НА ТРУД“ ОД АВТОРОТ ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР 

НИКОЛОСКИ 

Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола број 14-882/11 од 28.10.2020 година, определен сум за рецензент на учебникот 
„Вовед во економија на трудот – со фокус на македонскиот пазар на труд“, од проф. д-р 
Димитар Николоски. Согласно Законот за високо образование и Правилникот 
заорганизирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, а по внимателното читање и проучување на трудот го доставувам следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

Ракописот со наслов „Вовед во економија на трудот – со фокус на македонскиот 
пазар на труд“, од проф. д-р Димитар Николоски претставува интегрална целина на 
содржините предвидени како наставна материја по предметот Економија на труд на 
Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Оваа книга во целост ја инкорпорира материјата која е предвидена да се реализира по 
предметот Економија на труд врз основа на акредитираната програма и планот за 
нејзиноизвршување. Затоа ракописот треба да се користи како учебник кој и по обем 
одговара на предметната програма што носи 7 ЕКТС и има неделен фонд на часови 4+2. 
Обемот на книгата изнесува 298 страни и е структуриран во 12 поглавја: 

Поглавје 1 Воведни напомени во изучувањето на економијата на трудoт 

Поглавје 2 Основни концепти во економијата на трудот  

Поглавје 3 Модел на понуда и побарувачка за труд  

Поглавје 4 Побарувачка за труд и еластичност на побарувачката  

Поглавје 5 Резистентност на пазарот на труд  

Поглавје 6 Понуда на труд и донесување одлука да се работи  

Поглавје 7 Инвестирање во човечки капитал  

Поглавје 8 Мобилност на работната сила  

Поглавје 9 Продуктивност на трудот  

Поглавје 10 Невработеност  

Поглавје 11 Институции на пазарот на труд  

Поглавје 12 Политики на пазарот на труд  

Во книгата авторот покрај што ги разработува таоретските аспекти на Економијата 
на труд, фокусот го става на македонскиот пазар на труд, што претставува 
главнаdifferentia specifica на ова негово дело.  
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Авторот во предговорот што го дава самиот истакнува дека да се пишува за 
економијата, а особено за економија на трудот во 2020 година претставува вистински 
предизвик, бидејќи турбуленциите кои ги предизвика пандемијата на новиот вирус 
COVID 19, ќе имаат далекусежни последици врз економската активност во светски рамки 
што неминовно ќе доведе до изразени промени на пазарот на труд. Од овој аспект гледано 
може слободно да констатираме дека се работи за книга која третира актуелна и многу 
значајна материја. Но, она што е најбитно, содржината која е обработена претставува 
стандардизирана материја интегрирана во современите учебници Економија на труд кои 
се користат на реномирани странски универзитети. 

Книгата според својата содржина е наменета за студенти од прв циклус на студии. 
Во првите шест поглавја од ракописот се дадени теоретските основи на концептот на 
економијата на трудот, побарувачката и понудата на труд, што упатува на 
стандардизирана, основна теоретска материја која има третман на вовед на студентите од 
прв циклус на студии во нивните понатамошни истражувања на проблематиките на 
пазарот на труд.  

Во седмото поглавје од трудот авторот прави осврт на инвестициите во човечки 
капиталкако еден од клучните и можеби во современи услови, најспецифичен извор на 
економскиот раст. Всушност, со ова поглавје авторот ја отпочнува макроекономската 
димензија на трудот, која продолжува во поглавјето осум кое се однесува на мобилноста 
на работната сила, при што поголем простор е отстапен на миграциите, ефектите кои 
произлегуваат од нив и политиките кои се креираат за надминување на нивните 
последици. 

Макроекономската димензија на оваа книга доаѓа до израз во поглавјата осум и 
девет кои ја третираат проблематиката на продуктивноста и невработеноста. Иако 
причините за разликите во степенот на економската развиеност помеѓу земјите се 
многубројни, сепак, генерално,можеме да тргнеме од претпоставката дека разликите во 
економската развиеност се должи на разликите во продуктивноста и факторите кои не ја 
условуваат: физичкиот капитал, човечкиот капитал, природните ресурси и технолошките 
знаења. На долг рок, единствен начин да се зголеми економскиот раст и да се подигне 
животниот стандард е преку зголемување на продуктивноста.  

Во деветото поглавје се обработува невработеноста како макроекономски проблем 
par excellence. Оваа глава покрај проблематиката на основните видови невработеност, 
авторот ги презентира и односите помеѓу инфлацијата и невработеноста претставени 
преку Филипсовата крива на краток и на долг рок. 

Последната, единаесета глава од книгата се однесува на институциите на пазарот 
на труд, што потврдува дека институционалните аспекти се неизбежни при анализата на 
функционирање на пазарот на труд.  

Оцена и предлог 

Материјата која се третира се повеќе го привлекува вниманието не само на 
академската јавност туку и на оние кои донесуваат одлуки на ниво на една држава. 
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Студентите по економија треба да поседуваат знаење за современите теоретски сознанија 
од оваа област кои добиваат верификација во практиката на развиениот свет.  

Начинот на прикажување на материјата е доволно едукативен и доволно јасен иако 
самата материја има сложена структура. Особена вредност е изобилството на примери и 
графикони кои ги дообјаснуваат анализираните категории. Примерите, кратки или 
поопширни, се поврзани со економија на трудот, но има и примери кои се со генеричко 
значење за самите категории кои се објаснуваат. Стилот кој се применува во 
интерпретацијата на материјата нема да ги остави рамнодушни студентите во смисла на 
иницирање на нивниот понатамошен интерес за продлабочување на знаењето во оваа 
област. 

Потенцирам некои од темелните квалитети на ракописот кои се битни за неговото 
издавање како учебник: 

1. Презентирана материја, во основа, веќе е потврдена како наставна материја која 
студентите ја прифаќаат како продлабочување и проширување на економските знаења. 
Учебникот третира аспекти на Економија на трудот на начин кој е достапен за студентите 
по економија на прв циклус студии и во мерка која е предвидена со фондот на часови 
според наставниот план на Економскиот факултет - Прилеп. 

2. Презентираната материја е резултат на користењето на широка литература. Во неа се 
застапени автори кои придонесле во утврдување на теоретските основи на Економија на 
трудот, но и автори кои имаат потврден придонес во развојот на економската наука.  

3. Високиот квалитет на учебникот гарантира дека тој ќе одговори на потребите на 
студентите по економија од прв циклус на студии, но исто така ќе одговори и на 
потребите на поширок круг заинтересирани кои сакаат да ја запознаат оваа проблематика. 

4. Учебникот е редок по своето изобилство од информации, содржински иновации, 
афирмирање на знаењето за функционирање на пазарот на труд и конзистентниот 
педагошки пристап.  

Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки 
вредности на овој ракопис, имам посебно задоволство на почитуваниот Наставно-
научен совет на Економскиот факултет – Прилеп и на Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, да го препорачам 
ракописот„Вовед во економија на трудот – со фокус на македонскиот пазар на труд“, 
од проф. д-р Димитар Николоскиза редовен универзитетски учебник, без да има било 
каква потреба од дополнителни корекции. 
 

Скопје, 30.10.2020        Рецензент 

       проф. д-р Предраг Трпески, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

На учебнотo помагало под наслов: ПРАКТИКУМ ПО МАРКЕТИНГ 
МЕНАЏМЕНТ- АНАЛИЗИ И ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБИ од авторот проф. д-р Снежана 
Обедниковска, од Економски факултет - Прилеп, Универзитет ,,Св. Климент 
Охридски”- Битола. 
 

Со Одлука бр 02-074/17 донесена на ден 24.09.2020 година на седницата на 
Наставно- научниот совет на Факултетот избрани сме за рецензенти на учебното 
помагало под наслов Практикум по Маркетинг менаџмент- анализи и примери за 
вежби. По разгледувањето на доставениот ракопис, согласно член 16 од Правилникот 
за организирање на издавачка дејност на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – 
Битола го доставуваме следниов  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
   
 

Цел на ова учебно помагало е да им се овозможи на студентите полесно, преку 
практични примери, анализи и прашања да ги совладаат предвидените содржини кои 
ги изучуваат по предметот Маркетинг менаџмент- прв циклус студии. Овој практикум 
претставува врзана целина на материјалот кој е предвиден со силабасот на предметот 
Маркетинг менаџмент- прв циклус студии, бидејки ќе се користи како учебно помагало 
на часовите предвидени за вежби. 

Учебното помагало е напишано прегледно и во континуитет, како што се 
изучуваат и содржините од посочениот предмет. Анализите во секој дел посебно се 
посочени со цел да ги воведат студентите во содржините кои треба да ги распознаваат 
и претставуваат вид на подготовка за она што треба да го знаат на крајот на делот. 
Практичните примери кои се посочени им овозможуваат на студентите реално да ги 
согледаат проблемите во реално посочен субјект-компанија при реално поставена 
состојба. Прашањата, пак се дадени во насока на проверка на сопствените знаења за 
материјата. 

Учебното помагало ПРАКТИКУМ ПО МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ- АНАЛИЗИ 
И ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБИ е организирано е во десет делови и тоа: 
- Прва глава- Дефинирање на маркетингот за 21 век 
- Втора глава- Компаниска и маркетинг стратегија: Склучување партнерства за градење 
односи со купувачите 
- Трета глава- Креирање на вредност, задоволство и лојалност на потрошувачите 
- Четврта глава- Анализа на пазарите на потрошувачите 
- Петта глава- Анализа на пазарите на бизнисите 
- Шеста глава- Купувачки водена маркетинг стратегија 
- Седма глава- Стратегии за производи, услуги и брендирање 
- Осма глава- Развој на нов производ 
- Деветта глава- Определување цена на производ: Разбирање и сфаќање на вредноста 
на корисниците 
- Десетта глава- Определување цена на производ: Стратегии за определување цени 
- Единаесетта глава- Маркетинг канали и управување со синџир на набавка 
- Дванаесетта глава- Стратегија за интегрирани маркетинг комуникации  
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Врз основа на претходно изнесеното имаме чест да му предложиме на редакцискиот 
одбор да го отпечати ова учебно помагало. 

        
 
 
 

Рецензенти, 
 

       Проф. д-р  Каролина Илиеска 
        

 
 
Проф д-р Катерина Ангелевска-Најдеска                                                                            
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