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70 ГОДИНИ ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

Економскиот институт – Скопје, како единица во состав на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, оваа година одбележува 70 години 
од своето постоење. Основан во далечната 1952 година како самостој-
на научноистражувачка институција при Стопанскиот совет на Владата 
на Народна Република Македонија, па сè до денес, постојано ја разви-
ва научната дејност во областа на економските науки, организациските 
науки и управување и демографијата. 

Мисијата на Економскиот институт – Скопје е да биде 
водечка институција во земјата во доменот на високото 
образование и во истражувањата, да ги идентификува 
проблемите и потребите на општеството, поврзани со 
економските активности во услови на ограничени ресур-
си и да изнаоѓа научни и методолошки знаења и решенија 
во доменот на мироекономијата и макроекономијата. 

Во текот на овие 70 години, Институтот беше и е активен 
учесник во речиси сите значајни економски предизвици 
со кои се соочија земјата и светот. Својата водечка улога 
во развојот на научната и на стручната мисла во економ-
скиот сегмент ја гради низ придонесот во изготвувањето 
стратегии, политики и планови за развој на повеќе сек-
тори во економијата. Изработени се повеќе стотини до-
машни и меѓународни истражувачки проекти, што укажу-
ва дека Институтот низ долгата историја има создадено 
цврста основа врз која треба и натаму да го гради и вало-
ризира својот научноистражувачки потенцијал.

Генерациите, вработени во Институтот со научни, наставно-научни и 
соработнички звања, во овие 70 години дадоа свој посебен придонес 
во неговиот развој, развојот на Универзитетот, но и во развојот на сама-
та научна мисла. Со тоа, тие ги задолжија сегашните и идните генера-
ции на вработени да продолжат по нивните патеки и дела, независно 
со какви сè предизвици притоа се соочуваат. Денес, кога свесноста 
во државата за значењето на научноистражувачката дејност во функ-
ција на поттикнување на економскиот раст е незадоволителна и кога 
издвојувањето средства од страна на јавниот и на приватниот сектор 

70 YEARS OF THE INSTITUTE OF ECONOMICS – 
SKOPJE

The Institute of Economics - Skopje as a unit within the University 
“Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, this year celebrates 70 years of 
its existence. Founded in 1952 as an independent scientific research 
institution at the Economic Council of the Government of the People’s 
Republic of Macedonia, it has been constantly developing its scientific 
activity in the field of economic sciences, organizational sciences and 

management, and demography.

The mission of the Institute of Economics - Skopje is 
to be a leading institution in the country in the field 
of higher education and research, to identify the 
problems and needs of society related to economic 
activities in conditions of limited resources, and to find 
scientific and methodological knowledge and solutions 
to the previously mentioned problems in the field of 
microeconomics and macroeconomics.

During these 70 years, the Institute has been an 
active participant in almost all significant economic 
challenges faced by the country and the world. It builds 
its leading role in the development of scientific and 
professional thought in the economic segment through 
its contribution to the preparation of strategies, policies, 
and plans for the development of several sectors in 
the economy. Hundreds of domestic and international 
research projects have been conducted, which indicates 
that the Institute throughout its long history has created 
a solid foundation on which it should continue to build 

and valorize its scientific research potential.

The generations who were employed in the Institute with scientific, 
teaching-scientific and associate titles, in these 70 years have given 
their special contribution to its development, the development of 
the University, but also the development of the scientific thought 
itself. In doing so, they entrusted the current and future generations 
of employees to continue their paths and work, no matter what 
challenges they face. Today, when the awareness of the importance 
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of scientific research activity in order to stimulate economic growth 
is unsatisfactory in our country and when the allocation of funds 
by the public and private sector for scientific research projects and 
activities is minor, the Institute of Economics - Skopje shows even 
stronger commitment to development and promotion of the scientific 
activity. In this respect, efforts are made in order to be taken part in 
scientific research projects published by domestic and international 
organizations through teamwork and in cooperation with networks 
of domestic and international organizations from various sectors 
(academic, civic, public, and private). The hypotheses set in the research 
are courageous and arise from the existing scientific knowledge and 
practice, and the given goals are always ambitious, but realistic.

Within its activities, the Institute organizes and conducts one-year and 
two-year postgraduate studies in these study programs: International 
Economics, Financial Management, Entrepreneurship, Agribusiness, 
International Management, Business Logistics, Managerial Economics 
and Business Management. The Institute of Economics - Skopje, 
participates in the organization and implementation of the School for 
Doctoral Studies of joint study programs at the University “Ss. Cyril 
and Methodius” in Skopje in the fields of Economics, Organizational 
Sciences and Management, Statistical Methods for Business and 
Economics, and Demography. The aim of the Institute is to educate 
masters and doctors of science in the relevant fields, who will be 
leaders in the economic, scientific and social life in the country and 
beyond. The teaching processes and curriculums of the subjects 
covered by the study programs focus on the needs for building 
competencies, skills and knowledge that are in the interest of the 
students, the business community, and the public sector.

In addition to scientific-research and teaching-educational activities, 
the Institute of Economics - Skopje applies scientific knowledge arising 
from research and uses the expertise of the teaching-scientific staff in 
order to develop the applied activity. In this way, the Institute solves 
specific issues and problems of the public and private sector, which 
contributes to the faster development of the country.

During its 70 years of existence, the Institute of Economics - Skopje 
has published more than 180 publications. For the last 23 years, 
the Institute has been publishing the scientific journal Economic 
Development, which has an international editorial board, indexed in the 
databases of EBSCO and CEEOL journals.

за научноистражувачки проекти и активности е минорно, Економскиот 
институт – Скопје уште повеќе покажува силна посветеност кон развој 
и унапредување на научната дејност. Во таа насока, се настојува да 
се земе учество во научноистражувачки проекти, објавени од страна 
на домашни и на меѓународни организации преку тимска работа и во 
соработка со мрежи на домашни и на меѓународни организации од 
различни сектори (академски, граѓански, јавен, приватен). Притоа, хи-
потезите, поставени во истражувањата се храбри и произлегуваат од 
постојните научни сознанија и практиката, а зададените цели се секо-
гаш амбициозни, но реални.

Институтот, во рамките на своите активности, организира и спроведу-
ва едногодишни и двегодишни последипломски студии на студиските 
програми: Меѓународна економија, Финансиски менаџмент, Претпри-
емништво, Агробизнис, Меѓународен менаџмент, Логистика на бизни-
сот, Менаџерска економија и Бизнис менаџмент. Економскиот институт 
– Скопје учествува и во организирање и реализација на Школата за док-
торски  студии  на  заеднички  студиски програми на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје од областите: Економски  науки, Организа-
циски науки и управување (менаџмент), Статистички методи за бизнис и 
економија и Демографија. Целта на Институтот е да едуцира магистри 
и доктори на науки од соодветните области, кои ќе бидат лидери во 
економскиот, научниот и општествениот живот во земјата и пошироко. 
Наставата и наставните содржини по предметите што се опфатени со 
студиските програми се фокусираат на потребите за градење на ком-
петенции, вештини и знаења кои се во интерес на студентите, бизнис 
заедницата и на јавниот сектор.

Покрај научноистражувачката работа и наставно-образовната дејност, 
Економскиот институт – Скопје ги применува научните сознанија кои 
произлегуваат од истражувачката работа и ги користи експертизите 
на наставно-научниот кадар во насока на развивање на апликативната 
дејност. На тој начин, Институтот решава конкретни прашања и про-
блеми на јавниот и на приватниот сектор,  со што придонесува за побрз 
развој на земјата. 

Во 70- годишното постоење, Економскиот институт – Скопје има обја-
вено повеќе од 180 публикации. Во последните 23 години, Институтот 
издава научно списание Economic Development, кое е со меѓунаро-
ден уредувачки одбор, индексирано во базите на списанија EBSCO и 
CEEOL.
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The Institute of Economics - Skopje, throughout its existence actively 
builds and develops productive international cooperation with 
renowned higher education and scientific research organizations 
around the world. The result of such cooperation are numerous 
research stays of researchers from the Institute conducted on other 
universities abroad, lectures by guest lecturers, signed numerous 
memoranda of cooperation, realized numerous joint research, 
organized international scientific conferences, webinars and other 
events in the country and abroad.

Today, when we celebrate this anniversary, the challenges facing 
the Institute, as well as the entire human civilization, are not only of 
existential, economic and social nature. With the emergence of the 
Covid-19 pandemic, humanity has faced questions related to a series 
of challenges, necessitating the adaptation working towards the “new 
reality”. In response to the new operating conditions, the Institute 
supported the process of digital transformation and became one of 
the pioneers in the implementation of the Open Science concept. This 
approach further distinguishes the Institute of Economics - Skopje from 
other related organizations and imposes the need of following further 
modern trends in higher education and scientific research, both in the 
country and beyond.

Director

Prof. Zoran Janevski, Ph.D.

Економскиот институт – Скопје, во текот на целото свое постоење, ак-
тивно гради и развива плодна меѓународна соработка со реномирани 
високообразовни и научноистражувачки организации од целиот свет. 
Резултат на таквата соработка се бројни студиски престои на истражу-
вачи од Институтот на други универзитети надвор од државата, реа-
лизирани предавања на гости-предавачи, потпишани бројни меморан-
думи за соработка, реализирани голем број заеднички истражувања, 
организирани меѓународни научни конференции, семинари и други 
настани во земјата и во странство. 

Денес, кога го славиме овој јубилеј, предизвиците со кои се соочува 
Институтот, како и целокупната човечка цивилизација, не се само од 
егзистенцијална, економска и од социјална природа. Со појавата на 
Ковид-19 пандемијата, човештвото се соочи со прашања, поврзани со 
низа предизвици кои наметнаа потреба од прилагодување на рабо-
тењето кон „новата реалност“. Како одговор на новите услови на функ-
ционирање, Институтот го поддржа процесот на дигитална трансфор-
мација и стана еден од пионерите во имплементацијата на концептот 
Отворена наука. Ваквиот пристап уште повеќе го издвојува Економски-
от институт – Скопје од другите сродни организации и наметнува по-
треба од понатамошно следење на современите трендови во високото 
образование и во научноистражувачката дејност, како во земјата, така 
и пошироко.

Директор

Проф. д-р Зоран Јаневски
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HISTORY

The Institute of Economics – Skopje was founded by the 
government of the People’s Republic of Macedonia with the 
Decree No.704 of 30 June 1952, as an independent research 

institution within the Economic Council of the Government. Based 
on the decision of the Council of the University “Ss. 
Cyril and Methodius” from Skopje, the Institute of 
Economics – Skopje is an independent academic and 
research institution as of 1st January 1966. In the 
short period from 1976 to 1977, an organizational 
restructuring was implemented at the University 
“Ss. Cyril and Methodius” – Skopje, integrating the 
Institute of Economics – Skopje with the Faculty of 
Economics – Skopje and the Faculty of Economics-
Prilep in one unit - Faculty of Economics, as an 
integral part of a complex organization of associated 
labor (BOAL) University Center of Social Sciences-
Skopje. In the following period, the Institute of 
Economics – Skopje, as a public scientific institution 
and a member of the University “Ss. Cyril and 
Methodius” – Skopje, was engaged in scientific 
research and educational activities. In compliance 
with the University’s Statute, passed in December 
2008, the Institute of Economics – Skopje became a 
unit within the University “Ss. Cyril and Methodius” 
in Skopje and has since participated in all working 
and governing bodies. The Institute has its 
representatives in numerous University committees, 
the University Senate, and the Chancellor’s Board. As 
of 2016, prof. Biljana Angelova, Full-time Professor 
at the Institute of Economics – Skopje, has been 
appointed Vice-Chancellor for finance, investments 
and development.    

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ 

Економскиот институт – Скопје е основан од Владата на  
Народна Република Македонија, со уредба број 704 од 30 јуни 
1952 година, како самостојна научноистражувачка институција 

при Стопанскиот совет на Владата. Врз основа на одлуката на Советот 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” од Скопје, од 
први јануари 1966 година, Економскиот институт – 
Скопје има статус на самостојна научноистражувач-
ка установа. Во кус период од 1976 до 1977 година 
е извршено организациско преструктуирање на Уни-
верзитетот„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, при што 
Економскиот институт – Скопје се интегрира со Еко-
номскиот факултет – Скопје и со Економскиот факул-
тет – Прилеп во една работна единица, како Факултет 
за економски науки во состав на сложената ОЗТ Уни-
верзитетски центар за општествени науки – Скопје. 
Во периодот што следува, Економскиот институт – 
Скопје како јавна научна установа и членка на УКИМ 
се занимава со научноистражувачка и со образовна 
дејност. Со процесот на интеграцијата и Статутот 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
усвоен во декември 2008 година, Економски инсти-
тут – Скопје станува негова единица и учествува во 
сите работни и раководни тела. Институтот има свои 
претставници во бројни универзитетски комисии, во 
Универзитетскиот сенат и во Ректорската управа. Од 
2016 година, д-р Биљана Ангелова, редовен профе-
сор на Економскиот институт – Скопје е избрана за 
Проректор за финансии, инвестиции и развој.  

24 Мај 2021 година, патронен празник  

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје



The Institute of 
Economics – Skopje was 
presented with the “13th 
November” Award of the 
city of Skopje in 2002. 

In 2012, the Institute of 
Economics – Skopje was 
one of the founders and 
the first appointed chair 
of the international 
association SEEA 
(Southeastern Europe 
Association). 

In 2014, in partnership 
with the largest banks 
in the country, the 
National Bank of the 
Republic of Macedonia 
and the Macedonian 
Stock Exchange Inc., the 
Institute of Economics 
established the 
educational institution 
“Academy for Banking 
and Information 
Technology,” the first 
of its kind in Macedonia 
following the example of 
the European countries. 

As a unit of UKIM, the 
Institute of Economics 
- Skopje from 2019 
becomes a part of 
the UKIM Accelerator 

Економскиот институт – 
Скопје е добитник на на-
градата на град Скопје 
„13 ноември“ во 2002 
година.

Во 2012 година, Економ-
скиот институт – Скопје 
е еден од основачите 
и прв претседавач на 
меѓународната асоција-
ција SEEA (Southeastern 
Europe Association).

Економскиот институт 
– Скопје во 2014 годи-
на во партнерство со 
најголемите банки во 
Република Македонија, 
НБРМ и Македонската 
берза АД Скопје, ја ос-
новаа образовната ин-
ституција „Академија за 
банкарство и информа-
тичка технологија“, прва 
од овој вид во земјата по 
примерот на европски-
те земји. 

Како единица на УКИМ, 
Економскиот институт – 
Скопје од 2019 година 
станува дел од Акцеле-
раторот УКИМ (основач-

12
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(founding partner). Since 2020 the Institute is a part of the Research 
Infrastructure for Open Access.

The Institute of Economics - Skopje cooperates with a number of public 
institutions, non-governmental organizations and business entities.

ки партнер). Институтот 
е дел и од Истражувач-
ката инфраструктура 
за отворен пристап 
(Open access research 
infrastructure), од 2020 
година.

Економскиот институт 
– Скопје остварува со-
работка со низа јавни 
институции, невладини 
организации и деловни 
субјекти. 

Проф. д-р Биљана Ангелова, Проректор за финансии,  

инвестиции и развој – работни активности  

во услови на КОВИД-19





15

INSTITUTE’S ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In its long history, the Institute was dedicated to serving the 
public interest of the country, through government programs for 
development of research activities, particularly in economics. 

The main activity of the 
Institute of Economics – 
Skopje is scientific research 
in the field of Economic 
Sciences, Organizational 
Sciences (management), and 
Demographics as well as study 
programs at second and third 
cycle of higher education, 
development of researchers, 
establishing and developing 
research infrastructure, 
publishing, and other activities 
pertaining to its main 
activities. During the 70 years 
of its existence, the Institute 
of Economics – Skopje has 
become a significant factor for 
the development of scientific 
thought in the country as well 
as the application of scientific 
knowledge in tackling practical 
issues in this field.

In order to accomplish the 
above-mentioned activities, 
the Institute of Economics – 
Skopje is organized in three 
departments, with appointed 
heads:

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ

Во својот повеќегодишен развој, Економскиот институт – Скопје е 
поставен во функција на реализација на јавниот интерес на земја-
та, преку владини програми за развој на научноистражувачката 

дејност, во делот на економија-
та. Основна дејност на Економ-
скиот институт – Скопје прет-
ставува научноистражувачката 
работа од областа на економ-
ските науки, организационите 
науки и управување (менаџмент) 
и демогафијата, како и оствару-
вање на високообразовна деј-
ност од втор и од трет циклус, 
оспособување и усовршување 
на научноистражувачки кадри, 
создавање и развој на научно-
истражувачка инфраструктура, 
издавачка дејност, како и други 
активности, непосредно врзани 
со остварувањето на основната 
дејност. Во своето 70-годишно 
постоење, Економскиот инсти-
тут – Скопје се позиционира 
како значаен фактор во раз-
војот на економската мисла во 
државата и нејзината импле-
ментација во успешното разре-
шување на сите практични про-
блеми во оваа сфера. 

За остварување на своите ак-
тивности, Економскиот инсти-
тут – Скопје е организиран во 
три одделенија, на кои се опре-
делени раководители:

Вработените од Економски институт – Скопје, УКИМ при одбележување на 65-годишнината, 2017 година 
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 – Department of Economic Sciences,

 – Department of Organizational 
Sciences (Management),

 – Department of Demographics

The Scientific Council is a governing 
and professional body of the Institute. 
The Institute is headed by the 
Director, with the Institute’s Board as 
a governing body. Deputy Directors 
are in charge of performing certain 
activities in the field of science, 
international cooperation, teaching 
and finance.

The Administrative Office is in charge 
of the administrative, normative and 
technical issues of the Institute. This 
Office is managed by Secretary.

The Scientific Committee is the 
Institute’s body responsible for matters 
pertaining to educational activities (master’s 
and doctoral degree programs). The Editorial 
Board of the Institute deals with issues related to 
publishing activities.

 – Одделение за економски науки,

 – Одделение за организациони науки и управу-
вање (менаџмент) и

 – Одделение за демографија.

Научниот совет на Институтот е орган на упра-
вување и стручен орган, раководен орган е ди-
ректорот, а орган на управување е 
Институтската управа. За вршење 
на дел од активностите од областа 
на науката, меѓународната сора-
ботка, наставата и на финансии-
те, задолжени се двајца заменици 
директори. 

За вршење на стручни, администра-
тивни, нормативни и помошно тех-
нички работи во функционирањето 
на Институтот задолжена е Струч-
ната и административна служба. Со 
службата на Институтот раководи 
секретар.

Наставно-научниот колегиум е тело 
кое се занимава со работи, поврзани 
со образовната дејност од втор и од 
трет циклус на студии. За издавач-
ката дејност се грижи Уредувачкиот 
одбор на Институтот.

Работен состанок на административниот сектор на  

Економски институт – Скопје, УКИМ, 2022 година

Обука за безбедност и здравје при работа на вработените во 

Економски институт – Скопје, УКИМ, 2018 година



17

Figure 1.Organizational structure of the Institutte of  
Economics – Skopje

Слика 1. Шема на организациска поставеност на Економскиот инсти-
тут – Скопје 
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RESEARCH ACTIVITY

The development of scientific research 
activities at the Institute in the 
past seventy years, has taken place 

in dynamic conditions. The Institute’s 
program of research activities has been 
greatly expanded due to the increased need 
to apply science in addressing numerous 
challenges. The Institute of Economics 
– Skopje continuously keeps pace with 
the achievements in scientific thought 
from all aspects in the world. Through 
its own fundamental, developmental and 
applied research in the field of economics 
and other related sciences, the Institute 
develops the scientific thought and 
organizes, coordinates and manages the 
research activity in the field of economic 
and organizational sciences. The results 
and knowledge obtained from its research 
activities are published in journals and 
special publications which are available to 
the academics and the broader public in the 
Republic of North Macedonia, and are also 
used for conceptualization of the country 
development. 

The research and educational activities 
of the Institute of Economics – Skopje are 
provided by 19 employees with Ph.D., that 
is, 13 Full time Professors and 6 Associate 
Professors and 1 Assistant. The Institute 
of Economics – Skopje engages significant 
number of external researchers with various 
professional profiles and has established a 
wide network of cooperation with relevant 
institutions from the country, region and 
abroad.

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Развојот на научноистражувачката рабо-
та на Економскиот институт – Скопје, во 
изминатите седумдесет  години, се одви-

ва во исклучително динамични услови. Про-
грамската ориентација на научноистражу-
вачката активност на Економскиот институт 
– Скопје е значително проширена поради зго-
лемената потреба од вклучување на науката 
во решавањето на бројни предизвици. Еко-
номскиот институт – Скопје перманентно ги 
следи достигнувањата на научната мисла во 
светот од теоретски, развоен и стручно-апли-
кативен аспект. Преку сопствени фундамен-
тални, развојни и апликативни истражувања 
во доменот на економските и на другите срод-
ни науки, Институтот ја развива научната ми-
сла и ја организира, координира и управува 
научноистражувачката работа во областа на 
економските и на организациските науки. До-
биените сознанија од сопствените истражу-
вања ги публикува во посебни изданија, со 
што тие стануваат достапни за научноструч-
ната и за пошироката јавност во Република 
Северна Македонија, а се користат и во кон-
ципирањето на развојот на земјата. 

Научноистражувачката и образовната деј-
ност на Економскиот институт – Скопје ја ост-
варуваат 19 доктори на науки, односно 13 ре-
довни професори и 6 вонредни професори и 
1 асистент. Економскиот институт – Скопје ан-
гажира и голем број надворешни соработни-
ци од различни профили, а има создадено и 
широка мрежа за соработка со сродни инсти-
туции од земјата, регионот и светот. 

Работен состанок со претставници од  

School of securities and futures, Универзитет SWUFE  

од Република Кина, 2018 година



20

Research in the field of economics 
involves issues related to: economic 
and regional development, human 
development, economic policy, 
finance and banking, public finances, 
labor force and demography, 
international economy, international 
trade, foreign exchange, fiscal and  
monetary system, economics of 
tourism, agricultural economics, 
agrarian policy, living standard of the 
population, marketing, green economy 
etc. 

Истражувањата од доменот на еконо-
мијата опфаќаат проблеми поврзани 
со: економскиот и регионалниот раз-
вој, човековиот развој, економската 
политика, финансии и банкарство; 
јавните финансии, работната сила и 
демографијата,  меѓународната еко-
номија, меѓународната трговија, де-
визниот, фискалниот и монетарниот 
систем, економиката на јавните служ-
би, економиката на туризмот, еконо-
миката на земјоделството, аграрната 
политика, животниот стандард на на-
селението, маркетинг, зелена еконо-
мија и друго.

Проф. д-р Ирина Пиперкова, Меѓународна научна конференција EMAN 2018, Љубљана

Вебинар по повод 70-годишнината на Економски институт – Скопје,   

УКИМ, 2022 година

Вебинар во организација на Економски институт – Скопје,  УКИМ и TOBB ETU  

Универзитетот од Анкара, Турција, 2021 година  



21

Истражувањата во доменот на организациските науки се однесуваат 
на прашања поврзани со: финансискиот менаџмент, инвестициониот 
менаџмент, претприемништвото, маркетинг-менаџментот, деловната 
политика и корпоративните финансии, информационите системи, ме-
наџментот и управувањето во претпријатијата, електронската трговија, 
менаџмент во агробизнисот и друго. 

Research in the field of organizational sciences includes issues related 
to: financial management, investment management, entrepreneurship, 
marketing management, business policy and corporate finance, 
information systems, management and corporate governance, 
e-commerce, management in agribusiness etc. 

Меѓународна конференција „5ти Меѓународен симпозиум за сметководство  

и финансии“ организирана од МУФАД, Улудаг Универзитетот од Бурса,  

Економскиот институт-Скопје, УКИМ и државниот факултет за Економија  

од Азербејџан, Бурса 2019 година

Меѓународна научна конференција EMAN 2018, одржана на 22.3.2018 година во Љубљана
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Since its founding, the Institute has carried out more than 510 projects. 
The most significant projects carried out by the Institute are presented 
below:

 

1963-1972 ГОДИНА

1. Кирил Џонов: „Можности за поголемо ангажирање на работната 
сила во земјоделството“, Скопје, 1963.

2. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Гаврил Грковски: „Поли-
тиката на цени и развиток на одделни земјоделски производи до 
1970 година“, Скопје, 1965.

3. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов: „Искористување на 
површините во хидромелиоративните системи на СРМ и проблеми 
околу ефектуирање на вложените инвестиции“, Скопје, 1966.

4. д-р Никола Кљусев, м-р Добри Додевски, м-р Вањо Хаџиев, м-р Ата-
нас Близнаковски: „Технички прогрес и депресијација на средства-
та со осврт врз вработеноста и продуктивноста во индустријата“, 
Скопје, 1967.

5. д-р Никола Кљусев: „Користење на производните капацитети во ин-
дустријата на СР Македонија“, Скопје, 1967.

6. м-р Вањо Хаџиев: „Продуктивноста на трудот во стопанството на 
СРМ согледана по стопански области и споредена со други репу-
блики и просекот во СФРЈ“, Скопје, 1968.

7. д-р Никола Кљусев: „Ефективност на инвестициите во индустријата 
на СР Македонија“, Скопје, 1969.

8. инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаковки, Димитар Каранфил-
вски, инж. Александар Мурарцалиев: „Потенцијални можности и 
правци на развојот на ридско-планинските подрачја во СР Македо-
нија“, Скопје, 1969.

Од основањето, па до денес, во Институтот се изработени повеќе од 
510 проекти. Позначајни проекти што се изработени од основањето, па 
сѐ до денес, се:

1952- 1962 ГОДИНА

1. Лазар Соколов: „Библиографија за стопанската историја на Маке-
донија“, Скопје, 1955.

2. Диме Бојановски, Кирил Џонов, Ана Пемовска: „Развитокот на 
земјоделството во Македонија“, Скопје, 1955.

3. Кирил Џонов: „Оданочување на индивидуалните земјоделски про-
изводители во НР Македонија“, Скопје, 1960.

4. Лазар Соколов: „Класификација на околиите во НР Македонија 
спрема степенот на стопанскиот развиток“, Скопје, 1960.

5. Коста Сидовски: „Развиток на индустријата во НР Македонија во 
периодот меѓу двете светски војни (1918-1941)“, Скопје, 1960.

6. Кочо Аџи Митрески, Тодор Стојановиќ, инж. Слафко Ќуковиќ, Коста 
Сидовски: “Методологија за анализата на работењето на индус-
триските претпријатија”, Скопје, 1960.

7. д-р Лазар Соколов, Коста Сидовски, М. Мургашански и П. Тасевски: 
„Индустријата во НР Македонија“, Скопје, 1961.

8. д-р Лазар Соколов: „Промени у структури становништва на терито-
рији НР Македоније 1921-1953 год. као одраз економског развоја“, 
Скопје, 1962.

9. Коста Сидовски: „Можности за зголемување на извозот од НР Маке-
донија и некои негови  проблеми“, Скопје, 1962.

10. Коста Сидовски: „Анализа на конзервната индустрија на НР Маке-
донија, преработка на овошје и зеленчук“, Скопје, 1962.

ЛИСТА НА ПРОЕКТИ, ИЗРАБОТЕНИ ВО ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ 
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4. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Општествено-економ-
ски движења на село“, Скопје 1973.

5. Група автори: „Економска и популациона основа за просторно уре-
дување на Охридско-Преспанскиот регион“, Скопје, 1973.

6. м-р Никола Ацковски: „Влијанието на стопанскиот систем пре-
ку општите услови за стекнување и распределба на доходот врз 
акумулативната способност на стопанството во СР Македонија“, 
Скопје, 1974.

7. „Политика и методи развоја недовољно развијених подручја Југо-
славије“, Скопје, 1974.

Потпроекти:

„Производне снаге у недовољно развијеним подручјима Југосла-
вије“, д-р Лазар Соколов, м-р Елка Димитриева, Никола Ацковски, 
Гаврил Грковски;

„Валоризација специфичних услова развоја привреде брдско-пла-
нинских крајева и медитеранске зоне неразвијених подручја 
Југославије“, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Боро Пе-
кевски, Милан Зорбовски, Ј. Депилипис, Душан Јеремиќ, Атанас 
Близнаковски;

„Деловање инструмената југословенске економске политике на 
развој недовољно развијених подручја“, д-р Јован Стојановски, д-р 
Владимир Полежина, д-р Ксенте Богоев. д-р Никола Узунов, д-р Ти-
хомир Јовановски, д-р Душан Анакиовски.

8. м-р Никола Ацковски, м-р Благоја Наневски, м-р Александар Мурар-
цалиев, м-р Томислав Стошиќ и д-р Лазар Соколов: „Станарината и 
репродукцијата на станбениот фонд во општествена сопственост 
во СР Македонија“, Скопје, 1976.

9. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, 
м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко 
Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за 
остварените резултати од работењето во општествениот сектор за 
стопанството и можностите за вработување на нова работна сила 
во СР Македонија“, Скопје, 1977.

9. м-р Добри Додевски: „Организација на претпријатијата по систе-
мот на економски единици, квантифицирање на резултантите од 
економските принципи во работењето на економските единици и 
распределба спрема вложениот труд во претпријатијата“, Скопје, 
1969.

10. Група автори: „Продуктивност рада, ефективност основних фон-
дова и акумулативна способност привреде у недовољно развије-
ним подручјума Југославије“, Скопје, 1970 година.

11. д-р Никола Узунов: „Индустриските центри и реони во СР Македо-
нија“, Скопје, 1970.

12. д-р Тихомир Јовановски: „Теорија на монетарната рамнотежа во 
социјалистичкото стопанство“, Скопје, 1971.

13. м-р Елка Димитриева: „Миграционите движења и проблемот на 
вработеноста и вработувањето во СРМ“, Скопје, 1971.

14. д-р Лазар Соколов, Никола Ацковски, Милица Мишковска, Трајче 
Русевски, Александар Петроски, инж. Благоја Старковски: „Про-
изводна структура привреде недовољно развијених подручја Југо-
славије, промене и правци развоја“, Скопје, 1972.

15. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаков-
ски: „Местото и улогата на индивидуалното земјоделство на сегаш-
ната етапа на развитокот на СРМ“, Скопје, 1972.

1973-1982 ГОДИНА

1. Група автори: „Положбата на стопанските организации (индус-
триски и земјоделски) во СР Македонија како недоволно развиено 
подрачје“, Скопје, 1973.

2. инж. Илија Станчевски: „Местото и можностите на индивидуално-
то земјоделско производсво во сегашната етапа на нашиот развој“, 
Скопје, 1973.

3. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Александар Мурарцали-
ев: „Водостопанската основа за сливовите на Вардар, Црн Дрим и 
Струмица“, Скопје, 1973.
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„Утицај система друштвеног финансирања на развитак недовољно 
развијених република и САП Косова“.

15. м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Христо Кусакатов, Татјана 
Петковска: „Структурата на производствениот асортиман во индус-
тријата на СРМ и неговата усогласеност со барањата на пазарот“, 
Скопје, 1981.

1983-1992 ГОДИНА

1. Група автори: „Структурни проблеми на индустријата во СРМ“, 
Скопје, 1983.

2. Група автори: „Студија о развоју шумарства и дрвне индустрије на 
подручју Југословенског региона за период 1982-2000 година“, 
Скопје, 1983.

3. д-р Елка Димитриева: „Глобални насоки на стратегијата на развојот 
на СРМ во периодот од 1986-1990 година“, Скопје, 1984.

4. Група автори: „Влијанието на стопанскиот систем на СФРЈ врз еко-
номскиот развој на СРМ“, Скопје, 1984.

5. Група автори: „Местото на СРМ во областа на економските одно-
си на СФРЈ со странство и нејзината платнобилансна позиција до 
2000-та година“, Скопје, 1984.

6. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноис-
тражувачката дејност во СРМ“, Скопје, 1985.

7. Група автори: „Концепција на долгорочниот развој на Југославија“, 
Скопје, 1985.

8. д-р Тодор Тодоров (раководител), д-р Добри Додевски, д-р Бла-
гоја Старковски, д-р Александар Мурарцалиев, д-р Љиљана Миш-
ковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Томислав Стошиќ, м-р 
Мирољуб Шукаров, м-р Дејан Пендев, м-р Антонија Никифоровска, 
м-р Весна Стојанова, Борче Пировски, Татјана Петковска, Весна 
Стојановска, Павлина Аџи Митреска: „Фактори на извозот, извоз-
ните можности и долорочна извозна стратегија на СР Македонија“, 
Скопје 1986.

10. м-р Добри Додевски, м-р Елка Димитриева, инж. Илија Станчевски, 
м-р Вањо Хаџиев, Димитар Каранфиловски: „Програма за акти-
вирање на стопанските потенцијали во неразвиените општини во 
СРМ“, Скопје, 1977.

11. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, 
м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко 
Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за 
остварените резултати од работењето во општествениот сектор за 
стопанството и можностите за вработување на нова работна сила 
во СР Македонија“, Скопје, 1977.

12. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Квалификациона струк-
тура на вработените, рентабилност во работењето и производнос-
та на трудот во земјоделските организации на СРМ“, Скопје, 1978.

13. м-р Добри Додевски, д-р Елка Димитриева, д-р Александар Мурар-
цалиев, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, м-р Вањо Хаџи-
ев, Димитар Каранфиловски, Лила Стошиќ: „Концепција на долго-
рочниот развој до 2000 година“, Скопје, 1980.

Потпроекти:

„Заштита и унапреѓивање човекове средине и друштвено-економ-
ски развој“;

„Регионален развој“;

„Општи поглед и основни правци привредног развоја СРМ 1995-
2000-те године“;

„Просторни развој.

14. м-р Благоја Наневски, м-р Агис Шајноски, м-р Никола Ацковски, м-р 
Љиљана Мишковска-Кајевска, инж. Кирил Џонов: „Привредни сис-
тем Југославије“, Скопје 1980.

Потпроекти:

„Утицај кредитног система, кредитних иструмената и кредитних од-
носа на развој недовољно развијених подручја“;

„Утицај спољно трговинског, царинског и девизног режима на прив-
редни развитак недовољно развијених република и САП Косово“;
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4. Група автори, д-р Љиљана Мишковска-Кајевска и д-р Христо Куса-
катов: „Улогата и значењето на малите претпријатија во развојот на 
стопанството на Република Македонија”, Скопје, 1997.

5. Група автори, д-р Антонија Јосифовска (раководител): „Странски-
те пазари и извозните можности на македонското стопанство“, 
Скопје, 1997.

6. д-р Елка Димитриева, (раководител) д-р Александар Ќурчиев, м-р 
Верица Јанеска: „Стареење на населението и работната сила во 
Република Македонија - демографски, економски и други причини 
и импликации“, Скопје, 1998.

7. д-р Благоја Наневски (раководител), д-р Антонија Јосифовска, 
Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Весна Стојанова, д-р Александар 
петроски, д-р Дејан Пендев, д-р Елка Димитриева, м-р Верица Ја-
неска, д-р Александар Мурарцалиев, и надворешни соработници: 
„Стратегија на Република Македонија за вклучување во европските 
интеграциони процеси (економски и социјален дел)“, Скопје, 1999.

8. д-р Татјана Петковска (раководител), д-р Љиљана Мишковска-Кајев-
ска, д-р Христо Кусакатов, д-р Билјана Ангелова, д-р Татјана Пет-
ковска-Мирчевска, м-р Сивана Мојсовска, м-р Марија Ацковска, м-р 
Павлина Аџи Митреска: „Конкурентската способност на македон-
ското стопанство, како предуслов за влез на внатрешниот Пазар на 
ЕУ“, Скопје, 2000.

9. д-р Весна Стојанова (раководител), д-р Антонија Јосифовска, д-р 
Дејан Пендев, д-р Васил Поповски, м-р Наташа Данилоска: „Некои 
микро економски аспекти на интегрирањето на македонското сто-
панство во регионалните и меѓународни интеграции“, Скопје, 2000.

10. д-р Елка Димитриева, д-р Верица Јанеска (раководител): „Мигра-
цијата на високообразованите и стручни кадри од Република Маке-
донија - причини и полседици“, Скопје, 2000.

11. д-р Билјана Ангелова (раководител), м-р Лила Стошиќ, Диана Пе-
троска, Зорица Пецевска: „ Инвестициите во Република Македо-
нија и нивната ефикасност“, Скопје, 2000.

12. д-р Антонија Јосифовска (раководител), д-р Верица Јанеска, М-р 
Марија Ацковска: „Странските директни инвестиции во Република 
Македонија“, Скопје, 2001.

9. д-р Елка Димитриева (раководител), д-р Александар Петроски, инж. 
Илија Станчевски, д-р Благоја Наневски, м-р Лила Стошиќ, Бранко 
Фрковиќ, м-р Слободанка Ристовска, Верица Јанеска: „Демограф-
скиот развој и неговото влијание врз општествено-економскиот 
развој на СР Македонија“, Скопје, 1987.

10. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноис-
тражувачката дејност во СР Македонија до 2000 година“, Скопје, 
1987.

11. Група автори: „Економски развој на СР Македонија до 1995 годи-
на“, Скопје, 1988.

12. д-р Тодор Тодоров, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо Узунов: 
„Балканската соработка во светло на европските интеграции“, 
Скопје, 1989.

13. Група автори: „Ефикасноста на стопанскиот развој на СР Македо-
нија“, Скопје, 1990.

14. Група автори д-р Александар Мурарцалиев (раководител): „Долго-
рочен развој на земјоделството, шумарството и водостопанството 
во македонија за периодот 1991-2010 година“, Скопје, 1991.

15. д-р Александар Мурарцалиев, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо 
Узунов, Билјана Ангелова: „Аграрната политика на Република Ма-
кедонија“, Скопје, 1992.

1993-2002 ГОДИНА

1. Група автори д-р Љиљана Мишковска-Кајевски и д-р Весна Стоја-
нова: „Пазарот и менаџментот како фактори на развојот на стопан-
ството на Република Македонија“, Скопје, 1993.

2. Група автори: „ Можности за нов инвестиционен циклус и развојна-
та ориентација на стопанството на Република Македонија“, Скопје, 
1994.

3. Група автори, д-р Александар Петроски и д-р Јорде Јакимовски: 
„Развој на научноистражувачката дејност во Република Македо-
нија - Анализа на состојбите и тенденциите во научноистражувач-
ката дејност во Република Македонија“, Скопје, 1995.



26

за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Маке-
донија, Скопје 2004.

6. Група автори, д-р Верица Јанеска(раководител): „Демографските 
промени во Република Македонија во периодот на транзиција“, 
Скопје, 2004.

7. Група автори, д-р Татјана Петковска, д-р Татјана Петковска Мирчев-
ска(раководители): „Експанзијата на извозот од Република Македо-
нија во функција на развојот“, Скопје 2004.

8. Група автори, д-р Весна Стојанова(раководител): „Ефикасно орга-
низирање и развој на единиците на локалната самоуправа“, Скопје, 
2004.

9. Група автори, д-р Васил Поповски, д-р Димитар Ефтимоски (рако-
водители): „Менаџмент со човечките ресурси и економскиот раз-
вој“, Скопје, 2004.

10. Група автори, д-р Благоја Наневски, д-р Билјана Ангелова (раково-
дители): „Банкарски кредити и алтернативни форми на финанси-
рање“, Скопје, 2004.

11. д-р Благоја Наневски: „Стратегија за развој на текстилната индус-
трија во Република Македонија“, Скопје, 2006.

12. д-р Дејан Пендев: „Key Competences for lifelong learing“, 2007.

13. Група автори, д-р Неда Петроска-Ангеловска, д-р Марија Ацков-
ска (локални координатори) : „FP7 - Comparative analysis of factor 
markets for agriculture“, Европска комисија,  2008-2011.

14. д-р Силвана Мојсовска: „Можности за унапредување на регионал-
ните трговски интеграции на Република Македонија“, Скопје, 2010.

15. д-р Верица Јанеска: „Научната дијаспора од Република Македо-
нија“, Скопје, 2011.

2013-2022 ГОДИНА

1. Група автори, д-р Биљана Ангелова, д-р Татјана Петковска-Мир-
чевска и д-р Зоран Јаневски (раководители), „Еvaluation of user 
satisfaction and impact from the e-government service in Macedonia 

13. д-р Дејан Пендев (раководител), д-р Васил Поповски (раководи-
тел), д-р Весна Стојанова, м-р Димитар Ефтимоски, Павлина Аџи 
Митреска-Лазаревска: „Влијанието на интернационализацијата 
врз менаџментот  и претприемништвото во Република Македонија“, 
Скопје, 2001.

14. д-р Татјана Петковска-Мирчевска (раководител), д-р Љиљана Миш-
ковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Татјана Петковска, м-р 
Силвана Мојсовска, м-р Наташа Данилоска: „Улогата на марке-
тинг-концептот во процесот на интернационализацијата на маке-
донското стопанство“, Скопје, 2001.

15. д-р Билјана Ангелова (раководител), д-р Благоја Наневски, м-р Лила 
Стошиќ, м-р Снежана Милошеска-Костадиноска, м-р Неда Петро-
ска, м-р Климентина Попоска, Диана Петровска, Зорица Пецевска: 
“Ефикасноста на финансискиот пазар во Република Македонија во 
функција на зголемување на трошковната ефикасност и репроду-
ктивната способност на македонското стоапснтво”, Скопје, 2001.

2003-2012 ГОДИНА 

1. д-р Васил Поповски (раководител): „Справување со културните раз-
лики – нов пристап кон социјалната трансформација во случајот 
Македонија“, УНЕСКО, 2003.

2. д-р Весна Стојанова (раководител): „Корпорациско управување“, 
Deloitte&Touche/USAID, 2003.

3. Група автори, д-р Весна Стојанова (раководител): „Акциона програ-
ма за воспоставување институционална правна рамка на единстве-
но насочување на средствата за развој на подрачјата со посебен 
статус во земјата“, 2003.

4. д-р Весна Стојанова и м-р Снежана Костадиноска-Милошеска (ра-
ководители): „Финансиски менаџмент и меѓународна економија“, 
UNDP, 2003.

5. д-р Антонија Јосифовска, д-р Татјана Петковска Мирчевска, м-р На-
таша Данилоска: „Зголемување на конкурентноста на македонски-
от агрокомплекс од аспект на намалување на цената на чинење на 
земјоделско-прехранбените производи“, нарачател Министерство 
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10. Група автори, д-р Татјана Петковска – Мирчевска, д-р Зоран Јанев-
ски  (раководители), „Примена на маркетинг концептот на малите 
претпријатија во Република Македонија “, проект финансиран од 
средства на Економски институт-Скопје 2015/2016.

11. Група автори, д-р Верица Јанеска и д-р Алексндра Лозановска (ра-
ководители), „Особености на активно и неактивнио помладо насе-
ление во Република Македонија“, проет финансиран од средства 
на Економски институт-Скопје 2015/2016.

12. Група автори, д-р Диана Бошковска и д-р Весна Георгиева-Сврти-
нов (раководители), „Можности и перспективи за развој на Маке-
донската берза на харии од вредност во услови на криза од реги-
онален и глобален карактер“, проект финансиран од средства на 
Економски институт-Скопје 2015/2016.

13. Група автори, д-р Биљана Ангелова и д-р Искра Станчева-Гигов (ра-
ководители), „Оценување на бизнис циклусите“,  проект финанси-
ран од средства на Економски институт-Скопје 2015/2016.

14. д-р Биљана Ангелова и д-р Елена Давитковска (раководители), 
„Стратегија за управување со ризици на КХС за период 2016-2019, 
Економски институт-Скопје, 2016.

15. Група автори, д-р Снежана Костадиновска Милошевска и д-р Ели-
забета Џамбаска (раководители), „Карактеристики на јавниот долг 
на Република Македонија“, проект финансиран од средства на 
Економски институт-Скопје 2016.

16. Група автори, д-р Наташа Данилоска и д-р Катерина Хаџи Наумова 
Михајловска (раководители), „Унапредување на организациските 
структури и менаџмент практики на деловните субјекти за органски 
земјоделски производи во Република Македонија “, проект финан-
сиран од средства на Економски институт-Скопје 2016.

17. Група автори, д-р Марија Ацковска и д-р Неда Петроска-Ангелов-
ска (раководители), „Можности и перспективи за развој на алтерна-
тивните форми на туризам во Република Македонија“, проект фи-
нансиран од средства на Економски институт-Скопје 2016.

18. Група автори, д-р Зоран Јаневски и д-р Владимир Петковски (ра-
ководители), „Дигиталната економија во Република Македонија  - 

and Slovenia“, билатерален научно-истражувачки проект, Економ-
ски институт-Скопје, 2013.

2. Група автори, д-р Зоран Јаневски (раководител), „Стратегија за 
поддршка на мали и средни претпријатија и претприемништвото 
на Град Скопје со Акционен план за 2014-2017 година, Економски 
институт-Скопје, 2013.

3. Група автори, д-р Силвана Мојсовска (раководител), „Анализа на 
ефектите  од пазарната инспекција врз економските субјекти во 
земјите од ЦЕФТА“, регионален проект финансиран од ГИЗ-Скопје, 
2013/2014.

4. Група автори, д-р Татјана Петовска-Мирчевска, д-р Зоран Јаневски 
(раководители), „Формирање на претприемничка лабараторија 
на Економски институт-Скопје при УКИМ“, проект финансиран од 
средства на интегративните функции на УКИМ за 2014.

5. Група автори, д-р Биљана Ангелова, д-р Климентина Попоска (рако-
водители), „влијание на финансиската криза врз нефункционални-
те кредити и задолженоста на компаниите и граѓаните во Република 
Македонија“, проект финансиран од средства на интегративните 
функции на УКИМ за 2014.

6. Група автори, „Стратегија за локален економски развој на Вардар-
скиот плански регион“, Економски институт-Скопје, 2014. 

7. Група автори, д-р Биљана Ангелова, „Стратегија за управување со 
ризици во ЈП Македонски шуми“, Економски институт-Скопје, 2014. 

8. Група автори, д-р Снежана Костадиновска Милошевска, д-р Ната-
ша Данилоска (раководители), „Можности за подобрување на ефи-
касноста во спроведувањето на Инструментот за претпристапна 
помош во Република Македонија“, проект финансиран од средства 
на интегративните функции на УКИМ за 2014/2015.

9. Група автори, д-р Неда Петроска-Ангеловска, д-р Марија Ацковска  
(раководители), „Причини за ниската акумулативна способност и 
ликвидност на претпријатијата од реалниот сектор во Република 
Македониј “, проект финансиран од средства на интегративните 
функции на УКИМ за 2015/2016.
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балканско-медитеранскиот регион (ХЕЛИКС)“, (Entrepreneurial 
Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the 
Balkan-Mediterranean Region - HELIX), во рамки на Програмата за 
транснационална соработка „Interreg Balkan – Mediterranean 2014-
2020“, во соработка со: Varna University of Management, Varna, Bul-
garia; University of Thessaly-Special Account Funds for Research-De-
partment of Planning and Regional Development, Volos, Greece; 
“Aleksander Moisiu” University of Durres, Durres, Albania; University 
Of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkodra, Albania; Culinary Arts and Hos-
pitality Association, Dobrich, Bulgaria, 2018/2019.

29. д-р Зоран Јаневски и д-р  Владимир Петковски „Значењето на 
информатичка технологија и нејзината употреба во развојот на 
дигиталната економија во Република Македонија и Кина“, добиен на 
конкурсот за кофинансирање на заеднички македонско – кинески 
научно-истражувачки проекти за периодот 2018-2019 година.

30. д-р Искра Станчева Гигов, проект: „Патување на газелата низ 
дигиталната трансформација“, добиен на јавен повик на Фондот 
за иновации и технолошки развој за доделување на средства преку 
Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за мали 
и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“). 
Проектот се реализира во соработка со Друштвото за проектирање 
и изведба на системи за климатизација ИЦС ГРУП ДОО увоз-извоз 
Скопје, 2018/2019.

31. д-р Неда Петроска Ангеловска и д-р Катерина Хаџи-Наумова 
Михајловска, „Можности за примена на концептот на зелена 
економија во МСП во Република Северна Македонија“, Економски 
институт-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 2020/2021.

32. д-р Владимир Петковски и д-р Искра Станчева-Гигов, „Квалитетот 
на живот на населението во Република Северна Македонија во 
време на Covid-19 пандемијата мерен преку индикаторите за 
квалитет на живот“, Економски институт-Скопје, Универзитет  
Св. Кирил и Методиј, 2021/2022.

предизвици и можности за нејзино  унапредување “, проект финан-
сиран од средства на Економски институт-Скопје 2016/2017.

19. д-р Неда Петроска Ангеловска и д-р Марија Ацковска, „Причини за 
ниската акумулативна способност и ликвидност на претпријатијата 
од реалниот сектор во Република Македонија и можности за нивно 
подобрување“, Економски институт-Скопје, 2016/2017.

20. д-р Наташа Данилоска и д-р Диана Бошковска, Земјоделството и 
општествено – економскиот развој на Република Македонија, Еко-
номски институт – Скопје, 2017.

21. д-р Наташа Данилоска и д-р Катерина Хаџи-Наумова Михајловска, 
„Унапредување на организациските структури и менаџмент прак-
тиките на деловните субјекти за органски земјоделски производи 
во Република Македонија“, Економски институт – Скопје, 2017.

22. д-р  Владимир Петковски и д-р  Елизабета Џамбаска,    „Социо-
економски индикатори и квалитетот на живот во Република Северна 
Македонија“ , Економски институт-Скопје, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 2017/2018.

23. д-р Диана Бошковска и д-р Ирина Мајовски, „Економските 
импликации од политичката криза во Република Македонија“ , 
Економски институт-Скопје, 2018.

24. проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска и доц. д-р Владимир 
Петковски,  „Хармонизација на јавната администрација во 
Република Македонија со европските стандарди“, Економски 
институт - Скопје, 2018.

25. д-р Климентина Попоска и Д-р Искра Станчева Гигов, “Семејни 
бизниси-состојби, практики и перспективи“, Економски институт-
Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 2018.

26. д-р Зоран Јаневски и д-р Елена Давитковска, „Претприемништво 
во јавен сектор во Република Македонија“, Економски институт – 
Скопје, 2018.

27. д-р Ирина Пиперкова и д-р Александра Лозаноска,  „Идентифи-
кување на компетенциите на вработените за конкурентност и 
одржливост на МСП во РМ“, Економски институт, Скопје, 2018/2019.

28. д-р Зоран Јаневски, „Иницијатива за размена на претприемничко 
учење за одржливи угостителски мали и средни претпријатија во 
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Проект ХЕЛИКС, 2017-2019 година
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PUBLISHING ACTIVITY

In its 70 years of existence, the Institute of Economics - Skopje has 
had a fruitful publishing activity. Over 180 separate publications have 
been published. The majority of the publications are result of the 

research, projects, articles, scientific meetings, seminars, monographs, 
textbooks for postgraduate courses etc.  

For more than 23 years, the Institute of Economics – Skopje has been 
issuing its own scientific journal “Economic Development”, where 
scientific papers by domestic and foreign authors are published. 
The main goal of the journal is to present to the wider academic and 
professional public the results from scientific papers, theoretical and 
empirical research in the field of economic and social development, 
demography, education, corporate governance, international 
economics, international management, administrative management, 
corporate and public finance, banking, economics and tourism 
management, agricultural policy and agricultural management, 
marketing and marketing management, entrepreneurial management 
and other areas of social sciences. 

Since 2010 the journal becomes international, with nine-member 
international editorial board, with 5 foreign professors and experts from 
countries like Italy, Serbia, USA, Turkey and Bulgaria. The international 
journal is published in English language, indexed in EBSCO and CEEOL 
databases. Moreover the scientific papers are available on the web site 
of the Institute of Economics – Skopje.

Since 2015 in cooperation with member institutions of the 
international association SEEA: The Institute of Economics Sarajevo; 
The Institute of Economics, Zagreb; The University of Montenegro, 
Faculty of Economics, Podgorica; The Institute of Economics – Skopje, 
University “Ss. Cyril and Methodius”; Institute for Economic Research, 
Ljubljana and Institute of Economics Sciences, Belgrade the publication 
“The SEE-6 Economic Outlook” is the first issued publication.  SEE-6 
Economic Outlook is international publication representing the newest 
economic trends and short-term macroeconomic projections in six 
member countries: Croatia, Slovenia, North Macedonia, Bosnia and 
Herzegovina, Serbia and Montenegro.

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Економскиот институт – Скопје во текот на своето 70-годишно 
постоење има плодна издавачка дејност.  Објавени се над 180 
посебни публикации. Голем дел од публикациите се резултат од 

истражувања, проекти, статии, научни собири, семинари, монографии, 
учебници за постдипломски студии и др. 

Повеќе од 23 години Економскиот институт – Скопје издава свое на-
учно списание под наслов „Економски развој“, во кое се публикуваат 
научни трудови од домашни и од странски автори. Основна цел на спи-
санието е да ги направи достапни научните резултати на пошироката 
научна и стручна јавност и да ја развива економската мисла во земјата 
и во светот, преку теоретските и емпириските истражувања од областа 
на економскиот и социјалниот развој, демографијата, образованието, 
корпоративното управување, меѓународната економија, меѓународ-
ниот менаџмент, административниот менаџмент, корпорациските и 
јавните финансии, банкарството, економиката и менаџментот на ту-
ризмот, аграрната политика и агроменаџментот, маркетингот и марке-
тинг-менаџментот, претприемничкиот менаџмент и на други подрачја 
од општествените науки. 

Од 2010 година, списанието прераснува во списание со меѓународен 
уредувачки одбор, составен од 9 члена, од кои 5 се професори и екс-
перти од други земји: Италија,  Србија, САД, Турција и Бугарија. Списа-
нието се објавува на англиски јазик, индексирано во  базата на подато-
ци на EBSCO и CEEOL и достапно е на веб страницата на Економскиот 
институт – Скопје. 

Од 2015 година, во соработка со институциите членки на меѓународ-
ната асоцијација SEEA (Економски институт-Сараево; Економски ин-
ститут-Загреб; Универзитет на Црна Гора, Економски факултет, Подго-
рица; Економски институт-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; 
Институт за економски истражувања, Љубљана и Институтот за еко-
номски науки, Белград) започна да се издава публикација под наслов 
“The SEE-6 Economic Outlook”. SEE-6 Economic Outlook претставува 
меѓународна публикација во која се анализирани најновите економ-
ски трендови и краткорочни макроекономски индикатори на 6 земји 
членки: Хрватска, Словенија, Република Северна Македонија, Босна и 
Херцеговина, Србија и Црна Гора.



The Institute of Economics – Skopje also publishes scientific books, 
textbooks, conference proceedings, monographs and other publications 
pertaining to the Institute of Economics’ research activities. The list of 
publications is presented below:

Економскиот институт – Скопје издава и научни книги, учебници, збор-
ници на одржани конференции, монографии и други публикации што 
се тесно поврзани со научноистражувачката дејност на Институтот. Ка-
ко позначајни изданија во последниве 10 години ги издвојуваме:

• Economic Development - Економски развој. Journal of the Institute 
of Economics-Skopje, Skopje, numbers 1/2/3 from 2010-2021.

• Станчева-Гигов Искра, Љумович Исидора: Finance, innovation and 
Technology: New Models and Structures, 2021 година, Економски 
институт- Скопје, стр. 197.

• Петроска-Ангеловска Неда, Хаџи Наумова-Михајловска Катерина: 
Можности за примена на концептот на зелена економија во МСП во 
Република Северна Македонија, 2021 година, Економски институт- 
Скопје, Марсаж, стр. 175.

• Пиперкова Ирина, Лозаноска Александра: Вештини на вработени-
те за конкурентност на мали и средни претпријатија, Економски 
институт-Скопје, 2020 година, стр. 162.

• Бошковска Диана, Мајовски Ирина: Економските импликации од 
политичката криза во Република Македонија, Економски институт 
– Скопје, 2018 година, стр.128.

• Попоска Климентина, Станчева-Гигов Искра: Семејни бизниси- сос-
тојби, практики и перспективи, УКИМ, Економски институт-Скопје, 
2018 година.

• Бошковска Диана, Георгиева Свртинов Весна: Можности и перс-
пективи за развој на македонската берза на хартии од вредност во 
услови на криза од глобален и од регионален карактер, Економски 
институт-Скопје, 2017 година, стр. 139.

• Шеесет и пет години Економски институт-Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“-Скопје, 2017 година, стр. 162.

• Снежана Костадиноска Милошеска, Елизабета Џамбаска: Карак-
теристики на јавниот долг на Република Македонија, Скопје, УКИМ, 
Економски институт, 2017 година, стр. 161. 

• Ангелова, Биљана; Попоска, Климентина: Финансирање на мали и 
средни претпријатија, Скопје, Економски институт, 2015 година, 
стр. 368. 

• Redakteurs Janeska Verica; Lozanoska Aleksandra: Cinquieme 
Conference international de demographie des Balkans Ohrid, 
Republique de Macedoine 21-24 octobre 2015: La population des 
Balkans a l`aube du XXI eme siècle: livre des resumes, Skopje, Institute 
of Economics, 2013, p. 106.

• Ангелова, Биљана; Попоска, Климентина: Влијание на финан-
сиската криза врз нефункционалните кредити и задолженоста на 
компаниите и на граѓаните во Република Македонија, Скопје, Еко-
номски институт, 2015 година, стр. 307.
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33• Петковска, Татјана; Петковска Мирчевска, Татјана: Меѓународен 
маркетинг: концепциски, стратегиски и акциони аспекти, Скопје, 
Економски институт, 2014 година, стр. 653.

• Јанеска, Верица, редактор: Научната дијаспора од Република Ма-
кедонија, Скопје, Економски институт, 2014 година, стр. 273.

• Петковска Мирчевска Татјана, Јаневски Зоран: Претприемничка 
лабораторија, Скопје, Економски институт, 2014 година, стр. 207. 

• Бошковска Диана: Акциите- инструмент на портфолио менаџмен-
тот, Скопје, Економски институт, 2014 година, стр. 255. 

• Јаневски Зоран: Претприемништво и електронска трговија, Скопје, 
Економски институт, 2013 година, стр. 421.

• Regional trade integration in South East Europe: benefits and 
challenges: proceedings of International Conference (Editor Silvana 
Mojsovska), Skopje, Institute of Economics, 2013, p. 177.

• Предизвиците на науката во економија базирана на знаење- сос-
тојби и перспективи: зборник на трудови од научната конферен-
ција, одржана по повод 60- годишнината од постоењето на Економ-
скиот институт – Скопје, Скопје, Економски институт, 2013 година,  
стр. 358. 

• Демографски терминолошки речник-Александар Ќурчиев, Елка 
Димитриева, Амалија Финк Јовановиќ, Верица Јанеска, Алексан-
дра Лозаноска, Скопје, Економски институт-Скопје, 2011 година, 
стр. 258. 
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12. Соколов Д-р Лазар: Можности за ангажирање на работната сила 
во неземјоделски дејности во СР Македонија, Скопје, 1963 год., 
стр. 267 + прилози. 

13. Сидовски Коста: Кланичната индустрија во СР Македонија. Скопје, 
1963 год., стр. 260 + 72 шеми.

14. Кљусев Никола: Активизационен период во инвестициите, Скопје, 
1963 год., стр. 295 + 72 прилози.

15. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Производни трошоци и цена на 
чинењето на производството на памук во општествениот сектор, 
Скопје, 1964 год., стр. 83 + 38 прилози.

16. Група автори: Резерве пољопривредне радне снаге на индивиду-
алним газдинствима Југославије, Скопје, 1964 год., стр. 223 + 55 
прилози.

17. Соколов Д-р Лазар: Резерви на работната сила во одделните под-
рачја во СР Македонија, 1960/1961 и прогноза за 1970 година, 
Скопје, 1964 год., стр. 410.

18. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Производни трошоци и цена на 
чинењето на производството на тутун во општествениот сектор во 
1964 год., стр. 83 + 39 прилози.

19. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Еко-
номика на производството на тутун во 
општествениот сектор на СРМ за 1964 
год., Скопје, 1964, стр. 97 + 52 прилози. 

20. Џонов Кирил, Станчевски Илија: Инвес-
тиционите вложувања и нивниот одраз 
врз производно-економските резултати 
во општествениот сектор на земјодел-
ството, Скопје, 1964 год., стр. 109 + 13 
прилози.

21. Кљусев Д-р Никола: О критериумима и 
методама оцењивања економске ефи-
касности инвестиција, Скопје, 1965 год., 
стр. 298. 

1. Соколов Д-р Лазар: Библиографија за 
стопанската историја на Македонија 
(период од 1945 година): Книга I , Скопје, 
1955 год.,стр. 506.

2. Бојановски Диме, Џонов Кирил, Пемов-
ска Ана: Развитокот на земјоделството 
во Македонија, Скопје, 1955 год., стр. 
328.

3. Џонов Кирил: Одданочувањето на земјо-
делските производители во НР Македо-
нија, Скопје, 1960 год., стр. 133.

4. Соколов Д-р Лазар: Класификација на 
околиите во НР Македонија спрема сте-
пенот на стопанскиот развиток, Скопје, 
1960 год., стр. 107.

5. Сидовски Коста: Развиток на индустријата во НР Македонија во 
периодот меѓу двете светски војни (1913-1941) Скопје 1960 год., 
стр. 367.
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ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Освен научноистражувачката дејност, Економскиот институт – 
Скопје, во рамките на своите активности, спроведува и високооб-
разовна дејност од втор и од трет циклус на студии. Oд учебната 

1998/99 година, Економскиот институт – Скопје, во рамките на своите 
активности, организира и спроведува едногодишни и двегодишни по-
следипломски студии на следниве студиски програми:

	Меѓународна економија
	Финансиски менаџмент
	Претприемништво 
	Агробизнис
	Меѓународен менаџмент
	Логистика на бизнисот
	Бизнис менаџмент 
	Менаџерска економија 

До 2009 година, последипломските студии се реализираа преку настав-
но-менторски активности. Со приклучувањето на Република Македо-
нија кон Болоњскиот процес, од академската 2009/10 година, вториот 
циклус на академски студии се организира според Европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС). 

Досега, на Економскиот институт – Скопје магистрирале вкупно 1079 
кандидати. 

Од 1999 година Економски институт – Скопје организира и доктор-
ски студии од областа на економските науки, со што кандидатите се 
стекнуваат со научен степен доктор по економски науки. Оттогаш, до 
2022 година докторирале вкупно 172 кандидати.

EDUCATION 

Besides its primary research activity, the Institute of Economics 
– Skopje also provides second and third cycle study programs.  
Since the academic 1998/99, the Institute of Economics – Skopje 

has been offering one-year and two-year postgraduate studies in: 

	 International Economics
	 Financial Management
	 Entrepreneurship 
	Agro business
	 International Management
	Business Logistics
	Business Management 
	Managerial Economics.

Until 2009, the postgraduate studies were based on a mentoring 
approach. However, since the academic 2009/10, in compliance with 
the Bologna process, the postgraduate studies are conducted upon the 
European Credit Transfer System (ECTS). 

Until today, 1079 students have obtained a master’s degree at the 
Institute of Economics – Skopje.

Since 1999, the Institute of Economics – Skopje has been organizing 
preparation and defense of doctoral studies in economic sciences. The 
candidates obtain the academic degree PhD in Economic sciences. Up 
to 2022, 172 candidates obtained a Ph.D. degree.
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Since February 2012, in 
accordance with the new 
model of Doctoral Studies 
at the University “Ss. Cyril 
and Methodius” in Skopje, 
the Institute of Economics 
– Skopje participates in the 
organization, implementation 
and realization of joint 
doctoral study programs 
of the School of Doctoral 
Studies in:

	Demographics (with the  
 Faculty of Economics)
	Economic Sciences (with 
 the Faculty of Economics)
	Organizational Sciences  
 (Management) (with the
 Faculty of Economics and 
 the Institute for 
 Sociological, Political and 
 Juridical Research)
	Statistical Methods for 
 Business and Economics 
 (with the Faculty of 

      Economics).  

Во согласност со новиот модел на докторски студии на УКИМ, од фев-
руари 2012 година, Економскиот институт – Скопје учествува во орга-
низирање, изведба и реализација на Школата за докторски студии на 
заеднички студиски програми од областите:

	Демографија (со Економскиот факултет)
	 Економски науки (со Економскиот факултет)
	Организациски на-

уки и управување 
(менаџмент) (со Еко-
номскиот факултет 
и со Институтот за 
социолошки и поли-
тичко-правни истажу-
вања).

	Статистички методи 
за бизнис и економија 
(со Економскиот 
факултет).

Академски час на втор циклус студии  

на Економски институт – Скопје,  

УКИМ, 2018 година

Доделување на дипломи на магистри на Економски ин-

ститут – Скопје, 2018 година

Обука, ХЕЛИКС, Скопје 2019 година
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Governing of the mutual doctoral study programs is appointed to the 
co-heads.

Doctoral study programs consist of research training, education, thesis 
proposal, and preparation and defense of doctoral dissertation. 

The list of students who have obtained master and doctoral degrees at 
the Institute of Economics – Skopje in the period 1999-2022, as well as 
the titles of the theses, are given in Table 1 and Table 2. 

За раководење на заедничките студиски програми на трет циклус на 
студии избрани се ко-раководители.

Докторските студии се состојат од обука за истражување, едукација и 
пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација. 

Во Табелата 1 и Табелата 2 се претставени  кандидатите и насловите на 
одбранетите магистерски и докторски тези на Економскиот институт – 
Скопје за периодот 1999-2022 година.

Обука, ХЕЛИКС, Скопје 2019 година

Отворен ден на УКИМ, 2018 година
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Име и презиме Наслов на магистерскиот 
труд

Дата на 
одбрана

1. ЗОРАН
СТАНКОВСКИ

Маркетинг стратегија 
за настап на светскиот 
пазар на текстилните 
претпријатија од Репу-
блика Македонија

29.05.2002 

2. СЕАДИН
ЏАФЕРИ

Странските инвестиции 
во економијата на Репу-
блика Македонија

29.06.2002 

3. ВЕСНА
СТОЛЕВСКА

Меѓусебен однос на 
платниот биланс и деви-
зниот курс со осврт на 
состојбите во Република 
Македонија

01.07.2002 

4. ДРАГАН
ИВАНОВ

Република Македо-
нија-членка на ЕУ-трајна 
определба и стратешка 
цел

24.12.2002 

5. ДАРКО 
ТИНТОСКИ

Состојба и проблеми 
на надворешната за-
долженост на Република 
Македонија

22.04.2004

6. АЛЕКСАНДАР
СТОЈКОВ

Програмите поддржани 
од Меѓународниот моне-
тарен фонд за приспо-
собување на економии-
те-искуства на Република 
Македонија

25.05.2004

7. ДРАГАН 
СМИЛЈАНОВСКИ

Капиталните трансакции 
со странство со осврт врз 
Република Македонија

14.09.2004 

8. НАТАША 
ТРАЈКОВА

Регионалното повр-
зување на Балканот  и 
регионалните интеграци-
ски опции на Република 
Македонија- со посебен 
осврт на трговските 
ефекти

17.09.2004 

9. САШО 
ЈАНКУЛОВСКИ

Потребата и значењето 
на менаџментот во др-
жавните органи на упра-
вата од аспект на човечки 
ресурси со посебен осврт 
на Државниот архив на 
Република Македонија

11.02.2005

10. САМИ 
БИСЛИМИ

Развојни аспекти на 
јавната потрошувачка во 
Република Македонија

16.04.2005

11. ЛИЛЈАНА 
АНДОНОВА

Банкарски институции  
со слабости во 
работењето и во 
процес на пропаѓање 
- идентификација, 
рехабилитација и 
разрешување

03.06.2005

12. ОЛИВЕР 
ТРАЈКОВСКИ

Невработеноста во Ре-
публика Македонија во 
периодот на транзиција 
и можности за нејзино 
решавање

30.09.2005

13. ЈАСМИНА 
КИРКОВА

Кредитирањето и лошите 
пласмани на банките

29.11.2005

14. ЈУЛИЈА 
КРСТЕВА

Методи на плаќање во 
меѓународната трговија

30.11.2005

Табела 1. Одбранети магистерски трудови во Економскиот институт – Скопје (1999-2022)

Table 1. Defended master’s theses in the Institute of Economics – Skopje (1999-2022)
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24. Г’ЗИМ СЕЛИМИ Странски директни 
инвестиции во земјите од 
Југоисточна Европа во 
периодот на транзиција

15.09.2006

25. ИСКРА ЈАКОНОВА 
СТОЈАНОВСКА

Финансирање и ме-
наџмент на здравствени-
те установи

03.10.2006

26. ИСКРА СТАНЧЕВА Можности и проблеми на 
регионалната економска 
интеграција на земјите од 
Југоисточна Европа

27.10.2006

27. ОЛИВЕРА 
ТРАЈКОВСКА

Кредитна функција 
на банките - каракте-
ристики, процеси и 
организација

10.11.2006

28. ГУЛЕ 
ГУЛЕВ

Превенција од перење 
пари во банкарското 
работење

22.11.2006

29. САНДРА 
ХАНЏИСКА

Транснационалните ком-
пании и нивната улога во 
глобалната економија

19.01.2007 

30. ДУШИЦА 
СТЕВЧЕВСКА-
СРБИНОСКА

Спојувањата и превзе-
мањата како стратегија 
за унапредување на 
претпријатието

26.01.2007

31. ЕЛИЗАБЕТА 
ЏАМБАСКА

Факторскиот приод и мо-
делирањето во теоријата 
на економскиот развој

09.02.2007

32. ИРЕНА 
АНДРЕЕСКА

Феноменот на сиро-
маштијата во глобалната 
економија со посебен 
осврт на состојбите во 
Република Македонија

20.02.2007 

33. РАДЕ 
ЧОЛОВИЌ

Претприемништвото како 
фактор на локалниот 
економски развој

26.02.2007

15. МАРИЈА 
СРЕБРЕНОВА

Глобализација на финан-
сиските пазари, финан-
сиските кризи и потреба 
од нова финансиска 
архитектура

09.12.2005

16. АЛЕКСАНДРА 
СТАНКОВСКА

Финансиски деривати и 
нивна примена при упра-
вување со ризици

29.12.2005

17. НИКОЛИНА 
ТРАЈАНОСКА

Деловните гроздови и 
конкурентската пред-
ност на националните 
стопанства

31.03.2006

18. БЛАГОЈ 
ДОНЧЕВ

Секјуритизација - фи-
нансиски инструмент за 
управување со кредитни-
от ризик кај банките

10.04.2006

19. ДАРКО 
ШЕКЕРИНОВ

Менаџмент на маркетинг 
активностите при настап 
на странските пазари со 
посебен осврт на гради-
нарските производи

12.06.2006

20. ДЕСАНКА 
СЛАВЕСКА

Менаџмент со човечки 
ресурси

27.06.2006

21. КРСТЕ 
ШАЈНОСКИ

Влијанието на профита-
билноста на банките врз 
берзанските движења во 
Република Македонија - 
скок на акциите во 2005 
година

12.07.2006

22. АНА   
ТЕМОВА

Предности на банкар-
ството на мало во зголе-
мување на профитабил-
носта на банките

13.07.2006

23. ВЛАДИМИР 
МИРЧЕВСКИ

Значењето на интегри-
раниот комуникациски 
процес врз креирање на 
маркетинг стратегија на 
услугите

06.09.2006
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34. ЈОВИЦА 
ПАЛАШЕВСКИ

Регионалната трговска 
соработка на Република 
Македонија и странските 
директни инвестиции

06.03.2007

35. ЗЛАТКО 
БЕЖОВСКИ

Оптимизација на преба-
рувањето во Република 
Македонија како мож-
ност за некомерцијален 
трансфер на технологија

12.03.2007

36. АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВСКА

Образовната структура 
на населението и работ-
ната сила и нејзиното 
значење за економски-
от развој на Република 
Македонија

14.03.2007

37. САША 
МАКСИМОВСКИ

Менаџирањето на реги-
оналната транспортна 
инфраструктура во зголе-
мувањето на ефектите на 
регионалните интеграци-
ски опции

26.04.2007

38. ТОШО 
КОСТАДИНОВ

Претприемништвото како 
фактор на интернацио-
нализацијата на МСП од 
агрокомплексот

25.06.2007

39. САЊА 
КИКОВСКА

Електронската трговија 
и маркетингот преку 
интернет

18.09.2007

40. ЈАСМИНА 
ТАШОВСКА

Значењето и улогата на 
даночните приходи во 
системот на приходите 
на државата со посебен 
осврт насостојбата во 
Република Македонија

16.10.2007

41. НАСЕР 
АМЕТИ

Значењето на пазарот 
на капитал во обезбеду-
вањето на средства за 
долгорочно вложување

06.11.2007

42. ЗЛАТКО 
ШАЈНОСКИ

Промоцијата преку WEB 
страници како значаен 
елемент на директниот 
маркетинг

04.12.2007

43. КАТЕРИНА 
ПЕТКОВСКА

Управување со  
инструментите на  
маркетинг миксот во  
производството на  
млеко и млечни 
производи

24.12.2007

44. КАТЕРИНА 
ПОПОВСКА

Улогата на внатрешна-
та ревизија во финан-
сиското работење на 
корпорациите

25.12.2007

45. НАУМ 
ТОЛЕСКИ

Претприемничкиот ме-
наџмент како  
услов за успех  
кај малиот бизнис

28.12.2007

46. ЗОРАН 
ЈАНЕВСКИ

Електронска трговија: 
можности и перспекти-
ви за малите и средни 
претпријатија

20.02.2008

47. ГОРДАНА 
ТОШЕВА

Влијанието на  
членството во СТО  
врз трговските режими  
на земјите во развој

14.03.2008

48. ВАСКО 
ПЕТРЕВСКИ

Институционална ефи-
касност низ призмата на 
сопственичките права во 
функција на економски-
от развој на Република 
Македонија

31.03.2008

49. МАРЈАН 
ПАНОВ

Претприемнички ме-
наџмент и финансирање 
на мали претпријатија

02.06.2008

50. ДИЈАНА 
НИКОЛОВСКА

Управување со филијали 
во банкарскиот сектор

03.06.2008



49

51. ИЛИЈА 
ГРУЕВСКИ

Финансирање и развој  
на малите и средните 
претпријатија од  
текстилната индустрија 
во општина Кочани

04.06.2008

52. ВАЛЕНТИНА 
ЧИЧЕВА

Просечна пондерирана 
цена на чинење на бан-
карските ресурси  
и нејзиното влијание  
врз профитабилноста на 
банкарските пласмани

25.06.2008

53. ТРАЈЧЕ 
АНДРЕЕВСКИ

Јавно-приватни партнер-
ства во финансирање и 
реализација на инфра-
структурни проекти со 
посебен осврт на сос-
тојбите во Република 
Македонија

17.11.2008

54. ВАЛЕНТИНА 
СТОЈАНОВИЌ

Финансиското пла-
нирање на руралните 
стопанства во Република 
Македонија

25.11.2008

55. ВЕРОНИКА 
ЕФРЕМОВА

Конкурентската полити-
ка: теоретски аспекти, 
развој и предизвици

01.12.2008

56. АЛЕКСАНДРА 
НАКОВА

Базелските принципи  
во управувањето  
со ликвидносниот  
ризик на комерцијални-
те банки во Република 
Македонија

22.12.2008

57. АЛЕКСАНДРА 
ЈОВЧЕВСКА-
ТОДОРОСКА

Лизингот како атрак-
тивна алатка за развој 
на малите и средните 
претпријатија

23.12.2008

58. ДАРКО 
НЕДЕЛКОВСКИ 

Банкарство на мало 25.12.2008

59. МАРИЈА ГУЛАС-
СТОЈАНОВСКА

Улогата на ревидираните 
финансиски извештаи за 
заштита на интересите на 
инвестициите на капитал

13.01.2009

60. ШИРЕТ ЕЛЕЗИ Искуства и практики во 
процесот на буџетирање 
во единиците на локална-
та самоуправа во Репу-
блика Македонија

23.01.2009

61. ВЛАДИМР 
РАДЕВСКИ

Стратешко планирање 
на мерки и актив-
ности за поддршка на 
претприемништвото

13.02.2009

62. ЈУЛИЈАНА 
СИЛЈАНОСКА

Интегрираните марке-
тинг комуниксции - би-
тен фактор за развој на 
туризмот

18.02.2009

63. МАРЈАН 
МИТЕВ

Употреба на фондо-
вите кои се тргуваат 
на берза во пасивното 
инвестирање

06.03.2009

64. ЕЛЕНА 
МИХАЈЛОВСКА

Претприемништвото и 
кластери во функција на 
динамизирање на осно-
вање и раст на мали и 
средни претпријатија

09.04.2009

65. ЈАСМИНА 
МИРОНСКИ

Улогата на односите со 
јавноста и влијанието на 
медиумите во масовното 
комуницирање

23.04.2009

66. НАДА 
ЦИРИВИРИ

Структурна анализа на 
странските директни 
инвестиции во Република 
Македонија во периодот 
1997-2007 година

11.05.2009

67. БИЛЈАНА 
ВЕСЕЛИНОВСКА

Приоди за финансирање 
на капитални инвестиции 
во општините на Републи-
ка Македонија

12.05.2009
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68. БЛАГОЈЧЕ 
ПЕТРУШЕВ

Маркетинг активностите 
за настап на странски 
пазари

21.05.2009

69. БОРИС 
АРСОВ

Инвестициони фондови 
и управување со хартии 
од вредност - практики и 
искуства

12.06.2009

70. ЕМАНУЕЛА 
ЕСМЕРОВА

Улогата на меѓународна-
та трговија во современо-
то светско стопанство

24.06.2009

71. КИРО 
ЧАДИКОВСКИ

Платежните картички 
како инструмент за без-
готовински плаќање со 
посебен осврт на Репу-
блика Македонија

25.06.2009

72. ФАНИЈА 
НАУМОВСКА

Националната конкурент-
ност услов за успешна 
интеграција во глобално-
то стопанство

04.07.2009

73. ДИЈАНА 
ЈОВАНОВСКА

Законско и институцио-
нално регулирање на 
пазарот на капитал во 
Република Македонија

04.08.2009

74. ЕЛИЗАБЕТА 
ТОДОРОВА

Алтернативни начини на 
финансирање на МСП - 
состојба и перспективи 
во Република Македонија

05.08.2009

75. ВЛАДИМИР 
БЛАЖЕВСКИ

Извозот во функција на 
економскиот развој на 
Република Македонија

03.11.2009

76. ПАНЕ 
ИЛИЕВ                                                      

Претприемништвото 
фокусирано на можности 
(од можност до акција)

05.11.2009

77. НИКОЛЧЕ 
ЈАНКУЛОВСКИ

Финансирање на економ-
скиот развој на општини-
те во Република Македо-
нија преку задолжување 
и користење на претприс-
тапните фондови - сос-
тојби и перспективи на 
општина Битола

10.11.2009

78. МАРЈАНА 
МИЛЕВСКА

Планирањето на човечки-
те ресурси како стимула-
тивен фактор за успешна 
адаптација на Европски-
те интеграциски процеси

12.11.2009

79. ЕМИЛИЈА 
МИТЕВА

Каузалната поврзаност 
на трговијата и про-
цесот на економска 
глобализација

19.11.2009

80. ДАРКО 
ЛАЗАРОВ

Сиромаштија, нееднак-
вост и квалитет на живот 
во РепубликаМакедонија

25.11.2009

81. ЛЕВЕНТ 
АЈРУЛА

Управување со ликвид-
носниот ризик на ко-
мерцијалните банки во 
Република Македонија

14.12.2009

82. ФИЛИП 
ПАСХУ

Улогата и значењето  
на концептот на јав-
но-приватно партнерство 
во областа на локалниот 
економски развој со 
посебен осврт на состој-
бата во РМ

15.12.2009

83. МАРИНА 
КУСАКАТОВА

Сиромаштијата во  
светот и перспективите  
за нејзино намалување

28.12.2009
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92. ЕЛЕНА 
ПАГОВСКА

Перспективи на ЈПП 
(Јавно-приватни партнер-
ства) во финансирање на 
капитални инвестиции на 
општините во Република 
Македонија

16.03.2010

93. ЈАСНА 
ХРИСТОВСКА

Одржлив развој на мали и 
средни претпријатија

18.03.2010

94. ФЛОРИДА 
ВЕЛЈАНОСКА

Влијанието на факторите 
кои ги детерминираат 
тековите на странските 
директни инвестиции со 
посебен осврт на Репу-
блика Македонија

22.03.2010

95. ДРАГАН 
ЃУРЧЕВСКИ

Организациско учење 
како клучен фактор за 
усогласување на ин-
дивидуалните и орга-
низациските потреби 
во имплементација на 
доживотното учење

23.03.2010

96. РАКИП 
МАЛОСКИ

Финансирање на здрав-
ствената заштита во 
земјите со ниско и сред-
но ниво на доход

29.03.2010

97. ТАЊА 
ДИМИШКОВСКА

Современите трендови во 
меѓународното банкар-
ство и можности за развој 
на банкарството на мало 
во Република Македонија

31.03.2010

98. ДИЈАНА 
ГЕОРГИЕВА

Истражување, развој и 
иновации во насока на 
подобрување на конку-
рентноста на компаниите 
во Република Македонија

07.04.2010

84. АНГЕЛИНА 
НИКОЛОВСКА

Поттикнување на креа-
тивноста и иновативноста 
кај малите и средните 
претпријатија како клу-
чен фактор за развој на 
претприемништвото

28.01.2010

85. НЕБИ 
ЈУСУФИ

Претприемништвото 
како фактор за развој на 
микро и мали бизниси со 
посебен осврт на Полош-
киот регион

03.02.2010

86. НЕНАД 
НИКОЛОВСКИ

Спречување на перење 
пари и финансиски ор-
ганизиран криминал во 
банкарското работење 
со осврт на Република 
Македонија

17.02.2010

87. ДАЛИБОР 
ГАЛЕВСКИ

Ризикот како детерми-
нанта на корпоративното 
работење

19.02.2010

88. МАРИЈА 
ПЕТКОВСКА

Значење, развој и безбед-
носни аспекти на елек-
тронската трговија

24.02.2010

89. БИЛЈАНА 
ПАВЛЕСКА

Современи пристапи во 
формирање на цените на 
деловните субјекти

02.03.2010

90. ИРЕНА 
ЛЕКОСКА

Инвестиционо 
банкарство

10.03.2010

91. ВЕРИЦА 
НАЈДОВСКА

Претприемничките 
карактеристики како 
фактор за развој на прет-
приемничка активност 
и отпочнување на мал 
бизнис

12.03.2010
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108. КРИСТИНА 
КУНОВСКА

Улогата на интерната и 
екстерната ревизија во 
банкарскиот систем во 
Република Македонија

09.06.2010

109. МАРКО 
ТРПКОСКИ 

Управување со профи-
табилно работење во 
меѓународните платежни 
системи

05.07.2010

110. БУКУРИЕ 
ИМЕРИ-ЈУСУФИ 

Инкорпорирање на 
финансиските и сметко-
водствените ризици при 
вреднување на капиталот 
на компаниите

12.07.2010

111. ИРЕНА 
КОЦИРКОВА

Промотивните актив-
ности во функција на уна-
предување на пласманот 
на вино на странските 
пазари

04.08.2010

112. ЛИДИЈА 
ВУЧИДОЛОВА-
БОГОЕВСКА

Маркетинг истражување 
на смарт платежните кар-
тички и можности за раз-
вој на картичниот пазар 
во Република Македонија

20.08.2010

113. САМОИЛ 
МАЛЧЕСКИ

Реформа на јавните 
комунални претпријатија 
во Република Македо-
нија - форми и модели на 
реализација

23.08.2010

114. ИЉАЗ 
АМЕТИ 

Можности за развој на 
говедарството во севе-
роисточниот регион на 
Република Македонија

22.09.2010

115. САШО 
НЕФОВСКИ

Влијание на иновациите 
врз конкурентноста на 
претпријатијата во Репу-
блика Македонија

23.09.2010

99. ЉУПКА 
КОСТОВ

Обезбедување на чо-
вечки ресурси во малите 
и средни претпријатија 
во Република Македонија

19.04.2010

100. ОЛИВЕРА 
СТОЈАНОСКА

Принципи на добро 
управување со јавните 
финансии во Република 
Македонија

27.04.2010

101. МИРСАДА 
ДРПЉАНИН

Состојба и перспективи 
на процесот на спречу-
вање перење пари во 
банкарството

28.04.2010

102. КАТЕРИНА 
ХАЏИ НАУМОВА-
МИХАЈЛОВСКА 

Инструментите на 
маркетинг миксот во 
функција на органското 
производство

25.05.2010

103. СЕВДИЕ 
ИСМАИЛИ

Значењето и улогата на 
директните даноци во 
системот на приходите 
на државата со посебен 
осврт на состојбата во 
Република Македонија

26.05.2010

104. ВАСЈА 
СЕРАФИМОВ

Утврдување на успешнос-
та и перформансите на 
деловните банки

27.05.2010

105. КАТЕРИНА 
НУСДОРФЕР 

Влијанието на национал-
ната и организациската 
култура врз деловната 
етика на претпријатието

03.06.2010

106. ЉУБИНКА 
СТОЈЧЕВСКА

Кредитната политика 
и процедури на комер-
цијалните банки во 
Република Македонија 
и можностите за нивно 
унапредување

08.06.2010 

107. ТРАЈАНКА 
МИЛАНОВСКА-
АЛЕКСОВА

Управување со адекват-
носта на капиталот во ко-
мерцијалното банкарство

09.06.2010
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124. ДАРКО 
ИЉОСКИ 

Политики за привлеку-
вање на странски директ-
ни инвестиции наспроти 
корпоративните страте-
гии за инвестирање во 
странство

21.12.2010

125. КАТЕРИНА 
ДОНЕВСКА

Интерната ревизија и 
контрола - студија на слу-
чај во јавниот сектор

24.12.2010

126. ДАНЧО 
АРСОВ 

Маркетинг аспекти во 
процесот на брендирање 
и градење бренд на гра-
дови на примерот на град 
Скопје

28.12.2010 
година

127. МАРИНА 
ДИМОВСКА 

Улогата на меѓународни-
те организации во свет-
ското стопанство

28.12.2010

128. ГОРАН 
МИХАЈЛОВСКИ 

Јавно-приватно партнер-
ство во патната инфра-
структура во Република 
Македонија

20.01.2011

129. МАРИЈА 
ТОДОРОВСКА 

Кредитирање на насе-
лението во Република 
Македонија - состојби и 
перспективи

24.01.2011

130. ЏЕЈХУН 
СЕЛИМ 

Развој на финансиските 
конгломерати во старите 
и новите земји - членки на 
Европската унија

26.01.2011

131. МЛАДЕН 
СМИЛЕВСКИ 

Бизнис планот како осно-
ва за успешно почување 
и развој на мали и средни 
претпријатија

28.01.2011

132. ТАТЈАНА 
НЕСТОРОВСКА 

Формирање на цените и 
менаџментот на трошоци 
во здравствениот систем 
на Република Македонија

02.03.2011

116. ИГОР 
ЈАНКУЛОВСКИ 

Претприемништвото во 
големите претпријатија 
(корпорации) и негово-
то значење за нивниот 
развој

24.09.2010

117. ЕТЕМ 
ИСМАИЛИ 

Претпристапните фон-
дови на ЕУ - можности и 
перспективи за економ-
скиот развој на Републи-
ка Македонија

15.10.2010

118. КАТЕРИНА 
АВРАМОСКА 

Системот на награду-
вање и тренингот на 
вработените како фак-
тори за ефикасност на 
претпријатијата

05.11.2010

119. АНКА 
АТАНАСОВСКА

Секјуритизација - финан-
сиска иновација и нејзи-
но влијание врз ликвид-
носта на банките

16.11.2010

120. ДРАГАН 
ИВАНОВ

Управување со активта и 
пасивата во банките во 
Република Македонија

18.11.2010

121. ВЛАТКО 
АТАНАСОСКИ 

Финансиски пазари - про-
мени и влијанија врз фи-
нансиската стабилност

22.11.2010

122. КРИСТИНА 
ЈОВАНОВА 

Улогата на меѓународ-
ните финансиски инсти-
туции во креирањето на 
економските политики на 
Република Македонија

07.12.2010

123. ДАНИЕЛА 
КАПУШЕВСКА 

Претприемништвото и ли-
дерството во процесот на 
раст и развој на малите 
и средни претпријатија 
(МСП)

17.12.2010
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141. КИРЕ 
КРСТЕВСКИ

Улогата на локалната 
самоуправа во развојот 
на малите и средни 
претпријатија во општина 
Битола

25.03.2011

142. БИЛЈАНА 
ЃУЗЕЛКОВА 

Лизингот како форма за 
финансирање на тргов-
ските друштва во Репу-
блика Македонија

25.03.2011

143. ВЛАДИМИР 
ПЕТКОВСКИ 

Проценета вредност на 
компанијата наспроти 
берзанската вредност - 
студија на случај

28.03.2011

144. САШЕ 
СМИЛЕВСКИ 

Претприемништвото - 
фактор за унапредување 
на извозот на мали и 
средни претпријатија во 
Република Македонија

01.04.2011

145. ЈОВАН 
ПРОЕВ

Латентната улога на офи-
цијалните светски креди-
тори во креирањето на 
јавниот долг

01.04.2011

146. ЖИВКО 
КАЛКОВ 

Корпоративен кредитен 
рејтинг - основ за квали-
тетни проценки и упра-
вување со ризиците во 
Репблика Македонија

15.04.2011

147. ЈУЛИЈАНА 
ЛИПТОВА 

Кредитирање на на-
селението и кредитни 
производи на банкарски-
от пазар во Република 
Македонија

17.04.2011

148. БИЛЈАНА 
ГИГОСКА 

Функционирањето на 
осигурителните друштва 
во Република Македо-
нија - постојни состојби и 
трендови

18.04.2011

133. ТОМИСЛАВ 
ГАЏА

Синергирањето како 
алатка за зголемување 
на ефикасноста и конку-
рентската предност на 
организациите

02.03.2011

134. ИВАНА 
НИКИФОРОВСКА 

Меѓународниот транс-
фер на технологија како 
детерминанта за инте-
грација на националните 
економии во светското 
стопанство

04.03.2011

135. ДУШКО 
ТОДЕВСКИ 

Интерен модел на профи-
табилност и ефикасност 
на комерцијалните банки

15.03.2011

136. ЦВЕТАНКА 
ЈАНКУЛОВСКА 

Односот меѓу интерната 
и екстерната ревизија во 
јавниот сектор во Репу-
блика Македонија

16.03.2011

137. ЕМИЛИЈА 
КУСАКАТОВА

Развој и имплементација 
на проктниот менаџмент, 
со посебен осврт на 
менаџирањето на меѓуна-
родни проекти

18.03.2011

138. ВЛАДИМИР 
ИВАНОВ 

Управување со ризици во 
банкарското работење 
со осврт на изложеност 
на ризици во банкарски-
от сектор на Република 
Македонија

21.03.2011

139. ЉУБЕ 
НЕДАНОСКИ 

Светска банка и нејзина-
та улога во глобалната 
економија

22.03.2011

140. ТАТЈАНА 
КАЦАРСКА 

Е-банкинг - современ 
начин на дистрибуција на 
банкарски услуги

23.03.2011
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158. ИМЕР 
ЗЕНКУ 

Внатрешниот пазар на 
електричната енергија во 
Европската унија и мож-
ности за интегрирање на 
Република Македонија во 
Унијата

20.05.2011

159. МОМИР 
СТОЕВ 

Примена на принципите 
на корпоративното уп-
равување во комерцијал-
ните банки во Република 
Македонија

20.05.2011

160. ВЛАДИМИР 
БАХЧОВАНОВСКИ 

Имплементација на 
системи за целосно уп-
равување со квалитет за 
ефикасен менаџмент на 
човечки ресурси

31.05.2011

161. АЛЕКСАНДАР 
НИКОЛОВСКИ 

Современи ризици во 
банкарското работење

31.05.2011

162. СОЊА 
ФИЛИПОСКА 

Улогата на Европската 
централна банка при 
воведувањето иодржу-
вањето на стабилноста на 
еврото

01.06.2011

163. ЗОРАН 
ТОДОРОВСКИ 

Маркетинг активностите 
во развојот на нови за-
наетчиски производи во 
Република Македонија

02.06.2011

164. СЛАЏАНА 
ШАВКУЛОСКА 

Влијание на финансиска-
та криза врз македонска-
та економија

03.06.2011

165. БИЉАНА 
РИСТЕСКА-
ДИМКОВА

Претприемништвото и 
малите претпријатија во 
функција на регионални-
от економски развој

03.06.2011

166. ДАРКО 
БЛАЖЕВ

Управување со девизниот 
ризик во банкарскиот 
сектор

13.06.2011

149. МАЈА 
СТОЈЧЕВСКА 

Анализа и користење на 
извештајот за 
готовински тек

19.04.2011

150. АГИМ 
ЏАФЕРИ 

Интегрирани анализи на 
работењето со корис-
тење на рацио показа-
тели и нивна практична 
примена

26.04.2011

151. МИЛИЦА 
СРДАНОВИЌ 

Бизнис инкубатор - мо-
дел за поттикнување и 
поддршка на почетни 
бизниси

26.04.2011

152. ЗОРАН 
ДОЧИНСКИ

Франшизата како 
можност за креирање 
бизниси во Република 
Македонија

03.05.2011 
година

153. ВИОЛЕТА 
ЈОСИФОВСКА 

Социјална наспроти ко-
мерцијална компонента 
на микро-кредитирањето

03.05.2011 
година

154. ДЕЈАН 
ЃОРЃЕСКИ

Енергетската безбедност 
на Европската унија и 
нејзината зависноство 
услови на глобализација

18.05.2011

155. ТРЕНДАФИЛКА 
ПЕРКОВА 

Третман на интеркорпо-
ративни инвестиции и 
консолидирање во меѓу-
народната сметковод-
ствена практика - студија 
на случај

18.05.2011

156. МУХАМЕТАЛИ 
ИСМАНИ 

Фискалните системи на 
Европската унија

19.05.2011

157. ЗЛАТКО 
СТОЈАНОВСКИ 

Улогата на културните 
карактеристики врз про-
цесот на менаџментот во 
глобалните компании

19.05.2011



56

176. ВАЛЕНТИНА 
АНЃЕЛКОСКА

Менаџмент на промени - 
клучен фактор за органи-
зациска ефикасност

14.09.2011

177. ЈАДРАНКА 
КОЦЕВА 

‘Кредитните процедури 
и кредитни анализи кај 
комерцијалните банки во 
Република Македонија 
и нивното влијание врз 
кредитното портфолио

20.09.2011

178. АНЕТА 
ПЕТКОВСКА 

Иновацијата како фактор 
за поттикнување на рас-
тот на малите и средни 
претпријатија со посе-
бен осврт на источниот 
и западниот регион во 
Република Македонија

20.09.2011

179. БОГДАН 
ЃУРЧЕВСКИ 

Состојби и улога на 
интерната ревизија во 
јавниот сектор на Репу-
блика Македонија

21.09.2011

180. ВЕСНА 
ЏАМБАЗОВСКА

Каузалната поврзаност 
помеѓу надворешно-тр-
говската политика и 
економскиот развој на 
Република Македонија

04.10.2011

181. ЗОРИЦА 
КОСТОВСКА

Улогата на државата 
во промовирањето на 
економскиот развој на 
Република Македонија

06.10.2011

182. СОФИЈА 
ДОНЧЕВА-
КУНОВСКА

Капитални промени и 
максимизирање на вред-
носта на корпорациите 
при интеграција

18.10.2011

183. СУЗАНА АРСОВА-
КОСТАДИНОВА

Улогата на бизнис инку-
баторите за поттикну-
вање и развој на претпри-
емништвото и малите и 
средни претпријатија

20.10.2011

167. КАТЕРИНА 
МИЈАЛОВА 

Промотивниот микс во 
функција на развој на 
алтернативниот туризам

15.06.2011

168. ХИЛДА 
КОЛЕВСКА

Регионализацијата како 
доминантна форма на 
интеграција во светското 
стопанство

29.06.2011

169. ДАРКО 
СИЉАНОСКИ 

Заедничката аграрна 
политика на Европската 
унија како насока и рамка 
на креирање на аграрна-
та политика на Република 
Македонија

01.07.2011

170. ВАЛЕНТИНА 
ДОРЕВСКА 

Претприемништвото како 
фактор за поттикнување 
на иновациите во МСП во 
Република Македонија

07.07.2011

171. ЕЛЕНА 
ГИЧЕВА 

Улогата на жените прет-
приемачи, за развој на 
претприемништвото, со 
осврт на состојбите во 
Република Македонија

08.07.2011

172. ФИЛИП 
БИБАНОВСКИ 

Управување со актива и 
пасива на комерцијал-
ните банки и избор на 
доминантна стратегија

18.08.2011

173. ОЛИВЕРА 
МАНАСТИРОВА-
ГИЧЕВА

Управување со опе-
ративниот ризик во 
банкарството

25.08.2011

174. МАРИНА 
МАНЕВСКА 

Управување со ризикот во 
функција на зголемување 
на профитабилноста кај 
современите компании

25.08.2011

175. ДИМИТРИЈА 
КАЛАНОСКИ

Современи пристапи 
на спојување и превзе-
мање при корпорациско 
преструктуирање

13.09.2011



57

192. МАЈА 
ГИЈЕВСКА

Подготовка и реализа-
ција на буџет на еди-
ниците на локалната 
самоуправа

29.11.2011

193. ЗОРИЦА 
ТРПКОВСКА

Влијанието на регулира-
ниот пазар на нафта врз 
индустриското производ-
ство и економскиот раст 
во глобалната економија

29.11.2011

194. ЈОВАН 
ТРАЈКОВСКИ

Улогата на мултинацио-
налните компании во 
земјите во развој

30.11.2012

195. ПЕТАР 
КЛЕТНИКОСКИ

Компаративна анализа 
на профитабилноста и 
енергетската ефикасност 
во органско и конвенцио-
нално производство на 
пченица во овчеполскиот 
регион

12.12.2011

196. ЈАСМИНКА 
БОШКОВА

Управување со опе-
ративен ризик во по-
рамнување на девизни 
трансакции

13.12.2011

197. ЈАСМИНА 
МИЛОШЕВСКА

Банкарски кризи и рекон-
струкција на банкарски 
системи

13.12.2011

198. ВИОЛЕТА 
ТАШЕВА

Доживотно учење како 
фактор за градење на 
претприемничка култура

14.12.2011

199. ДАНИЕЛА 
АНДОНОВСКА

Управување со ликвид-
носта во банкарскиот 
сектор

14.12.2011

200. ЈОВАН 
АВРАМОСКИ

Странските директни ин-
вестиции во банкарскиот 
сектор во Република 
Македонија - студија на 
случај Охридска банка

19.12.2011

184. СИЛВАНА 
ПЕТРЕВСКА

Родовото буџетирање - 
состојби и предизвици на 
Република Македонија

20.10.2011

185. ДАНИЕЛ 
ЦОНЕВСКИ

Ефекти од политиката 
на субвенционирање во 
Евриоската унија

21.10.2011

186. БОРИС 
ГОГОВ

Процесот на евроинте-
грирање како детерми-
нанта за привлекување на 
странски директни инвес-
тиции - искуства на нови-
те членки на Европската 
унија и земјите кандидати 
од Западен Балкан

02.11.2011

187. ИВАНА 
СТОЈЧЕВСКА

Претприемничкото 
учење како клучна 
компонента за развој на 
претприемништвото

03.11.2011

188. ЕВА 
САРЏОСКА

Анализа на финансиски 
извештаи и финансиско 
известување

04.11.2011

189. БИЛЈАНА 
ШТЕРЈОСКА

Обновливи извори на 
енергија и можности за 
развој на МСП во Репу-
блика Македонија

07.11.2011

190. САЊА 
ПАВЛЕСКА

Унапредување на бан-
карското работење преку 
примена на современи 
пристапи за креирање на 
банкарски производи и 
услуги

07.11.2011

191. ДИМИТРИЈА 
БОШЕСКИ

Организација и функцио-
нирање на внатрешната 
ревизија за поддршка на 
менаџментот во јавните 
претпријатија

14.11.2011
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208. КАТИЦА                                                                    
КАЦАРСКА   

Злоупотреба на платеж-
ните картички во меѓуна-
родното банкарство

04.01.2012

209. МАЈА 
ГЕОРГИОСКА

Значењето на интелекту-
алниот капитал за развој 
на туризмот, со посебен 
осврт на охридско-струш-
киот регион

10.01.2012

210. САЊА 
ДИМИТРИЕВСКА

Талент менаџментот-со-
времен пристап во меѓу-
народниот менаџмент на 
човечки ресурси

26.01.2012

211. ДАФИНКА 
ТАСЕВСКА

Стратегиското плани-
рање - суштински фак-
тор за одржлив развој 
на претприемничкиот 
бизнис

27.01.2012

212. ИРИНА 
МИСАИЛОВСКА

Стратегија за инвести-
рање во интерен раст и 
развој на мали и средни 
претпријатија

27.01.2012

213. МАРИЈА 
ТРАЈКОВСКА

Унапредување на кредит-
ната политика и упра-
вување со кредитниот 
ризик на банките

30.01.2012

214. МЕТОДИ 
СТОЈМЕНОВ

Развој на агротуризмот во 
Република Македонија,

30.01.2012

215. МАЈА ПАНДОВСКА Традиционални наспроти 
алтернативни методи за 
пресметување на банкар-
ските перформанси

31.01.2012

216. МАРИЈА 
МИТЕВСКА 
ДИНЕВСКА

Влијанието на техноло-
гијата врз однесувањето 
на клиентите во банкар-
скиот сектор

31.01.2012

201. АЛЕКСАНДРА 
РИСТОВСКА-
ЕВТИМОВА

Здравствената заштита 
и социјалните услуги за 
старите лица во Републи-
ка Македонија, со осврт 
на можностите за развој 
на претприемништвото

19.12.2011

202. БИЉАНА 
ТРАЈКОВСКА

Улогата на малите и 
средни претпријатија во 
рамките на Европската 
унија

27.12.2011

203. АНИТА 
МИТЕВА

Развој на талент ме-
наџментот и креатив-
носта како фактор за 
ефикасност и конку-
рентската предност на 
организациите

27.12.2011

204. ЦВЕТАНКА 
ОГНЕНОВСКА

Планирање, оствару-
вање, контрола и фи-
нансиски извештаи на 
институции од областа на 
културата-библиотеки

28.12.2011

205. МИЛЕНА 
ПАГОВСКА

Значењето на корпо-
ративните обврзници 
во финансирањето на 
капиталните инвестиции 
за раст на компании-
те-со посебен осврт на 
состојбата во Република 
Македонија

29.12.2011

206. ТОДОР Ј
ОВАНЧЕВ   

Развој на малите и 
средни претпријатија во 
текстилната индустрија 
во Република Македонија

29.12.2011

207. КРИСТИНА 
МАТЕСКА 

Примена на алатки и 
техники во проектниот 
менаџмент во градежната 
индустрија

04.01.2012
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226. МИТЕ 
МИТЕВСКИ

Државната и внатреш-
ната ревизија во јавниот 
сектор во Република 
Македонија

20.03.2012

227. КРИСТИНА 
АЛЕКСОСКА

Воведување на претпри-
емничко образование на 
техничките факултети

20.03.2012

228. ЈОРДАНКА 
КЕКЕНОВСКА

Органското земјоделско 
производство како услов 
за одржлив развој со при-
каз на случај на органска 
фарма за производство 
на житарки

21.03.2012

229. БОРЕ 
ДИМИТРОВ

Анализа на ликвидноста 
на хотелите и казината во 
општина Гевгелија

22.03.2012

230. ПЕТАР 
ЧУЧУРСКИ

Управување со кредитен 
ризик при кредитирање 
на населението

22.03.2012

231. ЛАЗО 
СМИЛЕВСКИ

Процесот на креди-
тирање во Република 
Македонија и влијанието 
на каматните стапки и 
ризици кои се појавуваат 
на кредитниот пазар за 
население

23.03.2012

232. ВЕСНА 
КОНДРАТЕНКО

Проблеми на европската 
монетарна унија на патот 
кон оптимална валутна 
зона

6.04.2012

233. ЛИЛЕ 
СИМОНОВСКА

Можности за зголему-
вање на побарувачката 
на вода за наводнување 
во Република Македонија

9.04.2012

234. КРИСТИНА 
ТРЕНЧЕВСКА

Интерната контрола 
и ревизија-неопходни 
функции за успешен 
менаџмент

9.04.2012

217. МАРИЈА 
ЧОРБЕВА

Влијанието на глобали-
зацијата  врз светската 
економија и врз стопан-
ството на Република 
Македонија

21.01.2012

218. НАТАША 
МИТРОВСКА

Влијанието на финан-
сиската криза од 2008 врз 
економскиот развој на 
Република Македонија

02.02.2012

219. АЛЕКСАНДРА 
КОВАЧЕВА

Улога на лидерството за 
одржување на конкурент-
ска предност на меѓуна-
родните организации

10.02.2012

220. САНДРА 
ШУМАНТЕВА

Државната регулација 
во функција на подо-
брување на перформан-
сите на македонската 
економија

15.02.2012

221. ИВАН 
ДАВКОВСКИ

Форми на започнување 
на мал бизнис

16.02.2012

222. МАРИНА 
МИЛЕВСКА

Менаџирањето и проце-
сот на раст и развој на 
малите бизниси во функ-
ција на подобрување на 
нивната ефикасност

16.02.2012

223. АЛЕКСАНДРА 
РИЗОВА

Методолошка постака на 
ревизијата и професио-
налната етика во реви-
зирската професија

27.02.2012

224. МАЈА КОЦЕВСКА-
ГОНЕВА

Малите и средни прет-
пријатија како генера-
тор за раст и развој на 
економијата

28.02.2012

225. ТРАЈКО 
ДАНГОВ

Развој на бизнис со 
ангажирање на човечки 
ресурси преку интернет

01.03.2012



60

243. СУЗАНА 
ИГЊАТОВА-
АЛЕКСОВА

Развој на кластерите во 
функција на конкурент-
носта на претпријатијата, 
со осврт на Република 
Македонија

27.04.2012

244. ВЛАТКО 
РАФЕСКИ

Значење на on-line ис-
тражувањето на инстру-
ментите на маркетингот 
во функција на ефикасна 
интернет промоција

27.04.2012

245. МЕТОДИ 
ПЕНОВСКИ

Можности и перспективи 
за воведување на финан-
сискиот производ проек-
тил како дел од проектно-
то кредитирање

2.05.2012

246. ТАТЈАНА 
КАЛИНОВЧИЌ

Примената на концептот 
на логична рамка како 
алатка на современиот 
проектен менаџмент

3.05.2012

247. МАЈА 
СТОИЛКОВСКА

Влијанието на водството 
врз тимската работа за 
поттикнување на органи-
зациските промени

3.05.2012

248. ОЛИВЕРА 
ТАСЕВСКА

Кредитирањето како 
извор на финансирање 
и развој на агроиндус-
тријата во Република 
Македонија

4.05.2012

249. СЛАЃАНА 
БЕЛЕВА

Развој на платниот 
систем во Република 
Македонија

4.05.2012

250. ИГОР 
НИКОЛОСКИ

Обуките како фактор за 
подобрување на развојот 
и конкурентноста на 
малите и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија

18.05.2012

235. ЈАНЕ 
СТОЈКОВ

Можност за развој на 
маркетинг миксот кај 
ветеринарните услуги

9.04.2012

236. ДРАГАН ХАЏИ 
ХРИСТОВСКИ

Готовинските текови и 
ликвидноста на македон-
ските претпријатија во 
изострени пазарни усло-
ви на стопанисување

10.04.2012

237. ДУШКО 
ВИДЕСКИ

Примена на принципот на 
строга усогласеност во 
акредитивниот процес на 
комерцијалните банки

10.04.2012

238. ВЛАДИМИР 
МАЏОВСКИ

Апликативна примена 
на моделот од пет фази 
за развојниот циклус на 
малите бизниси

11.04.2012

239. ЛЕНЧЕ 
БОЖИНОВСКА

Ефикасноста на ме-
наџмент практиките на 
компаниите за животно 
осигурување во Републи-
ка Македонија

11.04.2012

240. СОЊА 
ТАСЕВСКА

Иновативни облици 
на финансирање на 
МСП-Финансирање на 
договори и нарачки

12.04.2012

241. ЛЕЛА ЈОВИЌЕВИЌ-
ПРОДАНОВА

Можности за трансфер 
на технологија во Репу-
блика Македонија - сос-
тојби и перспективи

12.04.2012

242. СИЛВАНА 
ПЕНДОВСКА

Оптимализација на 
инструментите на марке-
тинг миксот во функција 
на унапредување на 
пласманот на семиња за 
зеленчук

27.04.2012
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260. МАКЕДОНКА 
ДИМИТРИОСКА-
ЃОРЃИОСКА

Клуч на рака стратегија 
за глобален настап на 
меѓународно ориентира-
ни организации

28.05.2012

261. ИВАНА 
ЧАДИКОВСКА

Кредитната анализа на 
клиентите во функција на 
управувањето со кредит-
ниот ризик во банките

14.06.2012

262. АНА 
ПЕТРОВСКА

Перспективи за форми-
рање на мултилатерална 
рамка за политиката на 
конкуренција на глобал-
но ниво

14.06.2012

263. АЛЕКСАНДРА 
ЧОРБАЧИЕВА

Постојана состојба и 
насоки за унапредување 
на заштитата на потро-
шувачите во Република 
Македонија

15.06.2012

264. ВИОЛЕТА 
ЃОРЃИЕВСКА

Бизнис планот како 
алатка на финансискиот 
менаџмент од аспект на 
претпријатијата

18.06.2012

265. МАЈА 
СТОЈЧЕВСКА

Структура и можности за 
унапредување на банкар-
скиот систем на Репу-
блика Македонија-ком-
паративна анализа со 
банкарските системи на 
Република Германија и 
Република Турција

18.06.2012

266. АЛЕКСАНДРА 
ЖАКОВА

Пензискиот систем во 
Република Македонија со 
посебен осврт на капи-
тално финансираното 
пензиско осигурување

18.06.2012

251. ИВА ПАВЛОВИЌ 
ЛАТАС

Претприемнички ме-
наџмент на микро и мали 
претпријатија во одде-
лот на архитектонската 
дејност

18.05.2012

252. МАЈА 
ЃУРОСКА

Развојот на компаниите 
за настап на меѓународ-
ниот пазар преку импле-
ментација на стратегијата 
joint venture

18.05.2012

253. МИРЈАНА 
ЃОРЃИОСКА

Идентификација на 
клиентите кај банките 
и нејзиното влијание во 
процесот на спречување 
перење пари

21.05.2012

254. БИЉАНА 
ИВЧЕВСКИ

Ценовни флуктации на 
златото од аспект на 
неговата функција како 
чувар на вредноста на 
валутата

21.05.2012

255. ТАТЈАНА 
АТАНАСОВА

Карактеристики на евро-
валутниот пазар

21.05.2012

256. ВЛАДИМИР 
ПЛАНОЕВИЌ

Улогата на ОПЕК во гло-
балната економија

22.05.2012

257. СЛАВИЦА 
ТРАЈКОВСКА

Визијата на Европа за 
конкурентската предност 
на економијата базирана 
на знаење

22.05.2012

258. МАРИЈА 
ШОНТЕВСКА

Трендови на странските 
директни инвестиции во 
глобалната економија и 
во Република Македонија

25.05.2012

259. ВАЛЕНТИНА 
БОЖИНОВСКА 
ГОШЕВСКА

Воведување на нов кре-
дитен банкарски произ-
вод за население

25.05.2012
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276. АЛЕКСАНДАР 
СПАСОВ

Значење и улога на 
трошоците во процесот 
на сметководственото 
планирање

6.07.2012

277. ЖАРКО 
ОРДЕВСКИ

Директен маркетинг на 
доброволно пензиско 
осигурување

6.07.2012

278. КАТЕРИНА 
ГЛИГОРИЕВСКА

Улогата на информации-
те во функција на раз-
војот на нов производ кај 
малите бизниси

9.07.2012

279. ЈАСНА 
ЃУРКОВИЌ

Стратегии за меѓуна-
роден раст на руските 
нафтени компании, преку 
примерот на групацијата 
Лукоил

9.07.2012

280. МАЈА 
ТОМОВСКИ

Идентификување и ин-
корпорирање на ризи-
ците во кредитна анали-
за-студија на случај

9.07.2012

281. ПЕТАР 
МИЛЕНКОСКИ

Новите технологии и 
знаењето како фактор на 
меѓународните економ-
ски односи

10.07.2012

282. МАРИЈА 
БИЛЕСКА

Специфичностите на 
маркетингот на банкар-
ски услуги-со осврт на 
банките во Република 
Македонија

13.08.2012

283. МАРИЈА 
ЦВЕТКОВИЌ

Управување со проек-
ти во завршна фаза од 
реализација

14.08.2012

284. МАРИЈА 
ТРАЈКОВСКА

Спојување и превземање 
како форми на странски 
директни инвестиции, 
со посебен осврт на 
состојбата во Република 
Македонија

15.08.2012

267. ЛИДИЈА 
ЈОСИМОВСКА

Фактори на успех во 
користењето на инте-
грираните софтверски 
решенија во е-трговијата 
со посебен осврт на фи-
нансиските модули

2.07.2012

268. ВАСКО 
ЈАНЕСКИ

Значење на примената на 
концептот на Стратегија-
та на “синиот океан” за 
зголемување на конку-
рентноста на компаниите 
од Република Македонија

2.07.2012

269. ЕЛИТА 
БИЛБИЛОВСКА

Можности за управување 
со побарувањата на прет-
пријатијата во Република 
Македонија

2.07.2012

270. ЈУСУФ 
АЈРУЛА

Примена на креативните 
техники за поттикнување 
на иновативноста во МСП 
во Република Македонија

4.07.2012

271. ЈАГОДА 
КОСТОВСКА

Сертификација на семен-
ски материјал во Репу-
блика Македонија како 
предуслов за вклучување 
во меѓународниот промет

4.07.2012

272. САБИНА 
ФАКИЌ

Брендирањето на земји 
во глобализираниот свет

5.07.2012

273. ИСИДОРА 
СТОЈАНОСКА

Капитални и ликвид-
носни мерки на Базел 3 
и нивното влијание врз 
стабилноста и профита-
билноста на банките

5.07.2012

274. АЛЕКСАНДАР 
НЕСТОРОВСКИ

Финансирање на нови 
претприемнички потфати 
и раст на МСП

5.07.2012

275. ВЛАДО 
КАМЕЊАРСКИ

Современи трендови на 
светските девизни пазари

6.07.2012
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293. ФЛОРА 
МЕРСИМИ

Компаративна анализа 
на институционалната 
поставеност и функцио-
нирањето на центрите 
за развој на планските 
региони во Република 
Македонија и други тран-
зициски држави

24.09.2012

294. АЛЕКСАНДАР 
НИКОЛОВ

Оптимализација на 
маркетинг миксот при 
пласманот на вино од 
Република Македо-
нија на примерот на 
“Тиквеш”-Кавадарци

24.09.2012

295. ЕМИЛИЈА 
НАЦЕВСКА

Улогата на Народната 
банка на Република 
Македонија во евро-ин-
теграциониот процес на 
земјата

25.09.2012

296. БИЉАНА 
БЛАЖЕВСКА

Ваучерскиот систем како 
инструмент за отпочну-
вање и раст на малите и 
средни бизниси

25.09.2012

297. САШО 
ДУКОСКИ

Современи банкарски 
и небанкарски начини 
на финансирање на 
претпријатијата

25.09.2012

298. БИЉАНА 
ЃОРЃЕВСКА

Извори на финансирање 
на малите и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија и можноста 
за примена на алтер-
нативните форми на 
финансирање

26.09.2012

299. КРИСТИЈАН 
ТРАЈКОВСКИ

Потенцијалот на ветерна-
та енергија како можност 
за развој на бизниси во 
енергетскиот сектор во 
Република Македонија

26.09.2012

285. СУЗАНА 
АЏИОСКА

Влијание на добивката 
на корпорациите врз 
движењето на цената на 
акциите на берзата

31.08.2012

286. ИВАНА 
ЈОВАНОВСКА

Профитабилност на бан-
ките и оценка  на профи-
табилноста во банкарски-
от систем во Република 
Македонија

31.08.2012

287. АНИТА 
СТОЈЧЕВСКА

Стрес-тестирањето како 
алатка за управување со 
ризикот во работењето на 
банките

3.09.2012

288. МАРИЈА 
АВРАМОВСКА

Можности и перспективи 
за користење на бизнис 
ангелите како алтернато-
ивен извор на финанси-
рање на МСП

7.09.2012

289. МАРИЈА 
ТАНАСКОВСКА

Состојби и перспекти-
ви на брзиот трансфер 
на пари во Република 
Македонија

7.09.2012

290. ЖАРКО 
ПОП-ИЛИЕВ

Инвестиции на приватни 
инвеститори во соп-
ственички капитал како 
инструмент за финан-
сирање на економскиот 
развој

7.09.2012

291. ВАЛЕНТИНА 
ТОДОРОВСКА

Современи аспекти 
на мотивите и такти-
ките на преземање на 
компаниите

7.09.2012

292. МАРИЈА 
СТОКУЌА

Примена на проектни-
от менаџмент за ефи-
касна реализација на 
проекти во градежната 
индустрија

24.09.2012
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309. ВИКТОР 
МЛАДЕНОВСКИ

Примена на ЛЕАДЕР 
методот како концепт за 
јавно-приватно партнер-
ство за унапредување на 
руралниот развој

24.10.2012

310. ДАРКО 
СТЕФАНОВСКИ

Управување со факторин-
гот во функција на развој 
на малите и средни 
претпријатија

6.11.2012

311. СУЗАНА 
КОСТОСКА-
ГАЦЕВСКА

Улогата на претпристап-
ната помош во евроинте-
грациските процеси на 
Република Македонија со 
посебен осврт на ИПАРД

8.11.2012

312. РОБЕРТ 
ГРАШКОСКИ

Процесот на утврдување 
на цената на капиталот 
во развиените пазари на 
капитал

26.11.2012

313. МАРИНА 
ШАФ

Странските директни 
инвестиции и нивното 
влијание врз економијата 
на Република Македонија

26.11.2012

314. ИВИЦА 
ЈАКОВЛЕВСКИ

Примена на претприем-
ничкиот менаџмент во 
спортските организации

27.11.2012

315. НЕЛА 
БАРБУЛОВСКА

Избор на видот, катего-
ријата и локацијата на 
објектите во туризмот 
како значаен чинител на 
туристичкиот бизнис

27.11.2012

316. АНДЕ 
ЃУРЧИНОВСКИ

Внатрешната ревизија во 
јавниот сектор

28.11.2012

317. ФЈОЛА 
ЌАИЛИ

Формите за настап на 
странските пазари со 
посебен осврт на фран-
шизата како глобална 
перспектива за развој на 
бизнисот

28.11.2012

300. ДРАГАН 
ГРАОРКОВСКИ

Предизвици и перспекти-
ви на функционирањето 
на Европската монетарна 
унија

27.09.2012

301. ИЛИЈА 
ЌУШКОСКИ

Дискриминацијата на ра-
ботното место во органи-
зациите со посебен осврт 
на мобингот

27.09.2012

302. БРАНКИЦА 
ТАСЕВСКА

Влијанието на изборот 
на изворите на финан-
сирање врз развојот на 
малите бизниси

15.10.2012

303. ЈАСНА 
ПРОЈКОСКИ

Развој и проджба на 
современи банкарски 
производи и услуги

15.10.2012

304. ТОНИ 
МАТЛИОСКИ

Монетарната конверген-
ција на Република Маке-
донија кон Европската 
монетарна унија

16.10.2012

305. НАТАША 
СТЕФАНОВСКА

Улогата на претприем-
ничкиот менаџмент врз 
конкурентноста кај мали-
те и средни претпријатија

17.10.2012

306. СВЕТЛАНА 
ЗАВОЈЧЕВСКА

Улогата и значењето на 
внатрешната ревизија 
во банките во Република 
Македонија

17.10.2012

307. МАРИЈА 
СРБИНОВСКА

Компаративна анализа 
на перформансите на 
банките со примена на 
методот камелс

19.10.2012

308. ЛИДИЈА 
ТАСКОВСКА

Апликативна примена на 
методите за определу-
вање на цената на капита-
лот на обичните акции во 
рамките на МБИ-10

19.10.2012
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327. МЕТОДИЈА 
АТАНАСОВ

Можности и перспективи 
за издавање на акции ка-
ко алтернативен извор на 
капитал во компаниите во 
Република Македонија

23.01.2013

328. МИРЈАНА 
ХАЏИМИЦЕВА

Улогата на претпри-
емничкиот менаџмент 
за развој на семејните 
бизниси

23.01.2013

329. ВЛАТКО 
ЈАНЧОВСКИ

Влијанието на екстерните 
фактори врз стратегиски-
от раст и развој на малите 
претпријатија-студија на 
случај

23.01.2013

330. ЕЛЕНА 
ДАВИДОВА

Влијание на базелските 
стандарди врз адекват-
носта на капиталот во 
комерцијалните банки

24.01.2013

331. АНА МАРИЈА 
ЦВЕТАНОВСКА

Специфичности на ис-
тражувањето и развојот 
на нови производи на 
примерот на течни мине-
рални ѓубрива во “Алка-
лоид” АД Скопје

25.01.2013

332. СЛАВИЦА 
САЗДОВА

Процесот на фискална-
та децентрализација во 
Република Македонија со 
посебен осврт на општи-
ната Свети Николе

28.01.2013

333. МАРИЈА 
ДИМИТРОВСКА

Кредитирањето како 
главна активност на 
банкарскиот сектор во 
Република Македонија

30.01.2013

334. АЛЕКСАНДРА 
ИЛИЕВСКИ

Влијание на креативнос-
та и интелектуалниот ка-
питал врз финансиските 
резултати на компаниите

30.01.2013

318. САШКА 
СТОЈМЕНОВА

Примена на алатките на 
проектен менаџмент во 
спроведување  на јав-
ни набавки - студија на 
случај

17.12.2012

319. МИХАИЛ 
ПОПОСКИ

Подготвеноста на Ре-
публика Македонија 
за искористување на 
европската претпристап-
на помош во контекст на 
руралниот развој

17.12.2012

320. МИХАИЛ 
ТЕОХАРОВ

Дивидендната политика 
во функција на оствару-
вање на целта на финан-
сискиот менаџмент

18.12.2012

321. ДРАГАНА 
БАХЧОВАНОВСКА-
ШОШКОВСКА

Улогата на регистарот 
на странски директни 
инвестиции во Република 
Македонија

18.12.2012

322. ЉУПКА 
ЌУРКЧИЕВА

Децентрализиран ме-
наџмент со европските 
образовни програми во 
Република Македонија

19.12.2012

323. СВЕТЛАНА 
МИЈАЛКОВА

Влијанието на менаџмен-
тот на човечки ресурси 
на конкурентноста на 
претпријатијата

21.12.2012

324. ЈАСМИНА 
РИСТЕСКА

Кредитирањето на мали-
от бизнис - можност за 
успешно започнување и 
функционирање на мали-
от бизнис

24.12.2012

325. ИГОР 
ЛАЗЕВСКИ

Оцена на профитабил-
носта во осигурителниот 
бизнис-студија на случај

24.12.2012

326. НАТАША 
ХИОХИ

Перспективи за развој на 
сакралниот туризам во 
Струга

25.12.2012
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344. ПАВЕЛ 
ПАВЛОВСКИ

Насоки за ефикасна 
онлајн промоциска 
кампања во Република 
Македонија

19.02.2013

345. МАРЈАН 
ПЕТКОВСКИ

Финансиски менаџмент 
во јавното здравство

20.02.2013

346. ДАЛИБОР 
МИТЕВСКИ

Извори на финансирање 
на претпријатијата во 
Република Македонија

20.02.2013

347. БИСЕРА 
ХРИСТОВСКА

Монетарната политика и 
оптималните монетарни 
стратегии во транзи-
ционите економии

20.02.2013

348. ХРИСТИНА 
ПЕТКОВСКА-
ХЕЛЕМАН

Подготвеноста на Ре-
публика Македонија за 
користење на инстру-
ментот за претпристапна 
помош-ИПА

21.02.2013

349. ЈОВИЦА 
РАДЕСКИ

Конвергенција на Ре-
публика Македонија со 
политиките и мерките 
на Европската Унија за 
заштита на нејзините фи-
нансиски интереси

21.02.2013

350. ТАЏИДИН 
БЕЏЕТИ

Финансирање на капи-
талните расходи во Репу-
блика Македонија

21.02.2013

351. ЉУБИЦА 
ЕФТИМОВСКА

Влијанието на ревизор-
ското мислење врз фи-
нансиското работење на 
трговските друштва-сту-
дија на случај

22.02.2013

352. ГОРАН 
ДИМИТРИЈЕВИЌ

Улогата и значењето на 
менаџерските финан-
сии во управувањето со 
претпријатијата

22.02.2013

335. ЈУЛИЈАНА 
ПЕТАНОВСКА

Управување со јавните 
приходи на единиците на 
локалната самоуправа во 
Република Македонија

4.02.2013

336. СТЕФАН 
СТЕФАНОВ

Стратегии на финанси-
рање на претпријатијата 
во Република Македонија

15.02.2013

337. ГАБРИЕЛА 
СТАНКОВСКА

Секјуритизацијата како 
комплексен банкарски 
производ и нејзиното 
влијание врз последната 
финансиска криза од 
2007 година

15.02.2013

338. ПАНОРЕЈА 
ДЕСКОВСКА

Управување со проектни-
от циклус кај проекти фи-
нансирани од фондовите 
за надворешна помош на 
Европската Комисија

15.02.2013

339. ВЕСНА 
ВОЛНАРОВСКА

Придобивки од воведу-
вање на ИСО стандардите 
во Република Македонија

18.02.2013

340. МАРИЈА 
ЕФРЕМОВА

Можности за унапреду-
вање на процесот на пла-
тен промет со странство 
во банкарското работење 
преку системот на интер-
на контрола

18.02.2013

341. ЗАГОРКА 
МИТРОВСКА

Улогата на финансиските 
деривати во меѓународ-
ната трговија

18.02.2013

342. АЛЕКСАНДРА 
ШИШКОВСКА

Структурата и функцио-
нирањето на банкарскиот 
систем во Република 
Македонија

19.02.2013

343. ГОРДАНА 
НЕСТОРОВСКА

Специфичности на мар-
кетингот во невладиниот 
сектор со осврт на Репу-
блика Македонија

19.02.2013
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361. СЛАЃАНА 
ТРАЈКОВА

Улога и значење на фи-
нансиските трансфери во 
платниот биланс, со по-
себен осврт на Република 
Македонија

12.03.2013

362. ИЛИНА 
РИСТОСКА

Факторингот како алат-
ка за зголемување на 
финансискиот успех на 
компаниите

15.03.2013

363. ВЛАДИМИР 
ПОПОВСКИ

Влијанието на технолош-
киот развој врз конку-
рентноста - со осврт на 
компаниите во Република 
Македонија

26.03.2013

364. ЖАРКО 
СПАСЕСКИ

Мерките за спречување 
на корупцијата и нивното 
влијание врз динамиката 
на евроинтеграцискиот 
процес на Република 
Македонија

4.04.2013

365. ГОРАН 
ЃОРЕСКИ

Улога на Светската тргов-
ска организација за регу-
лирање на субвенциите 
во меѓународната трго-
вија со земјоделско-пре-
хранбени производи

4.04.2013

366. АЛЕКСАНДАР 
СТОИМЕНОВСКИ

Развој и имплементација 
на алатки за мерење на 
економските и социјал-
ните перформанси на 
микрокредитирањето

4.04.2013

367. РАКИП 
ДОЧИ

Можности за развој на 
јавно-приватните парт-
нерства во комуналната 
сфера во Република 
Македонија

5.4.2013

353. ЕЛЕНА 
МИЦЕВА

Влијание на помошта од 
САД врз локалниот еко-
номски развој во Репу-
блика Македонија

7.03.2013

354. САЊА 
БОШКОВА

Извозот како начин за 
интернационализација 
и професионализација 
на малите и средни 
претпријатија

7.03.2013

355. ИМЕРАЛИ 
БАФТИЈАРИ

Улогата на национални-
от иновационен систем 
во поттикнувањето и 
развојот на конкурент-
носта на малите и средни 
претпријатија

7.03.2013

356. ОЛИВЕР 
КОПАЧЕВ

Управување со опера-
тивниот ризик во банкар-
ството согласно базел-
ските стандарди

11.03.2013

357. НИКОЛА 
ШАЈНОВСКИ

Ефекти на туризмот врз 
општествениот производ, 
вработеноста и платниот 
биланс на Македонија

11.03.2013

358. ДАРКО 
ЃОРЃИЕВСКИ

Технолошко осовремену-
вање на претпријатијата 
во Република Македонија

11.03.2013

359. МАРТИНА 
НАМИЧЕВА

Значењето на марке-
тинг-истражувањето во 
воведувањето на нови 
мобилни комуникаци-
ски услуги во Република 
Македонија

12.03.2013

360. СЛАВИЦА 
ПСАЛТИРОВ-
БРАНКОВИЌ

Улогата на агенциите за 
вработување во градење-
то на капацитетите на 
човечките ресурси

12.03.2013
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378. ДРАГАН 
ЈАНКУЛОВСКИ

Јавно-приватно парт-
нерство како фактор за 
локалниот економски 
развој

9.05.2013

379. МАРЈАН 
АНДОНОВСКИ

Влијанието на еко-
номските движења по 
финансиската криза од 
2008 година врз девизни-
те курсеви и девизниот 
пазар со осврт на оправ-
даноста од примената на 
фиксниот девизен курс 
во Република Македонија

9.05.2013

380. ФИЛИП 
ФИЛИПОВСКИ

Политики за привлеку-
вање на странски ди-
ректни инвестиции во 
Република Македонија - 
карактеристики и мож-
ности за унапредување

9.05.2013

381. ИРЕНА 
ВАРГА

Улогата на меѓународни-
те осигурителни компа-
нии во функција на раз-
војот на осигурителните 
компании во Република 
Македонија

10.05.2013

382. НАТАША 
СКЕНДЕРСКА

Примена на менаџмент 
практики и стратегии во 
модната индустрија за 
влез и настап на меѓуна-
родните пазари

10.05.2013

383. САВИЦА 
ПОП ТОНЕВА

Интернет огласување и 
примена на маркетингот 
кај пребарувачите (SEM) 
во Република Македонија

6.06.2013

384. ИГОР 
СТОЈНЕВ

Финансирањето како клу-
чен фактор за претпри-
емнички потфат и развој 
на малите бизниси

6.06.2013

368. ГОРЈАН 
ДИМИТРОВСКИ

Современата улога на 
централните банки

5.04.2013

369. ЈУЛИЈАНА 
ИВАНОВСКА

Трансмисија на финан-
сиската криза од 2008 
година врз банкарството 
во Република Македонија

8.04.2013

370. НАТАША 
ПЕТРОВСКА

Унапредување на меѓуна-
родното банкарство спо-
ред принципите на Базел 
2 и Базел 3 стандардите

8.04.2013

371. ЈАСМИНА 
ЦВЕТКОВСКА

Улогата на лидерството 
при избор на модел на 
организациска култура

9.04.2013

372. ФИСНИКЕ 
ДАУТИ

Улогата на светската 
трговска организација во 
развојот на електронска-
та трговија

9.04.2013

373. НИКОЛЕТА 
СТРЕЗОВСКА

Еволуција на малите биз-
ниси низ претприемнички 
активности

9.04.2013

374. АЛЕКСАНДРА 
БАШОСКА

Иновациите во банкар-
скиот сектор како фактор 
на нивната ефикасност и 
конкурентска предност

11.04.2013

375. ДАНЧЕ 
МАРТИНОСКА 
ЈОВАНОВСКА

Финансирање на мали и 
средни претпријатија во 
почетна фаза на развој

11.04.2013

376. ЗОРАН 
ЈАНКУЛОВСКИ

Ефекти од имплемента-
цијата на фискалната 
децентрализација во 
Република Македонија

11.04.2013

377. АДРИЈАНА 
ВЕЛЕВСКА

Состојби и перспективи 
за развој на органското 
производство во Репу-
блика Македонија

7.05.2013
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394. ФИЛИП 
ЧИЧЕВАЛИЕВ

Клучни фактори на 
успешност на спојување 
и присоединување на 
компании

11.06.2013

395. ИЛЧО 
ПЕТРОВСКИ

Примена на методот 
анализа на трендот во 
претпријатието „Интер 
Хем“-Скопје

12.06.2013

396. АЛЕКСАНДАР 
СТОИЛОВСКИ

Улогата и значењето 
на лидерството за рас-
тот на малите и средни 
претпријатија

12.06.2013

397. СНЕЖАНА 
СТРАШЕСКА

Стратегија за управување 
со ризици во единиците 
на локалната самоуправа 
со осврт на имплемен-
тацијата во општина 
Гостивар

12.06.2013

398. ИВО 
ДАСКАЛОВ

Класичните инструменти 
за плаќање во меѓународ-
ниот платен промет

13.06.2013

399. ЕЛИ 
ЈОВАНОВА

Применливи практики во 
оценувањето на учинокот 
на вработените во авто-
мобилската индустрија

13.06.2013

400. МАРИЈА 
ПЕЈКОВА

Практики на регрутација 
и селекција на човечките 
ресурси во развојните 
фондации

13.06.2013

401. НИКОЛИНА 
АЛЕКСОВСКА

Концепти на современата 
функција на внатрешната 
ревизија

14.06.2013

402. НЕНАД 
МИЛКИЌ

Улогата и значењето на 
франшизата како модел 
на трансфер на техно-
логија во развојот на 
современите компании за 
брза храна

14.06.2013

385. ЈАНА 
РИСТОСКА

Социјално претпри-
емништво со фокус на 
непрофитни организации 
со социјална мисија

6.06.2013

386. ИВАНА 
НИКОЛОСКА

Мултинационалните 
претпријатија и нивната 
улога во меѓународниот 
бизнис  

7.06.2013

387. ЕЛЕНА 
ГЛИГОРОВА

Кредитната активност 
на банките во Република 
Македонија-состојби и 
трендови

7.06.2013

388. БОЖИДАР 
ПЕТРОСКИ

Анализа на финансиски 
извештаи со посебен 
осврт на ликвидноста на 
претпријатијата

7.06.2013

389. ИГОР 
ДОНЕВ

Развој на ефективен 
бизнис план како алатка 
за успешност на новите 
деловни потфат

10.06.2013

390. МАЈА 
АЛУЛОСКА

Примена на концептот на 
делотворност во прет-
приемничките бизнис 
потфати

10.06.2013

391. ИВАНА 
ВЛАХОВИЌ

Современи аспекти на 
финансиските пазари и 
финансиските кризи

10.06.2013

392. МАРИЈАНА 
ТОДОРОВСКА

Улогата на јавната вна-
трешна финансиска кон-
трола на локално ниво за 
процесот на фискалната 
децентрализација во Ре-
публика Македонија

11.06.2013

393. ЈАСМИНА 
РИСТОВСКА

Влијанието на диви-
дендната политика врз 
вредноста на акциите на 
компаниите

11.06.2013
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410. БИЉАНА 
ШОКАРОВСКА

Улогата на микрофинан-
сирањето, земјоделските 
заеми и институциите 
за поддршка и развој на 
земјоделството во Репу-
блика Македонија

19.07.2013

411. ДОБРЕ 
БОСИЛКОСКИ

Улога, организација 
и функционирање на 
внатрешната ревизија за 
поддршка на менаџмен-
тот во јавните претприја-
тија-студија на случај

22.07.2013

412. ЈОВАН 
ПАУНОВСКИ

Редуцирање на претпри-
емничките неуспеси во 
пост старт ап фазата

19.08.2013

413. ДИМИТАР 
ГРИЖЕВ

Стратегискиот ме-
наџмент како фактор за 
подобрување на развојот 
и конкурентноста на 
претпријатијата од група-
та на помошни услужни 
дејности

21.08.2013

414. СИМОНА 
МИЛОШЕСКА-
РАМИЌ

Улогата на поштенските 
мултинационални компа-
нии во новата глобална 
ера

23.08.2013

415. ЕЛЕНА 
СТАМАТОСКА

Мотивација како ме-
наџмент функција во 
претпријатието „Стру-
жанка “-Скопје  

29.08.2013

416. МИРОСЛАВ 
ГАВРОВСКИ

Особености на системот 
на наплата на даночни 
приходи во Републикљ 
Македонија

2.09.2013

403. ДИМИТАР 
БОШКОВ

Спречување на перење 
пари со осврт на улогата 
на финансиските ин-
ституции во Република 
Македонија

10.07.2013

404. ЕМИЛИЈА 
ПАНДЕВА

Локален економски раз-
вој на општина Струмица

11.07.2013

405. ЕВИЦА 
ТРАЈКОВА

Улогата на лидерот во 
ефикасниот менаџмент 
со организациски 
промени

11.07.2013

406. РАДЕ 
ЈАНКОВ

Креативноста и инова-
тивноста како современи 
претприемнички алатки 
во извозно ориентира-
ните мали и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија

11.07.2013

407. МАЈА 
ЛАЗЕВСКА

Примена на латерални 
техники за поттикнување 
на иновативноста кај ма-
лите бизниси во Републи-
ка Македонија

12.07.2013

408. АВДИЈА 
ПЕПИЌ

Улогата и значењето на 
Агенцијата за поддршка 
на претприемништвото 
во развојот на мали и 
средни претпријатија во 
Република Македонија

12.07.2013

409. СЛОБОДАН 
ЛЕВКОВСКИ

Улогата и значењето на 
програмите за самовра-
ботување за развојот на 
претприемништвото во 
Република Македонија

18.07.2013
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426. ЈАСНА 
ЃУРЌИНОВСКА

Глобалната финансиска 
криза и одговорот на Ев-
ропската Унија и Европ-
ската централна банка  

23.09.2013

427. АНА 
СТОИЉКОВИЌ-
НАЦЕВСКА

Улогата и значењето на 
ефективното лидерство 
во поттикнување на креа-
тивното мислење

23.09.2013

428. МАРТИН 
КРСТЕВСКИ

Примена на методата 
АБЦ за оптимализација 
на залихите кај малите 
бизниси

24.09.2013

429. ФИЛИП 
ДОГАЗАНСКИ

Управување со кредитно-
то портфолио и неговото 
влијание врз ризичноста 
и перформансите на 
комерцијалните банки во 
Република Македонија

24.09.2013

430. БИЉАНА 
ГРИЖЕВА

Претприемништвото 
во процес на развој на 
економијата и улогата на 
алтернативните обли-
ци на финансирање на 
претприемништвото

24.09.2013

431. ДАНЧО 
ДИМКОВ

Развој на менаџерски 
вештини за управување 
со инкубатори

25.09.2013

432. ЛИЛЈАНА 
СТОЈАНОВСКА

Сметководствениот 
третман на финансиските 
деривати и хеџирањето

25.09.2013

433. ЛИДИЈА 
МАРКОВ

Финансиски аспекти на 
регионалната политика 
на ЕУ и компаративни 
согледувања во Републи-
ка Македонија

26.09.2013

417. ДИМИТАР 
КЛИСАРОВСКИ

Примена на концептот 
на проектен менаџмент – 
студија на сличај

2.09.2013

418. АРТА 
ИСМАИЛИ-ШЕЈ

Формални и неформални 
извори на финансирање 
на малиот бизнис

3.09.2013

419. СЛАЃАНА 
ГЛИГОРОВСКА-
АРСЕСКИ

Методи на плаќање во 
странство со посебен 
осврт на состојбите во 
Република Македонија

3.09.2013

420. МИЛЕНА 
НИКОЛОВСКА

Економиката во 
здравството  

4.09.2013

421. МАЈА 
ЈОВАНОВСКА

Улогата на внатрешната 
ревизија во функција на 
подобрување на рабо-
тата на единиците на 
локалната самоуправа во 
Република Македонија

6.09.2013

422. ИГОР 
ЕФТИМОВСКИ

Влијанието на промотив-
ните стратегии врз одне-
сувањето на потрошува-
чите во угостителството 
во Република Македонија

6.09.2013

423. ИВАН 
МАЛЕВСКИ

Менаџментот како фак-
тор за развој на агро-
бизнисите од областа на 
хортикултурата

11.09.2013

424. МИХАИЛ 
МОМИРОВСКИ

Можности за рурален 
развој во Република 
Македонија –студија на 
случај

11.09.2013

425. СОЊА 
МИХАИЛОВСКА

Примена на АБЦ (activity 
based costing) методот за 
алокација на трошоци по 
активности и продукти

12.09.2013
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434. МАЈА 
КАЈГАНАРОВА

Анализа на перфор-
мансите на банките во 
Република Македонија 
согласно традиционал-
ните методи-студија на 
случај

26.09.2013

435. МАЈА 
ИВЧЕСКА

Карактеристики на 
странските директни ин-
вестиции во глобалната 
економија  

26.09.2013

436. АЛЕКСАНДРА 
НИКОВА

Улогата на спојувањето 
и преземањето за раст и 
развој на компаниите  

27.09.2013

437. МАРИН 
ВЕЛКОВСКИ

Започнување на претпри-
емнички потфат преку 
офшор компанија-мож-
ности и перспективи

27.09.2013

438. ИВАН 
ПЉОКОВ

Идентификување и 
анализа на факторите за 
успешно корпорациско 
спојување –студија на 
случај

27.09.2013

439. ДАРКО 
ШЕНТЕВСКИ

Современи трендови 
на девизните пазари во 
земјите во Југоисточна 
Европа

30.09.2013

440. НИКОЛЧЕ 
ТРАЈЧЕСКИ

Странските дисректни 
инвестиции во банкар-
скиот сектор во Републи-
ка Македонија во перио-
дот 1990-2011 година

30.09.2013

441. ЉУБИНКА 
ЧАКАРОВСКА

Деловен план за апли-
цирање при користење 
на средства од ИПАРД 
Програмата во Република 
Македонија

22.10.2013

442. СТОЈНА 
ПОПОСКА

Значењето на извозот за 
националните економии 
на земјите во развој

28.10.2013

443. ЛИДИЈА 
ДАНИЛОВСКА

Трансферните цени како 
карактеристичен облик 
на избегнување на ода-
ночување-компаративни 
искуства во светот и во 
Република Македонија

29.10.2013

444. ВЕСНА 
МЛАДЕНОВСКА

Улогата и значењето на 
државната ревизија во 
Република Македонија 
во контекст на ефикасно 
и ефективно трошење 
на средствата во јавниот 
сектор

29.10.2013

445. ИСКРА 
ПЕТЕВА

Франшизингот како 
атрактивна метода за 
настап во меѓународниот 
бизнис

29.10.2013

446. БИЛЈАНА 
БОГАТИНОВА

Сигнализирање преку 
дивидендите и нивни-
от ефект врз цената на 
акциите

30.10.2013

447. НИНА 
СИЛЈАНОСКА

Улогата на локалната 
самоуправа во поттикну-
вање и развој на малите и 
средни претпријатија во 
општина Кичево

30.10.2013

448. БИЉАНА 
ИВАНОВСКА

Улогата и влијанието на 
транснационалните ком-
пании во прехранбената 
индустрија во современа-
та економија

31.10.2013



73

449. ВЕСНА 
ХРЏИЌ

Улогата и значењето на 
финансиските анализи во 
функција на работење-
то на микро трговските 
друштва  

1.11.2013

450. АЛЕКСАНДАР 
АРСОВСКИ

Улогата на квалитетот и 
стандардите на храна во 
меѓународната трговија 
со посебен осврт на ISO и 
НАССР стандардите

1.11.2013

451. ИВАНА 
РЕСТОВИЌ

Управување на односите 
со купувачите со корис-
тење на социјалните 
медиуми

1.11.2013

452. ЛОЛИТА 
СТОЈАНОВСКА

Бенчмаркинг во управу-
вање со водните ресур-
си и отпадните води со 
посебен осврт на јавните 
комунални претпријатија 
во Република Македонија

4.11.2013

453. БИЛЈАНА 
МИТОВСКА

Менаџмент на човечки 
ресурси на мали и средни 
претпријатија во функ-
ција на нивниот развој

4.11.2013

454. СУНЧИЦА 
САЗДОВСКА

Примена на стратешкиот 
менаџмент во функција 
на развој на граѓанските 
организации  

27.11.2013

455. СТОЈНА 
МАВРЕВСКА

Улогата на менаџментот 
во превенцијата и спре-
чувањето на судирот 
на интереси во јавната 
администрација

27.11.2013

456. ИВА 
КОЛОЗОВА

Примена на алатките на 
проектниот менаџмент во 
спроведувањето проекти 
од Инструментот за прет-
пристапна помош

27.11.2013

457. ВЕСНА 
ЈЕФТИМОВА

Претприемнички страте-
гии за интернационали-
зација на македонските 
вина

28.11.2013

458. АНА 
БЛАЖЕВСКА

Влијание на логистиката 
врз перформансите на 
претпријатијата

28.11.2013

459. АНИТА 
ПЕШОВА

Брендови и нивна зло-
употреба во Република 
Македонија

28.11.2013

460. МИЛЕНА 
ЗАРКОВА

Институционална под-
дршка на раст и развој на 
малите и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија

29.11.2013

461. ЛЕОНОРА 
ИВАНОВСКА

Функционирање на 
берзите и нивните 
перспективи

29.11.2013

462. СОЊА 
БИБАНОВСКА

Значењето на обуката во 
хотелската индустрија

29.11.2013

463. ЈУЛИЈАНА 
СОКОЛОВА

Анализа на финансиски-
те извештаи во функција 
на управување со тргов-
ските друштва

2.12.2013

464. НАДИЦА 
МЛАДЕНОВСКА-
КРЦКОСКА

Проекција на бизнис 
план во контекст на 
процена на капиталот на 
трговските друштва

2.12.2013

465. ДИМИТАР 
ПЕТРОВСКИ

Развојни политики на 
Европската Унија-ефекти 
и предизвици  

2.12.2013

466. ЕЛИЗАБЕТА 
АНЃЕЛОВА

Извори на финансирање 
на мали и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија  

17.12.2013
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467. КАТЕРИНА 
ТРПКОВСКА

Влијание на трошоците 
врз финансиското рабо-
тење на претпријатијата 
–студија на случај

19.12.2013

468. ОЛГИЦА 
КЛИСАРОВА

Состојби и перспективи 
на веб-локациите за груп-
но купување во Републи-
ка Македонија

23.12.2013

469. ЕМА 
НИКОЛОВСКА

Извори на финансирање 
на банките

24.12.2013

470. ТРАЈЧЕ 
СТОЈАНОВ

Оперативните ризици 
вобанкарското работење

24.12.2013

471. ДУШИЦА 
РИСТОСКА

Интерна ревизија во 
банкарскиот систем на 
Република Македонија

24.12.2013

472. КАТЕРИНА 
НИКОЛОВСКА

Влијание на отворените 
инвестициски фондови 
врз понудата на пазарот 
на капитал-студија на 
случај

25.12.2013

473. НАТАША 
ЛАЗАРОВСКА

Меѓународното банкар-
ство и глобалната фи-
нансиска криза од 2007 
година  

25.12.2013

474. ЕЛЕНА 
САМОИЛОВА

Улогата и значењето на 
организациската култу-
ра врз организациската 
посветеност

26.12.2013

475. МАРИНА 
СТАНОЈКОВА-
АРСОВСКИ

Развој на ревизијата и 
системот за јавен над-
зор на ревизорската 
професија

26.12.2013

476. МАРИНА 
РИСТЕСКА

Постојната состојба на 
пазарот на осигурување 
во Република Македо-
нија и неговите развојни 
перспективи

26.12.2013

477. МАРЈАН 
КИМОВСКИ

Примена на лидерски 
вештини како алатка за 
поттикнување на органи-
зациската ефективност

27.12.2013

478. СЛАВИЦА 
НАУМОСКА

Улогата на инвестициони-
те проекти при креди-
тирањето на деловниот 
сектор во Република 
Македонија

27.12.2013

479. МАРИЈАНА 
СТОЈАНОСКА

Деловното комуници-
рање како клучна алат-
ка за организациска 
успешност

30.12.2013

480. БОЈАН 
ПЕТРУЖЕВСКИ

Улогата и значењето на 
инвестиционите фондови 
на пазарот на капитал во 
Република Македонија

30.12.2013

481. КАТЕРИНА 
ШТЕРЈОСКА

Онлајн плаќање со пла-
тежни картичкина приме-
рот на Авон

30.12.2013

482. ДРАГАНА 
ЃОКИЌ

Влијанието на глобали-
зацијата и трансферот на 
технологија врз развојот 
на човечкиот капитал

30.12.2013

483. ОГНЕНА 
НИЧОТА

Развој и можности за 
унапредување на елек-
тронското банкарство во 
Република Македонија

31.01.2014
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484. МАРТИНА 
МИХАЈЛОВИЌ

Улогата и значењето на 
изборот на локација и ор-
ганизацијата на просто-
рот за развојот на малите 
и средни претпријатија

31.01.2014

485. САНЕЛА 
ТРЕНОВСКА

Ликвидноста на банкар-
скиот сектор на Републи-
ка Македонија во услови 
на современата финан-
сиска криза со посебен 
осврт на Халкбанка АД 
Скопје  

3.02.2014

486. МАЈА 
АНТЕСКА

Традиционални наспроти 
алтернативни извори на 
финансирање на малите 
и средни претпријатија 
во Република Македонија 
во различни фази од жи-
вотниот циклус

3.02.2014

487. БОРЧЕ 
ЈОНОВСКИ

Зголемување на квалите-
тот на земјоделско-пре-
хранбени производи 
преку имплементација на 
стандарди за квалитет во 
Република Македонија  

4.02.2014

488. БОРЈАНА 
СТОЈКОВА

Тешкотии за регулирање-
то на меѓународното 
банкарство и  насоки за 
негово унапредување

4.02.2014

489. ТАЊА 
ЦВЕТКОВСКА

Економска или со-
цијална компонента на 
микрофинансирањето

4.02.2014

490. КИРЈАКУЛА 
СТЕФАНОСКА-
ГРУМУСТЕАНА

Современи пристапи на 
управување со кредитни-
от ризик во банкарскиот 
сектор

6.02.2014

491. СЛАВИЦА 
МИЦКОСКА

Влијание на даночната 
политика врз инвес-
тициите во Република 
Македонија

6.02.2014

492. ЕВИЦА ТАСЕСКА 
КАРАНФИЛОВА

Примена на менаџмент 
практиките во институции 
од областа на културата 
во Република Македонија

7.02.2014

493. МАЈА 
КОНЕВСКА

Заштита на поткажу-
вачите (whistleblowers 
protection ) како ефикас-
на алатка за откривање и 
справување со незакони-
тото работење, злоупо-
требите и лошите практи-
ки во организациите

7.02.2014

494. РОЗАЛИНДА 
СТОЈОВА

Влијанието на проектни-
те методологии за упра-
вување со проекти врз 
успешноста на проектите 
за развој на софтвер во 
јавните институции во 
Република Македонија

14.02.2014

495. ФИЛИП 
ТРАЈАНОСКИ

Значењето и улогата на 
директните даноци во 
системот на приходите во 
Република Македонија  

14.02.2014

496. ИВАНА 
КИРКОВА

Институционална и 
финансиска поддршка за 
развој на мали и средни 
претпријатија во Репу-
блика Македонија

7.03.2014

497. ЕЛИ 
ГАЗЕПОВА

Влијанието на кредитни-
от ризик врз работењето 
на банките

7.03.2014
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498. МАРИО 
МИРСИНОВ

Редуцирање на неуспеси-
те на претприемничките 
бизнис потфати

7.03.2014

499. ВЕСЕЛА 
ЧУРИЛОВА

Нов инструмент на плат-
ниот промет со странство 
за поддршка на трговија-
та во 21 век

10.03.2014

500. ЃОРЃИ 
БОШКОВСКИ

Предности и недостатоци 
при спроведувањето на 
електронските набавки 
на примерот на Јавното 
претпријатие Водовод и 
канализација Скопје

11.03.2014

501. МАЈА 
ПОПОВСКА

Влијанието на регрута-
цијата и селекцијата на 
човечките ресурси врз 
ефикасноста на претпри-
емничките организации

12.03.2014

502. ИНЕС 
ЈОСИФОВСКА

Улогата и значењето на 
селекцијата и обуката 
на човечките ресурси во 
државните институции во 
Република Македонија

12.03.2014

503. ЉУПЧО 
ДЕСПОТОВСКИ

Интернационализација 
на високотехнолошки 
мали бизниси-студија на 
случај на две македонски 
интернет фирми

12.03.2014

504. ИВАНА 
ИВАНОВСКА

Управување со ризикот 
на девизните курсеви во 
меѓународните плаќања-
та кај извозно и увозно 
ориентираните компании 
во Република Македонија

13.03.2014

505. САШО 
ПЕЈКОВСКИ

Улогата и значењето на 
менаџментот на про-
мени во зголемување 
на организациските 
перформанси

13.03.2014

506. ГОРАН 
ЛАЗАРЕВСКИ

Механизми за унапре-
дување на корпоратив-
ната општествена одго-
ворност во Република 
Македонија

13.03.2014

507. ЛЕНЧЕ 
ЃУРИЌ

Ефективна организа-
циска комуникација 
при трансформација на 
јавни претпријатија со 
осврт на ЈП Македонски 
Железници

14.03.2014

508. ЛИЛЈАНА 
ТРАЈАНОСКА

Измами и незаконити 
постапки во ревизијата

14.03.2014

509. ТАЊА 
ШТЕЈРОВА

Платните инструменти во 
Европската Унија и мож-
ности за унапредување 
на платните инструменти 
во Република Македонија

4.04.2014

510. ЗОРИЦА 
ЦОНЕВА

Задолженоста на до-
маќинствата и нејзините 
импликации врз финан-
сиската стабилност на 
Република Македонија

4.04.2014

511. ЕЛЕНА 
ТРПКОВСКА

Управување со јавните 
расходи во Република 
Mакедонија

4.04.2014

512. ЈУЛИЈАНА 
КРСТЕВСКА-
ПЕТРУШЕВСКА

Современи трендови во 
управувањето со јавниот 
сектор

7.04.2014

513. АЛЕКСАНДРА 
КОСТОВСКА 
АНГЕЛОВСКА

Развој и особености на 
приходниот систем на 
Република Македонија

7.04.2014

514. ВИКТОРИЈА 
ЈАНКОВА

Унапредување на кре-
дитната политика и 
кредитните процедури 
на банките во Република 
Македонија

7.04.2014
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515. ЛИЛЈАНА 
ЃУРОВСКА

Примена на позитивните 
практики за управување 
со јавните финансии во 
Република Македонија

8.04.2014

516. ВИОЛЕТА 
ЈАНЕВА

Улогата на лидерот во мо-
тивирање на вработените

8.04.2014

517. РУЖИЦА МИРЧИЌ 
ДОРЕВСКИ

Применети менаџмент 
практики за обезбеду-
вање на total quality 
management во фарма-
цевтската индустрија

8.04.2014

518. МИЛЕНА 
КРСТЕВСКА

Општествената одго-
ворност како фактор за 
развојот на компаниите

10.04.2014

519. АЛЕКСАНДАР 
РАЛЕВ

Практики на менаџмен-
тот на човечки ресурси 
во мултинационалните 
компании со осврт на 
Република Македонија

10.04.2014

520. БОЈАНА 
ГЕОРГИЕВСКА

Процесот на локално 
буџетирање во Република 
Македонија со посебен 
осврт на општина Бутел

10.04.2014

521. МАРИЈА 
ДИМОВСКА

Улогата на иновативното 
лидерство во поттикну-
вање на организациска 
промена во случај на оси-
гурителната компанија 
Winner

11.04.2014

522. НАТАША 
КОСТИЌ 
МИЛОШЕСКИ

Влијание на надворешно-
то задолжување во креи-
рањето на меѓународните 
економски односи

15.04.2014

523. БИЛЈАНА 
ИНДОВА

Значењето и влијанието 
на странските директни 
инвестиции во Република 
Македонија со фокус на 
турските инвестиции

16.04.2014

524. НАФИ 
РУСТЕМ

Ефекти од супервизор-
ските мерки на Народ-
ната банка на Република 
Македонија за заштита на 
комерцијалните банки по 
глобалната финансиска 
криза од 2008 година

5.05.2014

525. МАКСИМ 
АЦЕВСКИ

Улогата на внатрешната 
ревизија и интерната 
контрола во подобру-
вањето на работењето на 
единиците на локалната 
самоуправа

5.05.2014

526. ЉУБИЦА 
ЛОКВЕНЕЦ

Ревизија на европските 
претпристапни фондо-
ви (ИПА) во Република 
Македонија

5.05.2014

527. МАРИО 
КОФИЛОСКИ

Краткорочно и долго-
рочно финансирање на 
корпорациите со анализа 
на состојбата во Републи-
ка Македонија

6.05.2014

528. АНА 
МИТРЕСКА

Примена на факторингот 
како извор на кратко-
рочно финансирање 
на малите и средни 
претпријатија   

6.05.2014

529. ТОМИ 
МИЛАДИНОСКИ

Преземање и спојување 
на банки –студија на 
случај

6.05.2014

530. СОЊА 
НИКОЛОВСКА

Подобрување на ме-
наџерските компетенции 
со примена на емоцио-
налната интилегенција

7.05.2014

531. ГАБРИЕЛА 
ГАВРИЌ

Директен и он-лајн мар-
кетинг во хотелско рабо-
тење-студија на случај

7.05.2014

532. БИЉАНА 
МАРКОВСКА

Финансиска рацио ана-
лиза – студија на случај

8.05.2014
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533. ИВАНА 
КАРАКУШЕВА

Ризичниот капитал како 
извор за финансирање 
на претприемничките 
бизниси

8.05.2014

534. ГОРАН 
ИЛИЈОВСКИ

Карактеристики на 
корпоративното креди-
тирање во Република 
Македонија

8.05.2014

535. ДАНИЕЛ 
ЈОСИФОВСКИ

Влијание на политики-
те за подобрување на 
деловната клима и при-
влекување на странски 
директни инвестиции врз 
надворешната трговија 
на Република Македонија

9.05.2014

536. МИМОЗА 
ШИШКОВСКА

Примена на концепти-
те за одржлив развој и 
економија заснована 
на знаење во Република 
Македонија

9.05.2014

537. АЛЕКСАНДАР 
МИРКОВСКИ

Извори на финансирање 
на семејните бизниси во 
Република Македонија

9.05.2014

538. ВЕСНА 
ЈОНОВСКА

Модели на финанси-
рање во исламското 
банкарство

12.05.2014

539. АЛЕКСАНДРА 
СПАСОВСКА

Улогата на меѓународ-
ните економски органи-
зации и ЕУ во Република 
Македонија

14.05.2014

540. СЛАВИЦА 
ЈАНЕВСКА

Професионалниот развој 
на менаџерите како стра-
тешка алатка на меѓу-
народниот менаџмент 
на човечки ресурси за 
настап на меѓународниот 
пазар

30.05.2014

541. МИРЈАНА 
НАКЕВСКА

Управување со парич-
ните средства во Нико 
Компјутери

30.05.2014

542. СЛАВЧО 
МИЛЕНКОВСКИ

Улогата на односите со 
јавноста и општествената 
одговорност во градење-
то на корпоративниот 
имиџ на компаниите во 
Република Македонија

2.06.2014

543. ТИНА 
АТАНАСОВА

Маркетинг стратегии на 
познати кафе брендови 
и можности за нивна 
примена на македонски-
от пазар

2.06.2014

544. НЕВЕНА 
ВЕСЕЛИНОВСКА

Мотивацијата на вра-
ботените во насока на 
зголемување на успеш-
ното работење на компа-
ниите – студија на случај 
- ОФИС ПЛУС

2.06.2014

545. МАРТИН 
ТОДОРОВ

Значењето на современи-
те менаџмент практики за 
развој на прехранбената 
индустрија

3.06.2014

546. ИГОР 
СТОЈАНОВСКИ

Формата на финанси-
рање како поттикнувачки 
фактор за развојот на 
мали и средни претприја-
тија во преработувачката 
индустрија

3.06.2014

547. ГАБРИЕЛА 
МИХАЈЛОВА

Значењето на развојот на 
пазарите на корпоратив-
ни обврзници, со осврт на 
економиите во подем

4.06.2014

548. ТАЊА 
ЅАЛЕВА

Нефункционални кре-
дити во банкарството во 
Република Македонија 
– состојби, тенденции и 
перспективи  

4.06.2014
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549. АДРАНА 
ПОПОВСКА

Рани предупредувачки 
сигнали за банкарска 
криза

4.06.2014

550. ИГОР 
НАНОВ

Унапредување на брен-
дот преку редизајн на 
амбалажата-студија на 
случај

5.06.2014

551. АЛЕКСАНДАР 
КОВАЧЕВ

Процес на спојување на 
компаниите и идентифи-
кување на предностите и 
слабостите – студија на 
случај

5.06.2014

552. ИВАН 
СПАСОВСКИ

Определување на цената 
на капиталот на обичните 
акции во рамките на МБИ-
10 со примена на САРМ 
моделоt

5.06.2014

553. ДИМЧЕ 
АЏИОСКИ

Мерење и оценка на 
царинската заштита во 
Република Македонија

5.06.2014

554. САШО 
НАЈДОВСКИ

Можности за надмину-
вање на нецаринските 
бариери во ЦЕФТА 2006

5.06.2014

555. ИВИЦА 
КАБРАНОВ

Независност на централ-
ните банки во водењето 
на монетарната политика

9.06.2014

556. МАРТИН 
СИМОНОВСКИ

Меѓународното двојно 
оданочување и методите 
за негово елиминирањe

9.06.2014

557. ЕМА 
АРСОВСКА

Добрите производствени 
практики во функција на 
подобрување на еко-
лошката ефикасност на 
конвенционалното земјо-
делско производство

9.06.2014

558. ЕЛЕНА 
АРСОВА-БЕГИЌ

Современи технологии во 
областа на електронски-
те плаќања – искуства и 
трендови

11.06.2014

559. БОЈАНА 
МАНДЕВСКА

Значењето на општест-
вената одговорност и 
нејзиното влијание врз 
компаниите

2.07.2014

560. ЕЛЕНА 
ПРЧКОВСКА

Анализа на влијанието на 
финансиските кризи врз 
извозните можности на 
компаниите-студија на 
случај

7.07.2014

561. МАРИЈА 
НЕДЕЛКОВСКА

Значењето на комуни-
кацијата во процесот на 
селекција на човечки 
ресурси

8.07.2014

562. МОНИКА 
КОСТОВСКА

Значењето на оцену-
вањето и наградувањето 
на човечките ресурси 
во општинската админи-
страција во Тетовскиот 
регион

8.07.2014

563. МАГДАЛЕНА 
СОФЕСКИ

Влијанието на емоцио-
налната интелегенција 
врз растот и развојот 
на малите и средни 
претпријатија  

9.07.2014

564. НАДИЦА 
ТОДОРОВА

Комбинираната франши-
за фактор за раст и раз-
вој на МСП во Република 
Македонија

9.07.2014

565. МИРЈАНА 
МИЛОШЕСКА

Улогата на дотациите во 
финансирањето на обра-
зованието во Република 
Македонија

11.07.2014
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566. МАЈА 
ПЕШЕВСКА

Управување со ризиците 
во даночната админи-
страција-компаративни 
искуства во Република 
Македонија и земји на 
Европска Унија

7.08.2014

567. АНА 
НАКЕВСКА

Управување со побару-
вањата од купувачите во 
Алкалоид АД Скопје

11.08.2014

568. КАТЕРИНА 
ДАНИЛОСКА-
ПОПОВСКА

Можности за примена на 
некои облици на марке-
тинг комуницирањето 
во функција на градење 
на имиџ на основните 
училишта во Република 
Македонија

14.08.2014

569. ИВАНА 
БОЉАТ

Алтернативно финанси-
рање на претпријатијата 
по пат на јавна понуда на 
сопственички хартии од 
вредносt

18.08.2014

570. АЛМИР 
АДИЛИ

Регулирање на сметко-
водствената професија 
во Република Македо-
нија-законска регулати-
ва и институционална 
поставеност

18.08.2014

571. МАЈА 
МУРАТОВСКА 
ЧАНГОВСКА

Улогата на микрофинан-
сиите и микрокредити-
рањето врз работењето 
на малите и средни 
претпијатија

20.08.2014

572. ТОНИ 
МИХАЈЛОВСКИ

Системи за мерење и уп-
равување со кредитниот 
ризик во банките

20.08.2014

573. АЛЕКСАНДАР 
КОСТОВСКИ

Компарација на не-
формални и формални 
извори на финансирање 
кај малите и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија

21.08.2014

574. СТЕФАН 
МАНЧЕВСКИ

Анализа на финансиски-
те извештаи во контекст 
на деловното одлучу-
вање-студија на случај

21.08.2014

575. ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСОВСКА

Управување со ризоци во 
единиците на локалната 
самоуправа – студија 
на случај во општина 
Куманово

21.08.2014

576. САНДРА 
ЈОВАНОВСКА

Влијанието на бизнис 
анализата и соодветно 
дефинираните кориснич-
ки барања врз успешнос-
та на проектот

22.08.2014

577. ДАРКО 
БЛАЖЕСКИ

Лизингот како извор на 
финансирање-студија на 
случај

22.08.2014

578. ДРАГИЦА 
КИРОВСКА

Иновациите во осигу-
рителните компании за 
поттикнување на нивната 
конкурентност

22.08.2014

579. БИЛЈАНА 
ТРПКОВА

Влијанието на глобал-
ната финансиска криза 
врз кредитирањето во 
Република Македонија со 
осврт на Алфа Банка

1.09.2014
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580. АНА 
ЦВЕТКОВСКА

Креативноста и инова-
цијата значајни алатки 
за создавање на нови 
банкарски производи и 
услуги  

1.09.2014

581. МАРКО 
ПЕТРУШЕВСКИ

Примена на електронски-
те медиуми во маркетин-
гот на малите и средните 
претпријатија

1.09.2014

582. ЕВДОКИЈА 
МИЦЕВСКА

Примена на лизинг во 
Република Македонија

2.09.2014

583. ЖАКЛИНА 
ТРАЈКОВСКА

Менаџмент на трошоци 
во контекст на деловното 
одлучување –студија на 
случај

2.09.2014

584. ВАЛЕНТИНА 
ТРПЧЕВСКА

Улогата и влијанието на 
бизнис стратегијата врз 
развој на бизнис планот

2.09.2014

585. МАРИЈА 
МИРКОВИЌ

Примена на на деловната 
интелегенција во унапре-
дување на работењето 
на компаниите, со осврт 
на телекомуникациски-
от сектор во Република 
Македонија

3.09.2014

586. НАТАША 
ЛАЗАРОВСКА

Избор на локација како 
фактор за странските 
инвестиции во Република 
Македонија

3.09.2014

587. ВЕСНА 
ПОТЕВСКА

Корпоративната општест-
вена одговорност на 
банките и финансиските 
институции во Република 
Македонија и импактот 
врз профитабилноста

3.09.2014

588. БИЉАНА 
ЈАНЕВА

Улогата и значењето на 
водството и менаџирање-
то врз корпоративното 
управување

3.09.2014

589. АЛЕКСАНДАР 
СЕРАФИМОВСКИ

Достапноста и искорис-
теноста на микрокреди-
тирањето како извор на 
финансирање на малите 
и средните претпријатија 
во Република Македони

4.09.2014

590. ЈАСМИНКА 
МАЛЕНКОВА

Состојби и перспективи 
на функционирање на 
пензискиот систем на 
Република Македонија

4.09.2014

591. КАТЕРИНА 
ТУЛЕВА

Проширување на мали, 
средни и големи прет-
пријатија на меѓународ-
ниот пазар

4.09.2014

592. ЈОВАНКА 
ВЕЉАНОВСКА

Пристап до финансии 
и развој на модели 
за финансирање за 
поттик на женското 
претприемништво

4.09.2014

593. ЛИДИЈА 
КАЛЧОВСКА

Карактеристики на бан-
карското работење во 
услови на глобализација 
на светската економија

5.09.2014

594. МЕРИ 
ИЛИОВСКА

Современи методи и 
техники за управување со 
ризиците во банкарското 
работење

10.09.2014

595. ОЛИВЕРА 
КИРОВСКА 
ТОДОРОВСКА

Принципи за одобрување 
на станбени и потрошу-
вачки кредити во Репу-
блика Македонија

11.09.2014
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596. СЕЛМА ИДРИЗИ Корпоративна општестве-
на одговорност и нејзино 
влијание врз финан-
сиските перформанси на 
компаниите

11.09.2014

597. МИЛЕ 
ЈАНАКИЕВСКИ

Значењето на услугите на 
е-влада и можностите за 
унапредување на задо-
волството на нивните 
корисници во Република 
Македонија

12.09.2014

598. ДЕАН 
ГЛИГОРОВ

Примената на поедноста-
вената царинска постап-
ка и нејзините фискални 
ефекти врз буџетот на 
Република Македонија

15.09.2014

599. ЛЕПОСАВА 
АПОСОЛОВСКИ-
ВЕЛИНОВ

Електронските аукции ка-
ко начин за зголемување 
на транспарентноста и 
ефикасноста на јавните 
набавки во Република 
Македонија

19.09.2014

600. ДАНИЕЛА 
ГЕРАСИМОВА

Современата улога на 
централните банки во ре-
гулирањето и контролата 
на работата на банките

29.09.2014

601. ОЛИВЕРА 
СТАРДЕЛОВА

Влијанието на странски-
те директви инвестиции 
врз локалниот економ-
ски развој на општина 
Гевгелија

29.09.2014

602. СТЕФАН 
ВАСИЛЕВСКИ

Задолженоста на корпо-
ративниот сектор кон фи-
нансиските институции 
во Република Македонија

29.09.2014

603. ЖАРКО 
МЛАДЕНОВИЌ

Карактеристики и 
структура на основните 
средства и анализа на ко-
ристењето на основните 
средства во ТК-Прилеп

29.09.2014

604. ЈАСНА 
ТАТОМИР

Значењето на алатките 
на проектен менаџмент 
и влијанието на тимското 
работење при реализа-
ција на проекти-студија 
на случај

30.09.2014

605. АНДРИЈАНА 
ЈОВАНОВСКА

Можности за креирање 
на извозни стратегии на 
македонските компа-
нии од кондиторската 
индустрија

30.09.2014

606. БОБАН 
ТАЛЕВСКИ

Претприемнички стра-
тегии за развој на МСП 
во градежниот сектор, 
со осврт на пазарот на 
недвижности

6.10.2014

607. АНА 
БЛАЖЕСКА

Улога и значење на мулти-
националните компании 
за поттикнување и развој 
на слободните економ-
ски зони во Република 
Македонија

6.10.2014

608. ОЛИВЕРА 
КРСТЕВСКА

Практики на селекција 
на човечки ресурси во 
државни институции

6.10.2014

609. ДИЈАНА 
ПОПОВСКА

Улогата и значењето на 
транснационалните ком-
пании во поттикнувањето 
на корпоративниот развој 
во Република Македонија

7.10.2014
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610. ФИЛИП 
ЃОРШЕВ

Избор и соодветно ком-
бинирање на изворите на 
финансирање на малите 
и средни претпријатија 
во Република Македонија  

8.10.2014

611. КРИСТИНА 
ПОПОВСКА

Примена на маркетинг 
истражување за развој на 
малите бизниси во Репу-
блика Македонија

28.10.2014

612. ФИЛИП 
ТРАЈКОВСКИ

Имплементација на ме-
наџерските алатки за раз-
вој на ИПАРД програмата 
во Република Македонија

30.10.2014

613. АЛЕКСАНДАР 
РАДОМИРОВИЌ

Состојби и перспективи 
на управувањето со лич-
ните финансии во Репу-
блика Македонија

7.11.2014

614. СЛАВКО 
САЗДОВСКИ

Управувањето на односи-
те со клиентите и нивната 
лојалност од банкарски-
те услуги во Република 
Македонија

10.11.2014

615. САЊА 
МАНЧЕВА

Улогата на финансиски-
те извештаи и нивната 
анализа за деловното 
одлучување

10.11.2014

616. ЕЛЕНА 
АТАНАСОВА

Инвестиции во човеков 
капитал како фактор за 
јакнење на конкурентнос-
та на компаниите базира-
на на знаење

11.11.2014

617. ВИКТОР 
ИЛИЕВСКИ

Примена на иновативни-
те практики за развој на 
МСП во графичко-печа-
тарската дејност

12.11.2014

618. МАРЈАН 
ЃУРЧЕВСКИ

Менаџерските вештини 
во функција на подобру-
вање на конкурентноста 
на малите бизниси

12.11.2014

619. ЦВЕТАН 
СТОЈАНОВСКИ

Влијанието на меѓуна-
родното и локалното 
бизнис опкружување врз 
интернационализација-
та и конкурентноста на 
малите и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија  

24.11.2014

620. ДИОНА 
БОСИЛКОВСКА

Примена на проектниот 
менаџмент за реализа-
ција на проекти во  
јавните комунални прет-
пријатија-студија  
на случај  

25.11.2014

621. СНЕЖАНА 
ПРЕСКАКУЛОВА

Примена на програмите 
за поддршка на развојот 
на мали и средни прет-
пријатија во Република 
Македонија

10.12.2014

622. ВЛАДИМИР 
МАЈОВСКИ

Улога и значење на  
претприемничките  
стратегии за раст и развој 
на МСП во услужната 
дејност

10.12.2014

623. ДЕЈАН 
МАРКУДОВ

Здружување на земјо-
делските производители 
заради стандардизирање 
на примарните земјодел-
ски производ

11.12.2014

624. ИГОР 
БОШКОВСКИ

Ефекти од примена на 
он лајн маркетинг кому-
никацијата на јавните 
претпријатија на при-
мерот на ЈП Водовод и 
канализација-Скопје

12.12.2014

625. БРАНКО 
ГОГОВ

Примена на социјалните 
медиуми за зголемување 
на профитабилноста и 
развој на корпоративниот 
имиџ

12.12.2014
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626. ДЕЈАН 
МАРКУДОВ

Влијанието на глобална-
та економска криза врз 
малите и средни прет-
пријатија во  Европската 
Унијa

17.12.2014

627. РОБЕРТ 
ОСМАНОВИЌ

Финансирање на прет-
пријатијата низ фазите на 
животниот циклус

25.12.2014

628. ЗОРАН 
ГЛИГОРОВ

Царинска стратегија 
на Европската унија во 
однос на царинскиот сис-
тем на Република Маке-
донија и идните политики 
на новиот акцизен систем

30.12.2014

629. ИЛИНА 
БОШКОВА

Институционална подрш-
ка за интернационализа-
ција на малите и средни 
претпријатија во Репу-
блика Македонија - ком-
паративни согледувања 
во Република Македонија 
и Република Австрија

30.12.2014

630. ЕЛЕНА 
БАТУНКОВА-
КРСТЕВСКА

Рејтинг методологија за 
пласирање на вишокот на 
ликвидност на компании-
те во банките

30.12.2014

631. МИЛКА 
БОЖИНОВСКА-
МИОВА

Сметководствен трет-
ман и евидентирање на 
ГУДВИЛ

30.12.2014

632. САЊА 
ЛАДЕВИЌ

Електронската трговија 
и можностите за нејзино 
унапредување во Репу-
блика Македонија

30.12.2014

633. ДИМЧЕ 
СТОИМЕНОВ

Локален економски раз-
вој на општина Берово

30.12.2014

634. ДИМИТАР 
ШАВКУЛОВСКИ

Интернационализацијата 
и нејзиното влијание врз 
современите компании

5.01.2015

635. БИЛЈАНА 
ХАЏИ ЈАНЕВА

Нефункционалните кре-
дити во банкарството во 
Република Македонија и 
можности за нивно поа-
декватно управување

5.01.2015

636. ЦВЕТЕ
ЈАНЕСКА

Состојби и идни насоки 
за примена на електрон-
ското банкарство во 
Република Македонија

5.01.2015

637. ДЕНИЦА 
ДЕЛОВСКА

Економичноста како 
основен принцип на 
работење на претприја-
тието-студија на случај 
СИМТ дооел Скпје

8.01.2015

638. ВЛАДИМИР 
СТЕФАНОВСКИ

Системите на награду-
вање на човечките ресур-
си во фармацевстката 
индустрија во Република 
Македонија

16.01.2015

639. БЛАГИЈА 
КОСТОВСКИ

Улогата и значењето на 
МСП за економски развој 
на Република Македонија

20.01.2015

640. СЛАЏАНА 
КОСТОВСКА

Интернационализацијата 
и нејзиното влијание врз 
современите компании

21.01.2015

641. ВЕСНА 
БЛАЖЕСКА 
КИРОСКА

Управување и контрола 
на трошоците на меѓуна-
родни проекти

28.01.2015

642. ДИЈАНА 
СИМЈАНОВСКА

Улогата на карактеристи-
ките на претприемачите 
во начинот на започну-
вање нов бизнис

9.02.2015

643. ЈАНА 
ГРКОВА

Улогата и значењето на 
жените претприемачи за 
развојот на мали бизниси 
во Република Македонија  

9.02.2015
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644. ИГОР 
ЈОВАНОВСКИ

Претприемничкиот 
потенцијал како клучен 
фактор за развој на мали-
те и средни претпријатија 
во Република Македонија

10.02.2015

645. ТАТЈАНА 
АЦКОВСКА

Состојби и перспективи 
на градежништвото во 
глобалната економија, со 
осврт на македонскиот 
градежен сектор

23.02.2015

646. ФИЛИП 
НИКОЛОВСКИ

Транснационалните кор-
порации во функција на 
промовирање на економ-
скиот развој со посебен 
осврт на состојбите во 
Република Македонија

27.02.2015

647. КАТЕРИНА 
КОСТАДИНОВА-
ДАСКАЛОВСКА

Управување со опера-
тивен ризик во банките 
и идентификување на 
потребниот капитал за 
негово покривање  

6.03.2015

648. ВИКТОР 
КАЛАМАРАС

Бизнис планот како прет-
приемничка алатка на 
менаџментот

6.03.2015

649. МАЈА 
ВАСКОВА

Корпоративно бренди-
рање како стратегија за 
успех – студија на случај 
за данскиот произведу-
вач на играчки LEGO

9.03.2015

650. ИВА 
ПЕТРОВА

Финансиската поддрш-
ка во земјоделството и 
руралниот развој

9.03.2015

651. НАДИЦА 
КРСТЕВСКА

Специфичности на 
планирањето за онлајн 
продажба на опрема за 
климатизација и греење 
по примерот на компа-
нијата ИЦС-груп Скопје

9.03.2015

652. МЛАДЕН 
АНДОНОСКИ

Управување со трошо-
ците во функција на 
подобрување на фи-
нансискиот резултат на 
претпријатијата - студија 
на случај

10.03.2015

653. ГОРЈАН 
ДЕЛОСКИ

Рентабилноста како 
принцип на работење на 
претпријатијата   

10.03.2015

654. ВЛАТКО 
ДАНИЛОВ

Компаративна анализа на 
програмско буџетирање 
наспроти буџетирање 
по учинок – состојби во 
Република Македонија   

11.03.2015

655. КЕТИ 
АНГЕЛОВСКА

„Нектар“ на македонски-
от пазар

11.03.2015

656. АНАСТАСИЈА 
СТЕФАНОВСКА

Методологија за пресмет-
ка на регулиран макси-
мален приход за пренос 
на електрична енергија – 
можности и перспективи 
за унапредување

16.03.2015

657. ИВАНА 
РИСТОВСКА

Стратегија на финанси-
рање на малите и средни 
претпријатија – задолжу-
вање или сопственички 
капитал

16.03.2015

658. ЕМИЛИЈА 
ТНОКОВСКИ

Изработка на адекватна 
физибилити анализа во 
насока на остварување 
на успешен бизнис – сту-
дија на случај  

16.03.2015

659. АНА 
МАТЕВСКА

Мотивите за спојување 
и преземање на компа-
ниите – искуства и идни 
насоки во Република 
Македонија  

17.03.2015
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660. МАРИЈА 
НИКОЛОВСКА-
КОСТОВ

Можности за развој на 
женското претприем-
ништво во Република 
Македонија  

17.03.2015

661. АНА 
ТРАЈЧЕВА

Управување со квалите-
тот на услуги во јавниот 
сектор-студија на случај

18.03.2015

662. АНИТА 
КРАТОВАЛИЕВА

Влијанието на рацио 
анализата врз буџетскиот 
процес во компаниите

30.03.2015

663. МАРИЈА 
СТАВРОВА

Економска анализа на 
производството на прас-
ки во овошни насади во 
Република Македонија  

30.03.2015

664. МАРИЈА 
ПАНТИЌ

Значењето и улогата на 
изворите на финанси-
рање врз развојот и кон-
курентноста на малите 
и средните –состојби и 
перспективи во Републи-
ка Македонија

31.03.2015

665. ЕМИЛИЈА 
САЗДОВА-
РУМЕНОВА

Финансиска анализа на 
компаниите во функција 
на управување со кредит-
ниот ризик

2.04.2015

666. ГОРАН 
СОЛЗДАНОВСКИ

Основање на ново прет-
пријатие како форма за 
отпочнување на бизнис  

7.04.2015

667. ИВАНА 
ПЕТРУШЕВСКА

Практики на регрутација 
и селекција на човечки 
ресурси во мултина-
ционалните компании 
со осврт на Република 
Македонија

16.04.2015

668. ЈАНЕ 
НИКОЛОВСКИ

Применливи ме-
наџмент практики во 
осигурувањето

16.04.2015

669. МАЈА 
КОНЕСКА

Рацио анализа и нејзи-
ната улога во предвиду-
вање на успешноста на 
компаниите

16.04.2015

670. КРИСТИНА 
ВЕЛЈАНОВСКА

Значењето на оценување-
то на перформансите и 
наградувањето на чо-
вечките ресурси-студија 
на случај во здравствена 
институција

17.04.2015

671. АНГЕЛА 
САЗДОВА-ДОНЕВА

Управување со иден-
тификувани ризици во 
контекст на безбедноста 
на информациите во 
институциите на јавниот 
сектор-студија на случај

28.04.2015

672. ЈАНА 
МИХАИЛОВА

Влијанието на културо-
лошките фактори за 
привлекување на огласу-
вачите со осврт на Маке-
донската Телевизија

28.04.2015

673. ОЛГА 
ИВАНОВА

Финансиски менаџмент 
и инструменти на фи-
нансиска анализа низ 
призма на македонските 
компании

28.04.2015

674. МАЈА 
СРЕЗОСКА

Влијанието на организа-
циската култура врз ква-
литетот на менаџментот

29.04.2015

675. ИВАНА 
ТРАЈКОВСКА

Трендови во развојот на 
електронското банкар-
ство и неговата примена 
во Република Македонија

29.04.2015

676. СИМОНА 
ТРАЈКОВСКА

Меѓународни бизнис 
локации-студија на случај 
на Катар

29.04.2015

677. ИВАН 
СТЕФАНОВ

Локациски стратегии во 
глобалното окружување  

5.05.2015
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678. АЛЕКСАНДАР 
ДОНЕВ

Развој на претприем-
ништвото и поттикнување 
на иновативниот процес 
во малиот бизнис

6.05.2015

679. ТАЊА 
МАНАСИЈЕВИЌ

Менаџирање со опера-
тивниот ризик во банкар-
ското работење

6.05.2015

680. ЗАНА БЕЈТА Улогата на банките во 
меѓународното движење 
на капиталот

7.05.2015

681. НИНА 
КРСТЕВСКА

Процес на екстерна 
ревизија во трговско 
претпријатие и нејзиниот 
придонес за унапреду-
вање на работењето на 
претпријатието

13.05.2015

682. ЕЛЕНА 
МАНЕВСКА-
ЈОВАНОВСКА

Компаративна анализа 
на пазарот на капитал во 
Република Македонија

1.06.2015

683. ГАБРИЕЛА 
ЗАФИРОВСКА

Примената на невербал-
ната комуникација од 
страна на претприемачи-
те и лидерите  

1.06.2015

684. АНА 
КОСТОСКА

Франшиза како модел 
за раст на претприем-
ништвото и конкурент-
носта во Република 
Македонија

1.06.2015

685. ВЛАТКО 
ТАСЕВСКИ

Практики на управување 
на човечките ресурси во 
градежната индустрија 
во Република Македонија

2.06.2015

686. ФИЛИМЕНА 
БОШКОВСКА

Промоција на банкарски-
те производи со посебен 
осврт на огласувањето на 
отворен простор

2.06.2015

687. ИГОР 
ДУРОВСКИ

Финансирање на мали 
и средни претпријатија 
преку алтернативни 
извори

3.06.2015

688. ИВА 
ДУРОВСКА

Бизнис ангели и нивната 
улога при финанси-
рање на мали и средни 
претпријатија  

8.06.2015

689. ГОРАН 
ТОРБАКОВ

Значењето на девизните 
дознаки од македон-
ските граѓани во стран-
ство-промени и постојни 
состојби

9.06.2015

690. ЕЛЕНА 
НАУМОВА

Современи менаџмент 
практики за развој на 
туристички организации

11.06.2015

691. БОНЕ 
АЦЕВСКИ

Предности и недоста-
тоци од примената на 
АБЦ моделот за алока-
ција на трошоците по 
места и носители во 
претпријатијата

16.06.2015

692. БИЛЈАНА 
ИВАНОВСКА

Влијанието на системите 
за наградување врз моти-
вирањето на вработените

16.06.2015

693. БОЖАНА 
КАСАПОСКА

Примена на електронски-
те јавни набавки во мали-
те и средни претпријатија

25.06.2015

694. МАЈА 
НАЈДОСКА

Менаџмент на финан-
сиските институции со 
посебен осврт на осигу-
рителните компании во 
Република Македонија

3.07.2015

695. ОЛИВЕРА 
ТАНА

Странски директни 
инвестиции како фактор 
за економски развој на 
Република Македонија

3.07.2015
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696. АНА 
ЛУКАРЕВСКА

Унапредување на меѓу-
народната трговија со 
земјоделско-прехран-
бени производи преку 
развој и усогласување на 
регулативата

6.07.2015

697. ДАРКО 
ЗЛАТЕСКИ

Анализа на резултатите 
од работењето на прет-
пријатието „ТАБАНА-ДО-
ОЕЛ - Скопје

6.07.2015

698. ДАРКО 
БЕЖАНОВСКИ

Иновативноста во Ре-
публика Македонија и 
земјите од Југоисточна 
Европа

8.07.2015

699. МАГДАЛЕНА 
МАРТИНОВСКА

Конкурентноста на 
Република Македонија 
и можностите за нејзино 
подобрување

9.07.2015

700. МАЈА 
ЈАЌОСКА 
АНДРЕЕВСКА

Влијание на меѓуна-
родното деловно оп-
кружување врз интер-
национализацијата на 
компаниите

14.07.2015

701. ПЕТРЕ 
ТРАЈКОВСКИ

Улогата на социјалното 
претприемништво во 
справување со социјал-
ните проблеми

15.07.2015

702. КОЧО 
ЈАНКУЛОВСКИ

Лидерството во уло-
га на поттикнувач на 
претприемнички дух во 
претпријатијата

15.07.2015

703. АНА 
КАРАПАЛЕВА

Можности за поотикну-
вање на интрапретприем-
ништвото во Република 
Македонија

15.07.2015

704. БЕКИРИ 
АЈДИНИ

Институционална струк-
тура и инструменти на 
економската дипломатија 
на Република Македонија

23.07.2015

705. ЗОРАН 
АРСОВСКИ

Корпоративно управу-
вање во банките

23.07.2015

706. КАТЕРИНА 
ЛАЗАРЕВСКА

Стратегии за раст и 
развој на претприја-
тието во функција на 
конкурентноста

19.08.2015

707. АНА 
СТОЈАНОВСКА

Перспективите на малите 
и средни претпријатија 
преку развој на иновации 
во Република Македонија

9.09.2015

708. БЈАНКА 
КАПУШЕВСКА

Примена на проектен 
менаџмент во реализа-
ција на проекти од јавно 
приватно партнерство

9.09.2015

709. СОЊА 
КИМОВА

Претприемништвото како 
алатка за поголема фи-
нансиска независност на 
лицата со оштетен слух

10.09.2015

710. СОЊА 
СТОЈАНОВСКА

Кредитирање и оси-
гурување на извозните 
активности во Република 
Македонија

10.09.2015

711. ДАФИНКА 
БОГДАНОВСКА-
ПЕТРОВА

Можности за унапреду-
вање на м-банкарство во 
Република Македонија

11.09.2015

712. САШО 
ВАСИЛЕВСКА

Сегментирање на пазарот 
на услуги во Република 
Македонија

18.09.2015

713. САЊА 
МИХАИЛОВСКА

Улогата на влијанието на 
макроекономските поли-
тики врз инвестиционото 
планирање и одлучување 
на претпријатијата во 
Република Македонија

22.09.2015

714. ИВАН 
АНДРЕЕВСКИ

Странските директни 
инвестиции и нивното 
влијание врз земјите во 
развој

7.10.2015
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715. ДИЈАНА 
ТРАЈЧЕВСКА

Меѓународни бизнис 
и меѓународни бизнис 
стратегии

7.10.2015

716. МИЛОШ 
ЈАКИМОВИЌ

Состојби и перспекти-
ви на животното оси-
гурување во Република 
Македонија

14.10.2015

717. НАТАША 
НИКОЛОВСКА-
СТАНКОВИЌ

Улогата и значењето 
на развојните проекти 
за поддршка на де-
централизацијата во 
општините на Република 
Македонија

15.10.2015

718. ФИЛИП 
ЦВЕТКОВСКИ

Меѓународни бизнис 
стратегии за позициони-
рање на македонските 
компании на странските 
пазари

15.10.2015

719. МОНИКА 
ДАВИДОВСКА

Влијанието и улогата на 
инвестиционите фондови 
врз развојот на пазарот 
на капитал во Република 
Македонија

4.11.2015

720. БЛАГИЦА 
ПАВЛОВСКА

Проектниот менаџмент 
во функција на подобру-
вање на квалитетот на 
средното образование во 
Република Македонија

5.11.2015

721. БОЈАН 
ЛЕПИТКОВ

Економски ефекти од 
СДИ во осигурителниот 
сектор во Република 
Македонија  

6.11.2015

722. НАТАША 
РИСТОВСКА

Примена на финансиски-
те извештаи и анали-
тички показатели при 
оценка на работењето на 
компаниите

6.11.2015

723. АЛЕКСАНДАР 
ЧАЧКИРОВ

Развој на авиосо-
обраќајот во Република 
Македонија преку фор-
мирање национална ави-
окомпанија интегрирана 
во меѓународниот пазар

9.11.2015

724. ЉУПКА 
САВЕСКА

Значењето на франшиза-
та како стратешка алатка 
за настап на меѓународ-
ниот пазар во модната 
индустрија

10.11.2015

725. ЕЛЕНА 
МИТЕВСКА

Управување со јавните 
приходи на единиците на 
локалната самоуправа 
во Република Македо-
нија-студија на случај

13.11.2015

726. БЕСИМ 
НЕБИУ

Лисабонскиот договор во 
функција на продлабо-
чување на економското 
и политичкото интегри-
рање на ЕУ

16.11.2015

727. ДРАГАН 
ДУРЛЕВИЌ

Примена на креативните 
техники за поттикнување 
на раст и развој во авто-
мобилската индустрија

16.11.2015

728. ГОРАН 
ЗАФИРОВСКИ

Значење на маркетинг 
истражувањето во креи-
рање стратегија на дист-
рибуција на брендирани 
алкохолни пијалоци на 
македонскиот пазар

09.12.2015

729. АЛЕКСАНДРА 
ДИМИТРОВСКА

Улога на женското прет-
приемништво и фактори 
за негов развој

11.12.2015

730. ЕЛЕНА 
СТАМАТОСКА 
ЈАНЕВСКА

Е-набавки како начин за 
обезбедување транспа-
рентност, ефикасност и 
економичност во јавните 
набавки

11.12.2015
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731. ЕЛЕНА 
АНГЕЛОВСКА

Местото и улогата на 
семејните бизниси во 
економските политики на 
Република Македонија

11.12.2015

732. КИРИЛ 
ЦРВЕНКОВСКИ

Контејнерски транспорт 
во Македонија и околни-
те држави

14.12.2015

733. ВИКТОР 
ТРПЕНОВСКИ

Улога на нормите за 
квалитет и безбедност на 
храната, во меѓународ-
ната трговија со земјо-
делско-прехранбени 
производи

14.12.2015

734. МИРЈАНА 
СТОЈАНОВСКА

Улогата на професионал-
ниот и кариерен развој 
и обуката како алатки на 
МЧР во организациите“ 
од

16.12.2015

735. АЛЕКСАНДРА 
БАТЕВА

Улога на долгорочното 
кредитирање во развој на 
бизнисите во Република 
Македонија-студија на 
случај

21.12.2015

736. ВИКТОРИЈА 
ДИНКОВСКА

Развој на средното и 
високото образование и 
трендовите на пазарот на 
работна сила во Републи-
ка Македонија

28.12.2015

737. ИВАНА 
СТОЈКОВА

Можности и проекција за 
проширување на бизни-
сот на меѓународниот 
пазар-студија на случај

28.12.2015

738. КАЛИНА 
ИЛКОСКА

Анализа на влијанието на 
ефектите од воведување-
то на финансиска дисци-
плина врз ликвидноста на 
корпоративниот сектор 
во Република Македонија

28.12.2015

739. САЊА 
ЈОСИФОВСКА

Одредниците на проект-
ниот менаџмент во им-
плементација на инвес-
тиционен проект – Дом за 
згрижување и вдомување 
на стари лица Штип

29.12.2015

740. ИВАНА 
СТАМЕНКОВ

Трендови на странските 
директни инвестиции во 
земјите од Југоисточна 
Европа

29.12.2015

741. НАТАЛИ 
СМИЛЕВСКА

Можности за примена на 
маркетинг истражување 
на компаниите во Репу-
блика Македонија

4.1.2016

742. СВЕТЛАНА 
КАЛИЧАНИН

Можности и перспективи 
за развој на поштенски-
те услуги во Република 
Македонија

20.1.2016

743. АНДРЕЈ 
ЧУРИЛОВ

Состојби и трендови 
на еколошки фискални 
мерки

20.1.2016

744. ТОДОР 
ВЕЛЈАНОВ

Влијание на странските 
директни инвестиции за 
раст на економијата со 
осврт на Република Ма-
кедонија, Србија и Црна 
Гора

1.2.2016

745. МИЛЕ 
ДИМОВ

Влијанието на децентра-
лизацијата врз локални-
от економски развој на 
општина Кавадарци

1.2.2016

746. МИРЈАНА 
МИТКОВСКА

Интернационализација 
на компаниите како 
форма за подобрување 
на пазарните позиции на 
меѓународниот пазар

1.2.2016
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747. ДАНИЕЛА 
ТРПКОСКИ 
НИКОЛОВСКА

Карактеристики и 
предизвици пред семеј-
ните бизниси-студија на 
случај

4.2.2016

748. МАРИЈА 
ЦВЕТАНОВСКА

Регулирање на елек-
тро-енергетскиот систем 
во Република Македонија

4.2.2016

749. МИТКО 
МИТРЕВСКИ

Применливи практики на 
системите на оценување 
во средните училишта во 
Република Македонија

11.2.2016

750. БЛАГИЦА 
ПАНОВА

Начинот на долгорочно 
финансирање на градеж-
ните компании во Репу-
блика Македонија како 
услов за нивна деловна 
експанзија

4.3.2016

751. СЛАЃАНА 
МЛАДЕНОВСКА

Реосигурувањето како 
начин за заштита од 
ризик во осигурителните 
компании

7.3.2016

752. ФИДАРИЈА 
МУМИНОВИЌ

Компаративна анализа на 
заедничката земјоделска 
политика на ЕУ и финан-
сиска подршка на земјо-
делството во Република 
Македонија

9.3.2016

753. АНА 
СТОЈАНОВСКА

Осигурителниот пазар во 
Република Македонија со 
посебен осврт на добро-
волната класа за осигуру-
вање на имот

10.3.2016

754. АНА 
ЉУБИНОВСКА  

Улогата на кредитните 
бироа во контекст на уп-
равување со кредитниот 
ризик

10.3.2016

755. АНИ СТЕФКОВА-
МАРКОВСКА

Улогата на внатрешната 
ревизија во банките во 
Република Македонија

14.3.2016

756. ИВАНА 
АНГЕЛОВСКА

Ризичен капитал (Venture 
Capital) како форма на 
финансирање и стимули-
рање на бизнисот

14.3.2016

757. АЛЕКСАНДАР 
СМИЉКОВСКИ

Меѓународните марке-
тинг стратегии и соз-
давање конкурентска 
предност на компаниите 
на глобалниот пазар

16.3.2016

758. МИРЈАНА 
ГЛИГОРОВА

Значењето на сопствени-
те марки во малопродаж-
бата за зголемување на 
лојалноста на потрошува-
чите на пазарот

16.3.2016

759. СИМОНА 
ТРАЈКОВСКА

Управување со кредитни-
от ризик кај компаниите 
од банкарскиот сектор во 
функција на зголемување 
на нивната рентабилност

17.3.2016

760. ЈОВАНА 
ЛАЗАРОСКА

Значењето на програми-
те за самовработување 
кај младите за развој на 
претприемништвото во 
Република Македонија

17.3.2016

761. РУЖИЦА 
АНГЕЛОВСКА

Бихевиористичките 
аспекти на мотивацијата 
во сметководственото 
планирање

5.4.2016

762. НАДИЦА 
ШИКОСКА

Ефектите од глобали-
зацијата врз развојот на 
малите и средни прет-
пријатија во глобалното 
опкружување и во Репу-
блика Македонија

5.4.2016

763. БИЉАНА 
РИСТОВА

Состојби и перспективи 
на пензискиот систем на 
Република Македонија  и 
одржливоста на државни-
от пензиски фонд

5.4.2016
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764. ДАРКО 
ЈОВАНОВСКИ

Развој и карактеристики 
на осигурувањето во Ре-
публика Македонија

6.4.2016

765. МИЛИЦА 
РИСТЕВСКА

Трошоците како сос-
тавен дел на цената на 
чинење на учиноците во 
претпријатието

6.4.2016

766. ГОРАН 
КОСТОВ

Препознавање на мож-
носта како значајна фаза 
во креативниот процес

6.4.2016

767. МАЈА 
ПАНЕВСКА

Карактеристики на 
процесот на спречување 
на перењето на пари во 
глобалната економија, со 
посебен осврт на Репу-
блика Македонија

15.4.2016

768. ДЕЈАН 
НЕДЕЛКОВСКИ

Значењето на позитив-
ните практики на меѓу-
народниот менаџмент 
кај мултинационалните 
компании во земјите во 
развој

25.4.2016

769. КАТЕРИНА 
КУЛЕВАНОВА

Мерење на перформан-
сите на проектот-студија 
на случај

4.5.2016

770. БУЈАР 
ЈАХОЈА

Локален економски раз-
вој на општина Кичево

4.5.2016

771. МАЈА 
КАЛАМАДЕВСКА

Примена на финансиска 
вредност на електронска-
та трговија во Република 
Македонија

4.5.2016

772. САЊА 
АРСОВСКА

Интегрална финансиска 
анализа - студија на 
случај

9.5.2016

773. ВИОЛЕТА 
САЗДОВА

Системот за плати и на-
гради на финансиските 
работници во Република 
Македонија

9.5.2016

774. САЊИЦА 
СРБИНОВСКА

Семејните бизниси во 
Република Македонија 
и можности за нивно 
унапредување

12.5.2016

775. ГЕОРГИ 
НАУМОВСКИ

Улогата на депозитите 
како извор на финан-
сирање на банкарските 
активности - студија на 
случај

12.5.2016

776. МАРИНА 
ЈАНОВА

Нефункционалните 
кредити во банкарството 
- пред и по финансиската 
криза

12.5.2016

777. ЕЛЕНА 
MИЛОСКОВСКА

Колатералот во функција 
на кредитирање за отпо-
чнување и раст на малите 
бизниси

17.5.2016

778. ХАРИТОН 
ГАЏОСКИ

Практики на меѓуна-
родниот менаџмент 
на човечки ресурси во 
хотелиерството

17.5.2016

779. ИРЕНА 
ИВАНОВА

Позиционирање на 
брендот ХИПП (Hipp) на 
пазарот на детска храна 
во Република Македонија

18.5.2016

780. ДЕЈАН 
РИСТОВСКИ

Улогата и значењето на 
креативноста и инова-
тивноста за развој на 
претприемништвото во 
уислужните дејности

18.5.2016

781. СНЕЖАНА 
СТОЈАНОСКА

Влијанието на мотива-
цијата врз деловната 
етика и перформансите 
на организацијата

20.5.2016

782. АНГЕЛА 
БАБУНСКА

Трошоците како ин-
струмент на деловната 
политика

6.6.2016
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783. КАТЕРИНА 
РАТКУШИНОСКА

Современите и тради-
ционалните пристапи за 
опфаќање и алокација на 
трошоци

6.6.2016

784. ИГОР 
ВЕЛИЧКОВСКИ

Влијание и значење на 
трошоците врз финан-
сискиот резултат во 
претпријатието

785. НИКОЛА 
НИКОЛОСКИ

Мерки и политики за под-
дршка на МСП и развој на 
претприемништвото на 
локално ниво во Републи-
ка Македонија

7.6.2016

786. МАРИЈА 
ЉУБИНОВСКА

Готовински приливи и 
готовински одливи во 
Макпетрол АД Скопје

7.6.2016

787. АНЕТА 
ПОПОВСКА

Финансиски пазари и 
институции во Република 
Македонија

7.6.2016

788. ЗОРАН 
ЗДРАВЕСКИ

Рекламирањето и спон-
зорството како извори на 
финансирање на печа-
тените и електронските 
медиум во Република 
Македонија

8.6.2016

789. МОНИКА 
АРСОВА

Стратегиите на про-
моција и на дистрибу-
ција на прехранбените 
производи на приме-
рот на претпријатието 
Брилијант-Штип

8.6.2016

790. БИСТРА 
СТАМЕНКОВА 
КАМЕЊАРСКА

Електронски аукции - 
компаративна анализа на 
нивната примена во јав-
ниот и приватниот сектор 
во Република Македонија

8.6.2016

791. СИМОНА 
ТРАЈКОВСКА

Примена на иновативни 
практики за развој на 
брзорастечки бизниси во 
Република Македонија

9.6.2016

792. МИЛА 
ДИМОСКА

Значењето на системот 
на наградување на чо-
вечките ресурси - студија 
на случај АД „Електрани 
на Македонија

9.6.2016

793. ЦВЕТАН 
ЦВЕТКОВСКИ

Позиционираност на 
Република Македонија во 
меѓународните трговски 
и финансиски текови

10.6.2016

794. ЕЛЕНА 
ГОТОВСКА

Менаџмент практики  
за поттикнување на  
организациската ефек-
тивност и ефикасност во 
центрите за социјална 
работа во Република 
Македонија

10.6.2016

795. НЕРОН 
БОСИЛКОВСКИ

Корисничко искуство  
од електронските услуги 
на Јавното претприја-
тие Комунална хигиена 
Скопје

10.6.2016

796. БОРЧЕ 
КРСТВЕСКИ

Креативноста и иноватив-
носта значајни алатки  
за поттикнување на 
банкарскиот сектор во 
Република Македонија

13.6.2016

797. ДИЈАНА 
БЛАЖЕВСКА 
ЧАЛОВСКА

Анализа на финансиски-
те извештаи со посебен 
осврт на ликвидноста на 
претпријатијата (студија 
на случај)

21.6.2016
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798. АНЕТА 
НИКОЛОВСКА

Деловна стратегија на 
Македонски Телеком АД 
Скопје за одржување на 
позицијата на пазарот 
на телекомуникациски 
услуги во Република 
Македонија

29.6.2016

799. САЊА 
ТРАЈКОВСКА

Механизми, ризици и при-
мена на електронското 
банкарство во Република 
Македонија

4.7.2016

800. МАГДАЛЕНА 
БЛАЖЕСКА

Развој на женското прет-
приемништво во Републи-
ка Македонија

7.7.2016

801. ЈАНКО 
ЛАЗАРЕВСКИ

Органското земјоделско 
производство како прет-
приемнички потфат-по-
дигнување на органски 
насад од малина

7.7.2016

802. АЛЕКСАНДРА 
КАРЕВСКА-
ДИМОВСКА

Примена на компјутерско 
работење во облак за 
создавање нови бизнис 
модели

8.7.2016

803. ПАЦКА 
НАЈДОСКА

Канали на дистрибуција 
на банкарските услуги 
на примерот Стопанска 
банка АД Скопје

8.7.2016

804. ДАРКО 
МИЛЕТИЌ

Меѓународни искуства 
и перспективи на адек-
ватноста на капиталот на 
банките

11.7.2016

805. БОЈАН 
СОЛЗДАНОВСКИ

Применливи практики на 
одржување на човечките 
ресурси во нафтените 
компании во Република 
Македонија

11.7.2016

806. ДЕЈАН 
ИЛИОСКИ

Улогата на претпри-
емничкиот менаџмент 
за развој на семејните 
бизниси

11.7.2016

807. АНИТА 
КЕСКОВСКА

Проектен менаџмент 
во реализација на про-
грамите и проектите во 
националната агенција 
за европски образовни 
програми и мобилност на 
Република Македонија

12.7.2016

808. МЕРИ 
АНГЕЛОВСКА

Трендови во кредити-
рање на населението во 
Република Mакедонија

12.7.2016

809. КОСТА 
ЦВЕТКОСКИ

Бихевиористичките 
модели за утврдување на 
ефикасноста на финан-
сиските пазари детерми-
нирано од одлучувањето 
на инвеститорите

27.7.2016

810. БРУНО 
СТАВРЕВСКИ

Управување со квалитет 
во рамките на оператив-
ниот менаџмент – Студија 
на случај

24.8.2016

811. БОБИ П
ЕТРОВСКИ

Управување со ризик на 
проект

6.9.2016

812. ФИЛИП 
ЃОРГИЕВСКИ

Политики и програми за 
развој на млади прет-
приемачи во Република 
Македонија

13.9.2016

813. БИЛЈАНА 
МАРКОВСКА

Социјалното претпри-
емништво како глобален 
феномен  во современо-
то општество

20.9.2016
69

814. ДАНИЕЛ 
ИСЈАНОВСКИ

Пристапи при оцена на 
кредитната способност 
на компаниите од аспект 
на комерцијалните банки

20.9.2016
70
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815. АНДРЕЈА 
ТРАЈКОВСКА

Кредитирање на населе-
ние и кредитни процеду-
ри-состојби и  можности 
за унапредување

21.9.2016

816. ВЛАДИЦА 
КОКАЛОВИЌ

Влијанието на социјални-
те фактори и карактерис-
тиките на производот во 
однесувањето на потро-
шувачите при купување 
нови патнички возила

23.9.2016

817. ЗОРАН 
ДИМИТРИЈОСКИ

Транспарентноста како 
метод за сузбивање на 
корупцијата во јавни-
те набавки (студија на 
случај)

27.9.2016

818. АНЕТА 
ДЕЛОСКА 
НЕЛОВСКА

Особености на без-
бедноста и заштитата 
при работа со осврт на 
состојбите во Република 
Македонија

3.10.2016

819. АНГЕЛА 
СЕКУЛОСКА

Ефективноста на опера-
тивниот менаџмент при 
предвидување на поба-
рувачката во глобалното 
опкружување на маке-
донскиот пазар

25.10.2016

820. НИКОЛА 
ДЕНКОВСКИ

Јавно приватни партнер-
ства во функција на подо-
брување на квалитетот на 
општинските услуги-Сту-
дија на случај

2.11.2016

821. СТЕФАН 
СИМОНОВСКИ

Факторите на успешност 
и уделот на МСП во еко-
номскиот развој со посе-
бен осврт на состојбата 
во Република Македонија

2.11.2016

822. КОСТА 
ЃОРЃИЕВСКИ

Зголемување на профи-
табилноста преку вове-
дување на е-трговија во 
малите и средните прет-
пријатија во Република 
Македонија

4.11.2016

823. ТОНИ 
КАНТУРСКИ

Состојби и можности за 
развој на мелничко-пе-
карската индустрија во 
Република Македонија

4.11.2016

824. ИВАНА 
АНДОВА

Придонесот на странски-
те директни инвестиции 
во економскиот раст 
и развој на Република 
Македонија и Републи-
ка Србија – споредбен 
пристап

7.11.2016

825. АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСОВСКА

Влијание на глобализа-
цијата врз фармацевтска-
та индустрија

7.11.2016

826. АНДРИЈАНА 
КАСАПОСКИ 
СМИЛЕВА

Донесување и извр-
шување на буџетот кај 
единиците на локалната 
самоуправа

11.11.2016

827. ОЛИВЕРА 
КОПАЧЕВА

Нов претприемнички 
предизвик на менаџмен-
тот на претпријатието „6 
Мај“ за задржување на 
лидерската позиција во 
графичката индустрија 
на македонскиот пазар

1.12.2016

828. МИЛА 
КАРАТАШЕВА

Влијанието на рамниот 
данок врз буџетската 
дисциплина и буџетот на 
Република Македонија

5.12.2016
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829. ДАНИЕЛА 
БАКЕВА

Улогата на бизнис планот 
во креирање на одредни-
ците на инвестициони-
те проекти-Студија на 
случај

5.12.2016

830. ПЕТАР 
АЛЕКСОВ

Анализа на финансиски-
те извештаи во функција 
на евалуација на финан-
сиската стабилност и 
успешност на компаниите

6.12.2016

831. ИВАНА 
ШУТИНОВСКА

Платните системи во 
Република Македонија и 
улогата на институциите 
во ЕУ во платниот сис-
тем-развој, стратегија и 
пракса

6.12.2016

832. АРИТИЈА 
ТУТАРКОВА

Рационализација на 
трошоците во малите и 
средни претпријатија

7.12.2016

833. ЃОРЃИ 
ЃОРЃИЕВ

Примена на данокот на 
додадена вредност-Ев-
ропска Унија и Република 
Македонија

7.12.2016

834. АЛЕКСАНДАР 
СТОЈАНОВСКИ

Eлектронска трговија во 
улога на поттикнувач на 
индивидуален и институ-
ционален напредок

14.12.2016

835. АНА 
ПЕТКОВСКА

Генерирање на нови идеи 
за поттикнување на креа-
тивноста и иновативноста 
во МСП во Република 
Македонија

14.12.2016

836. ГОРДАНА 
ДОДЕВСКА

Иновативен модел за до-
бро управување со енер-
гетската ефикасност во 
јавниот сектор со осврт 
на Република Македонија

14.12.2016

837. ИВАНА 
ЃОРЃИЕВА

Кредитирање на насе-
лението и кредитниот 
ризик во банкарството во 
Република Македонија

9.1.2017

838. ЈОВАН 
ВАСКОВСКИ

Влијание на мултина-
ционалните компании 
врз економиите на БРИК 
земјите (Бразил, Русија, 
Индија и Кина)

10.1.2017

839. ВАЊА 
ИЛИЈЕВА

Даночниот систем на 
Република Македонија 
и даночните системи на 
земјите од Европската 
Унија-анализа и компара-
тивна анализа

11.1.2017

840. ИРИНА 
ИЛИЈЕСКА

Улогата на бизнис пла-
нот во инвестиционото 
одлучување

11.1.2017

841. ЕМИЛИЈА 
МЕХАНЏИСКА

Улогата на јавните набав-
ки во контекст на рацио-
нализација на трошоците 
во јавниот сектор во 
Република Македонија

12.1.2017

842. ЕЛЕОНОРА 
ТРАЈАНОВСКА

Деловното преговарање 
како значаен фактор за 
решавање на конфликти-
те во организациите “ од

16.1.2018

843. ЗЛАТКА 
ОГЊАНОВСКА

Развој на женското прет-
приемништво и неговото 
значење за малите и 
средни претпријатија во 
Република Македонија

16.1.2017

844. ЦВЕТАНКА 
ГАЕВСКА 
МАРКОСКА

Влијанието на стандар-
дите врз квалитетот на 
угостителските услуги во 
Република Македонија

17.1.2017
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845. ИВАНА 
ДИМОВСКА

Управување со кредитни-
от ризик во АД Стопанска 
банка (студија на случај)

17.1.2017

846. ДАРКО 
БАРИШИЌ

Управување со квалите-
тот во функција на подо-
брување на сервисните 
услуги-студија на случај

17.1.2017

847. ДРАГАНА 
ХРИСТОВСКА

Карактеристики на 
меѓународната трговска 
размена на Република 
Македонија со осврт на 
недозволените актив-
ности при трговските 
трансакции

18.1.2017

848. МАРИЈА 
АНДОНОВА

Oсобености на бенефи-
циите на вработените, со 
осврт на состојбите во 
пекарската индустрија во 
Република Македонија

25.1.2017

849. МИЛКИЦА 
ПАНЕВА

Улогата на БРИКС земјите 
во меѓународната трго-
вија и инвестиции

30.1.2017

850. ЈАГЛИКА 
ЈОРДАНОВА 
АНДРИЈЕСКА

Пристап базиран на ризи-
ци во екстерната ревизија 
и неговото влијание врз 
обемот на ревизорски-
те постапки-студија на 
случај

7.2.2017

851. ЕЛЕНА 
ЏОНОВА

Современи здравствени 
системи и реформите во 
здравствениот систем на 
Република Македонија

8.2.2017

852. АЗЕМ 
БЕЌИРОВ

Спречување на перење 
пари и финансирање на 
тероризам-студија на 
случај за организирање 
игри на среќа во Републи-
ка Македонија

8.2.2017

853. ГОРАН 
СТОЈЧЕВСКИ

Економските и органи-
зациските аспекти на 
транспортот

8.2.2017

854. МАРКО 
КАРАНФИЛОВИЌ

Улогата на лидерство-
то во поттикнување на 
мотивацијата

13.2.2017

855. ЗОРАН 
САМАРЏИЕВ

Значењето на маркетинг 
комуникациите во креи-
рање свесност за марка-
та – студија на случај на 
ФЕШН ГРУП (FASHION 
GROUP) во Република 
Македонија

24.2.2017

856. МАЈА 
ПЕТРУШЕВСКА

Стратегии за реклами-
рање на компаниите на 
глобалниот пазар на 
примерот на Кока Кола и 
Мек Доналдс

24.2.2017

857. АНА ГАКИДОВА Влијание на големината 
на банката врз кредити-
рање на население

15.3.2017

858. БРАНИМИР 
МИХАЈЛОВСКИ

Даночната постапка како 
посебен вид на управна 
постапка

15.3.2017

859. СВЕТЛАНА 
СТОЈАНОВСКА

Информационата еконо-
мија во контекст на упра-
вувањето на банкарските 
ризици

16.3.2017

860. ВАСКО 
ЈАНКУЛОВСКИ

Состојби и перспективи 
на кредитирање на на-
селението во Република 
Македонија-студија на 
случај Халк Банка Скопје

16.3.2017

861. БРАНКА 
СТОЈАНОВСКА

Финансиска анализа и 
ревизија на успешност – 
студија на случај

16.3.2017
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862 БОЈАН 
ТОДОРОВСКИ

Менаџмент информа-
циони системи-бизнис 
императив за современа 
организација.

11.04.2017

863 ИРЕНА 
ЦИМЕРКОВА

Местото и улогата на 
жената лидер во меѓуна-
родниот менаџмент.

11.04.2017

864 СТЕФАН 
ГЕРАСИМОВ

Формирање на цена во 
контекст на деловното 
одлучување-Студија на 
случај.

12.04.2017

865 МИЛАН БОЖИЌ Влијанието на економ-
ската глобализација и 
економските реформи во 
развиените економии на 
Европската Унија.

12.04.2017

866 ТАТЈАНА ЃОРГОН Финансискиот контро-
линг во компаниите 
како алатка за унапреду-
вање на работењето на 
компаниите.

12.04.2017

867 МАКЕДОНКА 
ЧИВЧИРИСТОВА

Модели на плаќање во 
меѓународната трговска 
размена и нивна примена 
во комерцијалните банки 
во Република Македо-
нија-студија на случај.

13.04.2017

868 КРИСТИНА 
НАЈДОВСКА

Франшизата како ко-
оперативна форма на 
меѓународното пазарно 
позиционирање на при-
мерот на „Бургер Кинг“ и 
„Доминос Пица“.

13.04.2017

869 ВЛАДИМИР 
КРОНЕВСКИ

Улогата на мултинацио-
налните компании во 
глобалната економија, со 
осврт на банкарството.

04.05.2017

870 МАРИЈА 
ГРАМАТИКОВА

Управување со кредит-
ниот ризик во банките во 
Република Македонија.

05.05.2017

871 МИРЈАНА 
ЈОРДАНОВСКА

Улогата на дистрибуција-
та во процесот на снаб-
дување на претпријатија-
та-студија на случај.

05.05.2017

872 ИВАН 
МИТЕВСКИ

Управување со глобална-
та логистика при влез на 
странски пазари.

05.05.2017

873 МИРЈАНА 
НАУМОСКА

Маркетинг стратегија и 
однесување на потро-
шувачите на групацијата 
„Делта спорт“ на маке-
донскиот пазар.

18.05.2017

874 ДАНИЦА 
СИМОНОВСКА

Финансирање на општи-
ните по пат на издавање 
на општински обврзници.

05.06.2017

875 ТАЊА 
НИКОЛОВСКА

Франшизата како страте-
гија за глобален настап 
на компаниите.

07.06.2017

876 СТЕФАНИ 
ПРЕНКОВА

Животното осигурување 
во Република Маке-
донија-компаративна 
анализа, состојби и 
перспективи.

09.06.2017

877 НАДА 
ЦВЕТКОСКА

Иновациски практики 
за развој на претприем-
ништвото и МСП со осврт 
на фондот за иновации и 
технолошки развој.

09.06.2017

878 ФАТМИР 
МУСТАФА

Странските директни 
инвестиции и извозната 
структура во Република 
Македонија.

13.06.2017
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879 МАЈА 
ПЕШЕВСКИ

Улогата и значењето на 
професионалниот развој 
на менаџерите-експарт-
ријати за успешност на 
мултина

13.06.2017

880 ЈАНА 
КАЛЕСКА

Воведување на проект 
за унапредување на 
благајничкото работење 
во банките-студија на 
случај.

14.06.2017

881 АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОВ

Малите и средни прет-
пријатија во Европска 
Унија-искуства од Сојуз-
на Република Германија.

06.07.2017

882 ОГНЕН 
ГАРЕВСКИ

Компаративна анализа 
на трговската размена на 
Република Македонија 
во контекст на намалу-
вање на трговскиот 
дефицит со странство.

07.07.2017

883 ИРЕНА 
ИВАНОВА

Поттикнување на раст 
на претприемнички мал 
бизнис со примена на 
електронско работење 
(е-бизнис).

07.07.2017

884 МАГДАЛЕНА 
ЉУБИНОВСКА

Специфичноста на фи-
нансиската анализа во 
осигурувањето-студија 
на случај.

07.07.2017

885 АЛЕКСАНДРА 
ИЛОСКИ

Примена на бенчмаркинг 
стратегија на пазарно 
позиционирање на ма-
кедонските компании за 
дистрибуција на флаши-
рана вода.

07.07.2017

886 МАРТИН 
ЈОВАНОВСКИ

Карактеристики на е-тр-
говијата во Република 
Македонија.

10.07.2017

887 МАРЈАН 
ЦВЕТАНОВСКИ

Науката, истражувањата 
и иновациите во Европ-
ската Унија.

10.07.2017

888 ИВАНА 
КАШИРСКА

Улогата на финансиски-
те субјекти во системот 
за спречување на перење 
на пари во Република 
Македонија.

11.07.2017

889 НАТАЛИЈА 
НАСКОВСКА

Финансирање на едини-
ците на локалана само-
управа во градот Скопје.

11.07.2017

890 НИНОСЛАВ 
СТАНКОВИЌ

Влијанието на финан-
сиската глобализација во 
Република Македонија.

11.07.2017

891 НАДИЦА 
ЈАНЕВА

Влијание на светската 
економска криза од 2008 
година врз глобалните 
текови на трговија и 
инвестиции.

11.07.2017

892 ДУШАНКА 
(ТРАЈКОВА) 
ВВОЈТАСЗЕК

Улогата и значењето на 
логистиката за меѓуна-
родниот бизнис.

14.07.2017

893 ГОРАН 
ГОЛЕМТЕОВ

Примена на деривати-
вите на финансиските 
пазари и идентифику-
вање на можностите за 
унапредување и развој.

31.08.2017

894 КРУМЕ 
НОНЕВСКИ

Глобални трендови и 
детерминанти на проме-
ните на платите во реал-
ниот сектор, со осврт на 
балканскиот регион и 
Република Македонија.

31.08.2017

895 САЊА 
ЗАФИРОСКА

Девизно работење на 
банките во Република 
Македонија-студија на 
случај.

01.09.2017
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896 МОНИКА 
КУЛЕВСКА

Анализа на кредитниот 
ризик како доминантен 
ризик на банкарскиот 
сектор во Република 
Македонија.

04.09.2017

897 ИВАН 
ПЕТРОВ

Проектен менаџмент 
и неговата примена во 
хуманитарните организа-
ции-студија на случај.

05.09.2017

898 ИРЕНА 
ТРАЈКОВСКА 
СТАВРЕВСКИ

Улогата и значењето на 
железничкиот транспорт 
како дел од мултимодал-
ниот транспорт.

05.09.2017

899 АНГЕЛ 
ЈОРДАНОВСКИ

Мерење на ефикасноста 
на хуманитарната ло-
гистика и синџирите на 
снабдување при одговор 
на кризи.

05.09.2017

900 КРИСТИНА 
ДИМИТРИЕВСКА

Меѓународни состојби 
и трендови на електрон-
ската трговија.

05.10.2017

901 СВЕТЛАНА 
ЧИВЧИРИСТОВА

Финансиски менаџмент 
во здравството со посе-
бен осврт на Република 
Македонија.

12.10.2017

902 ИРИНА 
ОТАШЕВИЌ

Модели на вреднување 
на капиталот и нивното 
влијание врз вредноста 
на компаниите.

12.10.2017

903 ЖАРКО 
КОЦЕВСКИ

Регионално трговско 
поврзување на Републи-
ка Македонија со земјите 
од Западен Балкан.

12.10.2017

904 САЊА 
ТРИФУНОВСКА

Улогата на финансиските 
индикатори при анализа 
на финансиски извештаи 
во компаниите во Репу-
блика Македонија.

08.11.2017

905 МАРИЈА 
ПРЧКОВСКА

Мотивацијата на врабо-
тените како фактор на 
ефикасност на организа-
цијата-студија на случај.

13.11.2017

906 БОШКО 
СТОЈАНОВСКИ

План за преодни тарифи 
како основа за вос-
поставување на бизнис 
план за водните услуги 
во јавните комунални 
претпријатија во Репу-
блика Македонија.

24.11.2017

907 ВАСИЛ 
НАСКОВСКИ

Франшизингот во прет-
приемништвото – мож-
ности и предизвици.

11.12.2017

908 ВИКТОР 
ДИМОВСКИ

Франшизата како алатка 
за развој на семејните 
бизниси во Република 
Македонија.

12.12.2017

909 МАТО 
ГЛАСНОВИЌ

Управување со јавниот 
комунален сектор во 
градот Загреб.

12.12.2017

910 БЛАГИЦА 
ЗДРАВКОВСКА

Ефектите од примена 
на проектот SEPA за 
платежна инфраструк-
тура во Република 
Македонија.

15.12.2017

911 АЛЕКСАНДАР 
НИКОЛОВСКИ

Бизнис стратегии за одр-
жливост на компаниите 
во услови на криза-сту-
дија на случај.

17.01.2018

912 ЕМИЛИЈА 
ЃОРЃИОВСКА

Криптовалута-нов чекор 
во монетарниот развој.

10.01.2018

913 СЛАВИЦА 
ЈОВАНОВСКА 
КРАЉЕВСКА

Странскиот капитал 
како фактор за развој на 
секторот на информа-
тичко-комуникациските 
технологии во Република 
Македонија.

10.01.2018
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914 ЈАСНА 
САВЕВСКА

Компаративни и  
конкурентски пред-
ности на текстилната 
индустрија.

10.01.2018

915 БИЉАНА 
ЈАКИМОВСКА

Семејните бизни-
си во ЕУ-состојби и 
перспективи.

11.01.2018

916 МОНИКА 
БОРИЌ

Бизнис план како 
алатка за менаџмен-
тот-Студија на случај 
за градежната фирма 
„ДИМЕНЗИЈА“- Тетово.

12.01.2018

917 ЛЕЈЉА 
АРИФ

Управување со девизен 
ризик.

12.01.2018

918 ЕФТИМ 
РИДОВ

Инвестициската поли-
тика кај инвестициските 
фондови.

16.01.2018

919 АНА 
ШИКОСКА

Развојот на е-трговија во 
Република Македонија и 
нејзина примена наспро-
ти развиените земји и 
земјите во развој.

07.02.2018

920 ЕМА 
БОРИЌ

Финансиски извештаи и 
анализа на работењето 
на компаниите-со посе-
бен осврт на компанијата 
„Фанди“ Конфекција 
Дооел Тетово.

07.02.2018

921 ЈАНА 
ДУРНЕВА

Купувања и спојувања 
во функција на реали-
зација на стратегијата 
на претпријатијата во 
телекомуникацискиот 
сектор во Република Ма-
кедонија-перспектива на 
страната на купувачот.

07.02.2018

922 МАРТИНА 
АПОСТОЛОВСКА

Основни детерминанти 
на промените во бан-
карските депозити на 
населението, со осврт на 
Република Македонија.

12.02.2018

923 ИЗАБЕЛА 
ЏЕПОВСКА

Влијанието на економ-
скиот раст врз развојот 
на човечкиот потенцијал 
мерен преку Индексот на 
човеков развој во Репу-
блика Македонија.

13.02.2018

924 БЕТИ 
СИМЈАНОСКА-
ТРАЈЧЕВСКА

Значењето на комуни-
кациската стратегија во 
изнаоѓање на извори за 
финансирање на невла-
дините организации во 
Република Македонија.

14.02.2018

925 ИВОНА 
КОЛЕВА

Еволуција на парите и 
криптовалути.

15.02.2018

926 МАЈА 
СМИЛЕВСКА 
КОКАЛОВИЌ

Управување со трошо-
ци-студија на случај 
„ОКТА“ АД Скопје.

15.02.2018

927 ДАНЧЕ 
БОШКОВСКИ

Странски директни 
инвестиции со посебен 
осврт кон спојувањето и 
преземањето како стра-
тегија за влез на СДИ.

15.02.2018

928 ГОРДАНА 
ИЛОВСКА

Управување со кредит-
ниот ризик и кредитна 
анализа во банкарство-
то-студија на случај.

07.03.2018

929 ИРЕНА 
САВЕВСКА

Хоризонтална и верти-
кална анализа на трошо-
ците и нивната корели-
раност со ликвидноста 
и профитабилноста на 
претпријатијата-Студија 
на случај.

04.04.2018
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930 ЕЛЕНА 
КУЗМАНОВСКА 
БИОНДИЌ

Клучни фактори за успех 
на инфраструктурни 
проекти кои се изведува-
ат преку јавно приватно 
партнерство.

04.04.2018

931 КРИСТИНА 
САМАРЏИЕВСКА

Форми и стратегии на 
корпоративно реструк-
туирање во услови на 
криза.

04.04.2018

932 ЕЛЕОНОРА 
ЌОСЕВСКА

Дивидентната политика 
во контекст на глобал-
ната компаниска страте-
гија-студија на случај.

11.04.2018

933 ТАТЈАНА 
НАУМОВА

Лиценцата како метод 
за настап на странски 
пазар-студија на случај.

11.04.2018

934 БОЈАН 
ГИЕВСКИ

Импликации на фи-
нансискиот пазар во 
излегувањето на Велика 
Британија од Европската 
Унија.

11.04.2018

935 ЈАНА 
НАУМОВСКА

Железничкиот транспорт 
како значајна компонен-
та на логистиката.

13.04.2018

936 СУЗАНА 
СТАНКОСКА

Светската економска 
криза од 2008 година и 
последиците од неа врз 
глобалната економија.

24.04.2018

937 АНГЕЛИНА 
ТОДОРОВСКА

Пазар на капитал 
– Берза.

09.05.2018

938 БИЉАНА 
МИТЕВА

Примената на заеднич-
ката рамка за процена 
(ЗРП) како алатка за по-
добрување на процесите 
во јавниот сектор.

09.05.2018

939 МАРИЈА 
РАФЕСКА

Политика на цени и 
услуги во банкарскиот 
сектор.

09.05.2018

940 АНДРИЈАНА 
БАБУШКУ

Анализа на факторите и 
показателите на профи-
табилност на банките во 
Република Македонија.

16.05.2018

941 ГОРДАНА 
ПЕТРОВСКА

Улогата на екстерната 
ревизија во компании-
те-студија на случај.

23.05.2018

942 ВАЛБОНА 
АЈДАРИ

Определување на кор-
поративен кредитен 
рејтинг на компаниите 
во Република Маке-
донија како алатка за 
кредитоспособноста на 
компаниите.

07.06.2018

943 МАРТИН 
АРСОВСКИ

Финансиско известување 
и финансиска анализа 
- со посебен осврт врз 
практичната примена на 
финансиската анализа 
на финансиски извештаи 
и студија на случај.

07.06.2018

944 МИЛЕНА 
ПЕТРУШЕВА

Улогата на меѓународна-
та унија за патен транс-
порт-ИРУ во развојот на 
патниот сообраќај.

08.06.2018

945 ИВАНА 
ВЕЉАНОСКА

Финансирање на семеј-
ните бизниси-студија на 
случај.

11.06.2018

946 ОЛИВЕР 
РАКИЌ

Кредитни активности на 
комерцијални банки во 
Република Македонија.

12.06.2018

947 БИЉАНА 
СТОЈАНОВСКА-
ТРАЈКОВСКА

Можности и перспективи 
за вработување на ли-
цата со инвалидност во 
Република Македонија.

13.07.2018

948 ДАРКО 
ТОДОРОВСКИ

Карактеристики на енер-
гетската политика на ЕУ 
и нејзиното влијание врз 
Република Македонија.

18.07.2018
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949 КИРИЛ 
САМОЈЛОВСКИ

Европската Унија 
-носечки столб на инте-
грациските процеси во 
Европа.

18.07.2018

950 СОЊА 
ТАРЧУГОВСКА

Ревизија на успешност во 
јавниот сектор-студија 
на случај.

19.07.2018

951 БЛАГОРОДНА 
АМПОВА

Перспективи за развој 
на општинските об-
врзници во Република 
Македонија.

19.07.2018

952 ЈАСЕМИН 
ФЕЈЗУЛА ИМЕРИ

Улогата и значењето на 
обуката за развојот на 
вработените во финан-
сискиот сектор во при-
ватни компании.

20.07.2018

953 ИРЕНА 
БАБУШКОВСКА 
АЛЧЕВА

Организациската култу-
ра и лидерството како 
значајни фактори на 
успехот на чените-прет-
приемачи во Република 
Македонија.

25.07.2018

954 ГОРДАНА 
ПАВЛОВСКА

Маркетинг стратегија 
на нови органски про-
изводи на примерот на 
„Биокулт“-Скопје.

27.07.2018

955 КАЛИНА 
ВЕЛКОВСКА

Реорганизација на 
трговско друштво во сте-
чај-студии на случај во 
Република Македонија.

05.09.2018

956 САШО 
МИХАЈЛОВСКИ

Финансискиот бенефит 
за компаниите од ин-
вестирање во искорис-
тување на обновливи 
извори на енергија.

05.09.2018

957 МАРИЈА 
ЈОСИФОВСКА

Женско претприем-
ништво-карактеристики, 
фактори за појави и 
развој на предизвици.

10.09.2018

958 МИЛИЦА 
ТРЕНДАФИЛОВИЌ

Состојби, ризици и перс-
пективи на електронско-
то банкарство.

14.09.2018

959 САРА 
МЕЏЕДОВИЌ

Улогата и значењето на 
креативноста за развој 
на претприемништвото и 
МСП во прехранбената 
индустрија.

20.09.2018

960 ВИКТОР 
ПАНЧЕВСКИ

Ставови на потрошу-
вачите кон мобилниот 
маркетинг и неговата 
ефикасност.

25.09.2018

961 АНА 
МИХАЈЛОВА

Девизни дознаки и нив-
ното влијание врз со-
цио-економскиот раст на 
Република Македонија.

05.10.2018

962 АДРИАНА 
СРБИНОВСКА

Осигурувањето како 
една од техниките за 
управување со ризик.

05.10.2018

963 ТАЊА 
ЈАКИМОВСКА

Планирањето на продаж-
бата како функција на 
логистиката на трговски-
те претпријатија – сту-
дија на случај.

05.10.2018

964 ПЕТАР 
ВАСИЛЕВ

Стратегиско значење на 
корпоративната комуни-
кација во работењето на 
компаниите.

09.11.2018

965 АНА 
БОШКОВА

Имплементација на 
базелските стандарди во 
банкарското работење 
со посебен осврт на 
Базел III во функција на 
стабилноста на банкар-
скиот сектор во Републи-
ка Македонија.

12.11.2018

966 ВЕСНА 
БОШКОВСКА

Управувањето со залихи 
во претпријатијата-сту-
дија на случај.

12.11.2018
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967 ЈОАНА 
СТАНИЌ

Примената на логис-
тиката и социјалните 
мрежи во дигиталната 
економија.

10.12.2018

968 ГАБРИЕЛА 
НИКОЛОВСКА

Влијанието на меѓуна-
родните стандарди за 
квалитет врз работењето 
на компаниите-студија 
на случај.

10.12.2018

969 ВАЛЕРИЈА 
ГЕЛЕВА

Функциите на операти-
вен менаџмент со посе-
бен осврт на оператив-
ниот менаџмент во Zara 
и H&M.

12.12.2018

970 ИВИЦА 
НИКОЛОСКИ

Генеза на финансиските 
кризи.

12.12.2018

971 АЛЕКСАНДАР 
ЃОРЃИЕСКИ

Странски директни ин-
вестиции и интернацио-
нализација на најголе-
мите мултинационални 
компании-глобални трен-
дови и перспективи.

12.12.2018

972 МИРОСЛАВ 
СИМОНОСКИ

Посткризни активности 
на меѓународниот моне-
тарен фонд за стабили-
зирање на меѓународни-
те финансии.

25.12.2018

973 ЛИДИЈА 
ТЕРЗИОВСКА

Даночен систем на Ре-
публика Македонија-да-
ночниот третман на 
правните лица со посе-
бен осврт на данокот на 
добивка.

26.12.2018

974 БИЉАНА 
ДОНОВСКА-ГЕЧЕВА

Емоционалната интели-
генција и водството како 
неопходен императив за 
успешен главен извршен 
директор.

26.12.2018

975 АЛЕКСАНДРА 
ЈАКИМОВСКА

Дивидентна политика 
и механизми за утврду-
вање на вредноста на 
капиталот.

16.01.2019

976 ИВАНА 
МИТРОВСКА

Техники и инструменти 
за мерење на задовол-
ството на потрошувачите 
од банкарските услуги.

11.02.2019

977 МИЛЕНА 
АНДОНОВА 
КИТАНОВСКА

Значењето на мотива-
циската структура на 
вработените-студија на 
случај.

13.02.2019

978 БЛАЖЕ 
ВЕСЕЛИНОВ

Јавниот долг во  
Република Македонија, 
земјите од регионот и 
земјите од Европската 
Унија – компаративна 
анализа.

14.02.2019

979 ЃОРЃИ 
ТАНЕВСКИ

Значењето и улогата на 
виртуелните валути во 
современиот финан-
сиски систем.

15.02.2019

980 ГОРАН 
ЃОРЃИЕВСКИ

Управување со зали-
хи во јавни комунални 
претпријатија.

15.02.2019

981 МАРИЈА 
ЧУРЛИНОВА 
ЈОРДАНОВА

Промени во управување-
то со ризици во осигури-
телните друштва со посе-
бен акцент на Друштвото 
за осигурување „Албсиг“.

07.03.2019

982 ТИАНА 
ФИЛИПОСКА

Обуката на вработените 
како фактор за поголема 
мотивираност при из-
вршување на работните 
задачи.

12.03.2019



105

983 МАРИЈА 
ЃОРЃИЕВСКА

Предизвици на здрав-
ствениот менаџмент 
и финансирањето 
на здравствената 
заштита во Република 
Македонија.

12.03.2019

984 ЃОРЃИ 
КОСТОВСКИ

Финансиски импликации 
од Светската економска 
криза врз економијата на 
Република Македонија.

15.03.2019

985 ДАЛИБОР 
КОСТАДИНОВСКИ

Невработеност и ин-
флација во земјите 
во развој-состојба и 
перспектива.

04.04.2019

986 ИВАН 
ГРИГОРИЈЕВИЌ

Организациските фак-
тори во функција на 
подобрување на услугите 
во електро-енергетскит 
сектор во РМ-студија на 
случај АД МЕПСО.

08.04.2019

987 МАРИЈА 
ИЧОКАЕВА

Улогата на проектниот 
менаџмент и неговата 
примена во невладиниот 
сектор.

12.04.2019

988 АЛЕКСАНДРА 
СТЕВКОВСКА

Анализа на факторите и 
показателите на профи-
табилност на банките во 
Република Македонија.

12.04.2019

989 ИГОР 
АНЕВСКИ

Економско – социјални 
карактеристики на земји-
те од БРИКС.

12.04.2019

990 КРИСТИЈАН 
ДИМОВСКИ

Значењето на ISO стан-
дардите и нивната при-
мена во претпријатијата 
од земјите на Европска 
Унија и Република 
Македонија со посебен 
осврт на ISO 9001:2015 
стандардот.

22.04.2019

991 ИЛИЈА 
ТРИПУНОВСКИ

Меѓународни сметко-
водствени стандарди и 
нивна примена во малите 
и средни претпријатија.

06.05.2019

992 АНЕТА 
ТОДОРОВСКА

Импликација на демо-
графските промени и 
трендот на стареење на 
популацијата врз еко-
номскиот раст и развој.

06.05.2019

993 МАРГАРИТА 
ПЕТРОВСКА

Системи на наградување 
во корпорации од авто-
мобилската индустрија 
со посебен осврт на 
КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ.

09.05.2019

994 АНА 
ТРАЈКОВСКА 
ИЛИЈАДИС

Управување со ликвид-
носен ризик во банкар-
ското работење-студија 
на случај-УНИ Банка А.Д. 
Скопје.

11.06.2019

995 АЛЕКСАНДРА 
ЈАЌИМОВИЌ

Креирање бизнис страте-
гија за создавање кон-
курентска предност на 
претпријатијата-студија 
на случај.

12.06.2019

996 ВИКТОР 
ЧОЧКОВСКИ

Модели за вреднување 
на акциите – теоретски и 
практични аспекти.

01.07.2019

997 ГОРДАНА 
ДИМИТРИЕСКА 
КОЧОСКА

Финансиското известу-
вање и паричниот тек ка-
ко менаџерски алатки во 
процесот на одлучување.

16.07.2019

998 МАРИЈА 
ВАНГЕЛОВА

Можностите за развој 
на капацитетот BLUE 
ECONOMY во Република 
Македонија.

24.09.2019

999 ЛИМОНКА 
АРМИНОВСКА

Значењето на ЈИТ логис-
тиката за работењето на 
компаниите-студија на 
случај.

25.09.2019
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1000 МУХАММЕД 
ХАЏИПАЗИ

Селекција и управување 
со човечки ресурси во 
банкарскиот сектор.

07.10.2019

1001 ВЕСНА 
ЈОВАНОВИЌ

Модел за определување 
на тарифи за водни услу-
ги во Република Северна 
Македонија – студија на 
случај.

15.10.2019

1002 ВАСКА ЉОЧЕВА 
ЈОРДАНОВА

Бизнис план и анализа на 
показателите на профи-
табилност за изградба на 
еко станбени објекти.

16.10.2019

1003 ДЕСПИНА 
КОВАЧЕВА

Маркетинг стратегија на 
производ – на примерот 
на храна за кучиња.

08.11.2019

1004 СТЕФАН 
ЦИЛКОВ

Управување и задржу-
вање на таленти во орга-
низациите во Република 
Македонија.

12.11.2019

1005 ГОРДАНА 
ПОПОСКА

Примена на меѓународ-
ните сметководствени 
стандарди во Република 
Македонија-состојби и 
ефекти.

12.11.2019

1006 МИЛА 
ПОПОВСКА

Дигитализација на 
проект менаџментот 
преку дигитализација 
на бизнис процесите во 
банкарскиот сектор.

15.11.2019

1007 МАРЈАН 
ШТЕРЈОВ

Меѓународна трговија и 
транзицијата кон зелена 
економија-состојби и 
перспективи.

15.11.2019

1008 ХРИСТИНА 
СТАМЕНКОВСКА

Финансиски импликации 
и заштита на правата 
на доверителите преку 
спроведување на стечај-
на постапка-студија на 
случај.

06.12.2019

1009 АЛЕКСАНДАР 
СИБИНОВСКИ

Растот на банките  
следен преку индикато-
рите пораст на капитал, 
адекватност на капита-
лот и профитабилноста.

13.12.2019

1010 СТЕФАН 
СТОЈАНОВСКИ

Иновацијата како 
суштинска каракте-
ристика на сериските 
претприемачи.

30.12.2019

1011 АНДРИЈАНА 
НЕДЕЉКОВСКИ

Ефикасно даночно 
администрирање во 
функција на поддршка 
на бизнис секторот, со 
посебен осврт на Општи-
на Куманово.

16.01.2020

1012 ФЕРИК 
СУЛЕЈМАНОВ

Влијанието на менаџмен-
тот на целосен квалитет 
и меѓународните  
стандарди за квалитет 
врз успехот на компани-
ите во меѓународниот 
бизнис.

30.01.2020

1013 ДУШИЦА 
СПАСОВСКА

Теоретска анализа на 
ефикасноста на стечај-
ниот процес со посебен 
осврт на реорганизација-
та во развиените пазарни 
економии.

14.05.2020

1014 КРИСТИНА 
СТОЈАНОВСКА

Примена на факторингот 
во работењето на комер-
цијалните банки-студија 
на случај.

12.06.2020

1015 ВАЛЕРИЈА 
МИЛОШЕВИЌ

Практики на регру-
тација и селекција на 
човечките ресурси во 
малите и средните прет-
пријатија во Република 
Македонија.

17.06.2020
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1016 АНА 
КАРОВСКА

Односот и влијанието 
помеѓу кредитирањето и 
социјалната нееднаквост 
на населението.

17.07.2020

1017 ВИКТОР 
АНТОВСКИ

Систем за ревизија на 
нерегуларности и можни 
измами.

03.09.2020

1018 ЕМИЛИЈА 
ЛАЗАРОВСКА

Управување со квалитет 
и примена на менаџмент 
алатки и стратегии за 
унапредување на делов-
ните процеси-студија на 
случај.

03.09.2020

1019 ЕВА 
ЗАРЕЗАНКОВА

Управување со ризиците 
во компаниите во Репу-
блика Македонија-сту-
дија на случај.

03.09.2020

1020 ДАВИД 
САЛТАМАРСКИ

Особености на надво-
решно-трговската разме-
на на Република Северна 
Македонија, со осврт на 
состојбите во винскиот 
сектор.

07.10.2020

1021 САИТ 
АЛЕИВИ

Поттикнување на прет-
приемничкиот дух 
кај младите и нивно 
стратешко влијание 
врз економскиот раст 
во Република Северна 
Македонија.

08.10.2020

1022 БИЛЈАНА 
МИЦКОВСКА

Управување со човечките 
ресурси во функција на 
поефикасно работење 
во основните училишта.

08.10.2020

1023 ЛИНА 
ПЕТРОВСКИ

Улогата на оеративниот 
ризик во банкарското 
работење.

12.11.2020

1024 АНА 
ПОПОВА

Деловна етика во бан-
карскиот сектор.

12.11.2020

1025 МАРИО 
ЧОБАНОВ

Современи трендови  
во процесниот прис-
тап на управување со 
квалитет во бизнис 
логистиката

02.12.2020

1026 ИРИНА 
ЈОВАНОСКА

Улогата на системот за 
планирање на ресурсите 
во претпријатието (ЕРП) 
во унапредување на де-
ловните процеси

02.12.2020

1027 МИОДРАГ 
ГЕОРГИЕВСКИ

Значење на електронски-
от систем на Агенцијата 
за катастар на недвиж-
ности на Република 
Северна Македонија  
во развојот на дигитална-
та економија во Републи-
ка Северна Македонија

9.12.2020

1028 МАРИЈА 
КОЛЕВСКА

Маркетинг микс на 
прехрамбено -земјодел-
ски производи (месо и 
месни преработки) со 
осврт на компанијата 
АГРИА- Велес

10.12.2020

1029 ВЕРОНИКА 
ГРАВЧЕВА

Трошоци во логистиката 
студија на случај

14.12.2020

1030 БЛАГОЈА 
ЦВЕТКОВСКИ

Инкотермс 2020 и нив-
ното значење во меѓуна-
родниот бизнис

15.12.2020

1031 СПАСЕ 
КОКОРОВСКИ

Улогата на финансиски-
от менаџмент при упра-
вувањето со финансиите 
на компаниите

16.12.2020

1032 МИЛОШ 
ИЛИЕВСИ

Буџетски процес на 
локално ниво-студија 
на случај извршување 
на буџет на општина 
Куманово

17.12.2020
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1033 ИВОНА 
СТЕВАНОСКА

Сметководствено извес-
тување и даночен трет-
ман кај трговски друштва 
кои се занимаваат со 
организација на игри на 
среќа

17.12.2020

1034 КАТЕРИНА 
ТРАЈКОВСКА

Регулатива, процеси и 
анализа на современите 
трендови на ревизија на 
финансиските извештаи 
во ИТ окружување

18.11.2020

1035 ДРАГАН 
ЈОВАНОВСКИ

Процес на буџетирањето 
во единиците на локал-
ната самоуправа

1036 РИСТЕ 
ВОЈНЕСКИ

Органски раст на бан-
ките преку спојување и 
преземање  и ефектите 
од влез на странски 
капитал во банкарскиот 
сектор-студија на случај

18.12.2020

1037 ЕЛЕНА 
МАЛЧЕВСКА

Компаративна анали-
за на политиките за 
поддршка на претпри-
емништвото на Европ-
ската Унија и Република 
Македонија

11.01.2021

1038 БОЈАН 
СТАНИВУКОВИЌ

Улогата на менаџерот 
при донесување одлуки 
во претпријатијата 

11.01.2021

1039 ТИНА 
БОГДАНОВСКА

Современи начини на 
превземање на компани-
ите -мотиви и тактики

03.02.2021

1040 МИРЧЕ 
ГИГОВ

Кредитна активност на 
банкарскиот сектор во 
македонската економија 
во услови на пандемијата 
Ковид- 19

03.02.2021

1041 ИРИНА 
ФИЛИПОСКА

Дигитална трансформа-
ција и нејзиното влијание 
на конкурентноста кај 
малите и средни прет-
пријатија во Република 
Северна Македонија

05.02.2021

1042 СИМОНА 
СИМОВА

Особености на пазарот 
на животно осигурување 
во Република Северна 
Македонија

09.02.2021

1043 ВЛАДО 
СТОЈАНОВСКИ

Извозните стратегии на 
компаниите од конди-
торската индустрија на 
примерот на Витаминка 
од Прилеп

09.02.2021

1044 БЛАЖЕ 
МИТРЕСКИ

Корпоративните кому-
никации и стратегии на 
бренд-пример на компа-
нијата IVECO

15.02.2021

1045 СТОЈАНЧО 
МИТРЕВСКИ

Странските директни 
инвестиции во македон-
ската економија во време 
на пандемијата Ковид-19  

04.03.2021

1046 НЕВЕНКА 
СПАСОВА

Влијанието на логистика-
та на набавката врз ефи-
касноста на работењето 
на претпријатијата

08.03.2021

1047 ДИМИТАР 
ГОГОВ

Оперативните ризици во 
работењето на логистич-
ките компании

10.03.2021

1048 ТРАЈЧЕ 
ТРАЈАНОВ

Современи предизвици 
на бизнис логистиката

10.03.2021

1049 МАРИЈА 
БОШКОСКА

Регрутација и селекција 
значајни функции во уп-
равувањето со човечките 
ресурси -студија на слу-
чај Sport Vision DOO

10.03.2021
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1050 СВЕТЛАНА 
ЗДРАВЕВСКА

Пристапи во планирање-
то на производство во 
процесната индустрија 

11.03.2021

1051 БЕСНИК 
ИСМАИЛИ

Задоволството на корис-
ниците од електронските 
банкарски услуги на 
примерот на Стопанска 
банка А.Д- Скопје

11.03.2021

1052 АНКИЦА 
СТОЈАНОВСКА – 
МИТРОВСКА

Влијанието на мобингот 
врз продуктивноста на 
вработените

15.03.2021

1053 АЛЕКСАНДАР 
СТАМЕНКОВСКИ

Принципи и практики на 
доброто управување со 
јавните финансии

08.04.2021

1054 ФИЛИП 
ВАНДОВСКИ

Управување со квали-
тет на производите во 
компаниите од прехрам-
бената индустрија во 
Република Македонија

08.04.2021

1055 МАРИЈА 
ХАЏИНИКОЛОВА

Здравствен менаџмент 
со посебен осврт на ме-
наџментот во приватните 
здравствени установи

09.04.2021

1056 АЛЕКСАНДАР 
ИЉОВ

Дигитално наспроти тра-
диционално банкарство 
-различности и можности

12.04.2021

1057 ВЛАДИМИР 
КИРОСКИ

Инвестирање во енер-
гетската ефикасност во 
функција на консоли-
дирање на буџетите на 
локалната самоуправа

14.04.2021

1058 САЊА 
НИКОЛОВСКА

Значењето на банкарска-
та супервизија и импле-
ментацијата на База-
леските стандарди

28.04.2021

1059 АНАСТАСИЈА 
АНЃЕЛКОВИЌ

Управување со кредитни-
от ризик кај  банките  со 
посебен осврт на банки-
те во Република Северна 
Македонија

07.05.2021

1060 ЗАГОРКА 
МИТАШЕВА

Претприемничко образо-
вание -движечка сила за 
иновирање во наставата, 
економски раст и на-
предно општество 

07.05.2021

1061 ТАТЈАНА 
ВЕЉКОВИЌ

Управувањето со залихи-
те во функција на подо-
брување на ликвидноста 
на претпријатијата

04.06.2021

1062 ПАНЧЕ 
СТАНКОВ

Влијанието на странски-
от капитал врз банкар-
скиот сектор во Републи-
ка Северна Македонија 
и ефектите од истиот кај 
системски значајните 
банки – студија на случај

15.07.2021

1063 КАТЕРИНА 
ЃЕОРЃИЕВСКА

Одржливо управување 
со шумите во Република 
Северна Македонија- 
состојби и можности

15.07.2021

1064 ЕЛЕНА 
МИТЕВСКА

Влијанието на дигитал-
ниот маркетинг во ИТ 
компаниите за влез на 
глобалниот пазар -сту-
дија на случај

09.09.2021

1065 ЖАКЛИНА 
ПУЛЕВА

Меѓународното движење 
на капиталот во фор-
ма на СДИ-состојби и 
трендови

13.09.2021
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1066 ТАЊА 
ПОПОВСКА

Улогата и значењето 
на изјавата за мисијата 
за стратешкото плани-
рање на комерцијалните 
банки во Република 
Македонија

08.10.2021

1067 АЛЕКСАНДРА 
МОМИРОСКА

Анализа на финансиски-
те извештаи како инстру-
мент за донесување на 
финансиските и делов-
ните одлуки

03.11.2021

1068 ЈАСМИНА 
СЛАВКОВИЌ

Анализа на финансиски-
те извештаи-Студија на 
случај со посебен осврт 
на индикатори ма лик-
видноста на Македонски 
Телеком АД Скопје

04.11.2021

1069 ЕЛЕОНОРА 
ТОДОРОВСКА

Процесот на градење 
и функционирање на 
ефективни тимови на 
примерот КАМ ДОО

10.12.2021

1070 ЈОШКО 
ИВАНОВСКИ

Можности и перспекти-
вите за развој на аут-
сорсинг индустријата 
во Северна Македонија 
-осврт на ИТО

15.12.2021

1071 МИЛИЦА 
ПАШОВСКА-
ЃОРГОВ

Глобални трендови во 
логистиката

15.12.2021

1072 МАРИЈАНА 
ДИМОСКА

Основање на логистичка 
компанија од областа на 
поштенскиот сообраќај 
во Република Северна 
Македонија

15.12.2021

1073 ЕЛПИДА 
СТОЈАНОСКА

Осигурителните услуги и 
нивната улога во одрж-
ливиот развој на бизнис 
логистиката

24.12.2021

1074 КРИСТИНА 
ЗИКОВА МЕДИЌ

Бизнис план како  
алатка за оцена на физи-
билноста на претприем-
ничка идеја – Студија на 
случај за формирање на 
друштво за сметковод-
ство и ревизија

27.12.2021

1075 КАТЕРИНА 
ФИЛИПОВСКИ

Спојување и превземање 
во банкарскиот сектор

07.02.2022

1076 МАРТИНА 
МИЛАНОВА

Менаџмент на логис-
тичките процеси во 
меѓународната бизнис 
логистика

08.02.2022

1077 ДЕЈАН 
ГЕОРГИЕВСКИ

Можности за финан-
сирање на претприја-
тијата во Република 
Македонија

16.02.2022

1078 ФАНА МАРИЈА 
КИРАЏИЕВА

Современи трендо-
ви на економската 
глобализација

21.02.2022

1079 МАРТИН 
МИЛОШЕВСКИ

Унапредување на рела-
циите со добавувачите 
како значаен сегмент на 
логистиката на набавка

04.03.2022
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Име и презиме Наслов на докторска-
та дисертација

Дата на 
одбрана и 
ментор

    1. МАРИЈА 
ЗАРЕЗАНКОВА-
ПОТЕВСКА

Малото стопанство во 
функција на стопан-
скиот развој, со посе-
бен осврт на Републи-
ка Македонија

17.09.1999 
година
д-р Б. Наневски

    2. БРАТИСЛАВ 
МИЛОШЕВИЌ

Знаењето и новите 
технологии во земјите 
во развој и посебено 
во Република 
Македонија

26.04. 2001 
година
д-р Т. Тодоров

    3. ГОЦЕ 
МЕНКИНОСКИ

Стратегиите во меѓу-
народниот меркетинг 
во процесот на интер-
национализација на 
претпријатијата

24.08.2001 
година
д-р Љ. 
Мишковска-
Кајевска

    4. ВАСИЛ 
Г.ПОПОВСКИ

Влијание на органи-
зациската култура 
врз деловноста на 
претпријатијата

16.03. 2001 
година
д-р В. Стојанова

    5. СИЛВАНА 
МОЈСОВСКА

Глобализацијата на 
светското стопанство 
како интровертен 
процес

31.10. 2002 
година
д-р Т. Тодоров

    6. ДИМИТАР  
ЕФТИМОСКИ

Човечкиот капитал, 
економскиот развој и 
човечкиот развој

18.06.2003 
година
Академик Н. 
Узунов

    7. ЕВИЦА ДЕЛОВА-
ЈОЛЕВСКА

Управување со про-
блематични кредити 
од страна на банките 
со посебен осврт на 
проблематичните 
кредити во Република 
Македонија

12.09. 2003 
година
д-р Љ. Трпески

    8. СНЕЖАНА 
КОСТАДИНОСКА-
МИЛОШЕСКА

Локалните  
финансии во 
Република 
Македонија

01.07. 2004 
година
Академик К. 
Богоев

    9. ТОМЕ 
НЕНОВСКИ

Формирање цени 
на депозитните 
и на кредитните 
производи на 
корпоративните 
банки, со посебен 
осврт на банките 
во Република 
Македонија

15.09.2004 
година
д-р Б. Наневски

10. СЕАДИН 
ЏАФЕРИ

Финансискиот 
потенцијал на 
иселениците и 
неговото вклучување 
во економијата 
на Република 
Македонија

17.04.2004 
година
д-р Б. Наневски

11. МИРКО 
ТРИПУНОСКИ

Управување со отпад 
во функција на одрж-
лив развој

12.07.2004 
година
д-р В. Попоски

Табела 2. Одбранети докторски дисертации во Економски институт – Скопје (1999-2022)

Table 2. Defended doctoral dissertations at the Institute of Economics – Skopje (1999-2022)
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12. ЉИЉАНА 
КОНЕСКА

Управување со 
трошоците во фазите 
на животниот циклус 
на производот на 
стопанските субјекти

20.07.2005 
година
д-р Б. Ангелова

13. МАРЈАН 
БОЈАЏИЕВ

Маркетинг 
управување во 
банкарството и 
осигурувањето

14.06. 2005 
д-р Љ. 
Мишкоска-
Кајевска

14. АРМЕН 
КАДРИОСКИ

Истражувањата 
на меѓународниот 
пазар во функција на 
формирање на меѓу-
народна маркетинг 
стратегија

28.02.2005 
д-р Х. Кусакатов

15. СИЛВАНА 
ШИКЛЕСКА-
ПАШОВСКА

Политиката на финан-
сирање, дивидентата 
политика и степенот 
на нивната корела-
ција во корпорациите 
теоретски и аплика-
тивни аспекти

02.12.2005 
д-р Т. 
Јовановски

16. НИНКО 
КОСТОВСКИ

Методите и постап-
ките на капиталното 
буџетирање во функ-
ција на подобрување 
на квалитетот на 
деловното планирање 
и кредитните апли-
кации на претприја-
тијата во Република 
Македонија

23.06.2005 
д-р С. 
Марковски

17. БЛАГИЦА 
СЕКОВСКА

Управување со марке-
тингот на сточарски 
производи во Репу-
блика Македонија

02.03.2006 
д-р Т. 
Петковска

18. НАТАША 
ДАНИЛОСКА

Институционални 
и организациски 
аспекти за извозно 
ориентиран агроком-
плекс во Република 
Македонија

27.04.2006 
д-р А. 
Јосифовска

19. КЛИМЕНТИНА  
ПОПОСКА

Успешност и профи-
табилност на комер-
цијалните банки

29.01.2007 
д-р Б. Наневски

20. МАРИЈА  
АЦКОВСКА

Туризмот и економ-
скиот развој на Репу-
блика Македонија

20.03.2007 
д-р Д. Вељковиќ

21. САВО  
АШТАЛКОСКИ

Влијанието на про-
цесите на глобали-
зацијата врз меѓуна-
родното движење на 
капиталот

23.08.2007 
д-р Т. Тодоров

22. СНЕЖАНА 
КАРАКАШЕВА-
АНГЕЛОВСКА

Импликациите на да-
нокот на добивка врз 
развојот на даночни-
те системи на некои 
од земјите членки на 
Европскарта унија со 
компаративна анали-
за на даночниот сис-
тем во Р. Македонија

09.05.2007 
д-р Б. Ангелова

23. ПАВЛИНА  
ВИТАНОВА

Развој и унапреду-
вање на ревизорската 
професија во услови 
на глобализација и 
во насока на олесну-
вање на тековите на 
капиталот

08.10.2007 
д-р Б. Ангелова

24. НЕДА ПЕТРОСКА - 
АНГЕЛОВСКА

Готовинскиот тек 
и ликвидноста во 
претпријатијата

09.11.2007 
д-р Б. Наневски
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25. САВИЦА  
ДИМИТРИЕСКА

Идејата за нова Евро-
па-овие политики и 
инансиска перспекти-
ва 2007-2013

07.03.2008  
д-р Л. Лазаров

26. ГОЦЕ  
ТРАЈКОВСКИ

Улогата на финан-
сиските институции 
во процесот на спре-
чување на перење 
на пари со посебен 
осврт на Република 
Македонија

20.06.2008 
д-р М. 
Петковски

27. ДИАНА  
БОШКОВСКА

Портфолио ме-
наџментот-современ 
приод во растот и раз-
војот на корпорациит

24.06.2008 
д-р Б.Ангелова

28. ИДРИЗ
 КОВАЧИ

Импликации на јавни-
те приходи врз инсти-
туциите во Република 
Македонија

26.06.2008  
д-р Б.Ангелова

29. МИРАЧ   
ХАНИ

Фактори на развој 
и финансирање 
на микро и мали 
претпријатија со освр
тнасостојбитевоРепу-
бликаМакедонија

02.09.2008 
д-р Б. Ангелова

30. АЛЕКСАНДРА  
СТАНКОВСКА

Финансиски 
деривати-стратегии 
за тргување
и управување со 
ризици

22.08.2008 
д-р Б. Наневски

31. САМИ   
БИСЛИМИ

Фискалната поли-
тика и економскиот 
развој на Република 
Македонија

12.09.2008 
д-р Б. Наневски

32. КРСТЕ 
ШАЈНОСКИ

Потреба и можности 
за унапредување на 
пазарот на долго-
рочни хартии од 
вредност во финан-
сирањето на развојот 
на РМ

24.04.2009
д-р Б. Наневски

33. МЕРИ  
БОШКОСКА

Превенција и управу-
вање со негативните 
влијанија на финан-
сиските кризи врз 
отворените економии 
во светот

08.05.2009
д-р Б. Наневски

34. ТАТЈАНА  
ДИМОСКА

Влијанието на тури-
змот врз одржливиот 
квалитет на живот на 
граѓаните

27.05.2009
д-р Д. 
Ефтимоски

35. ВИОЛЕТА  
МАЏОВА

Оценка на кредитниот 
ризик во процесот 
на управувањето со 
кредитниот ризик 
во комерцијалните 
банки на Р. 
Македонија

11.06.2009
д-р Б. Наневски

36. КРУМ  
ЕФРЕМОВ

Ефектите од либера-
лизацијата на мулти-
латералниот трговски 
систем врз земјите во 
развој

25.12.2009
д-рС. Мојсовска

37. Г’ЗИМ 
СЕЛИМИ

Локалниот економ-
ски развој и неговото 
финансирање

29.12.2009
д-р Б. Наневски
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38. СНЕЖАНА  
ДИЧЕВСКА

Корпоративно 
управување 
на банките со 
посебен осврт на 
корпоративното 
управување на 
банките во Република 
Македонија

04.03.2010
д-р Е. Делова-
Јолевска

39. САШО  
ТРАЈКОВСКИ

Управување со ризи-
кот при порамнување 
на финансиските 
трансакции-осврт на 
неѓународната и до-
машната практика

05.03.2010
д-р Б. Ангелова

  40. ОЛИВЕРА 
ЃОРЃИЕВА-
ТРАЈКОВСКА

Анализа на 
финансиски 
извештаи со осврт 
на финансиската 
стабилност на 
корпоративниот 
сектор во Република 
Македонија

01.07.2010            
д-рБ. Ангелова

41. ДУШИЦА 
СТЕВЧЕВСКА-
СРБИНОВСКА

Стратешката интегра-
ција на компаниите 
како фактор за ус-
пешноста на споју-
вање и преземање

02.07.2010
д-р В. Поповски

  42. ВАНЧО  
ВЕЛИНОВ

Унапредување на еко-
номиката во здрав-
ствените системи на 
земјите во транзиција

25.08.2010
д-р Б. Ангелова

43. ЗЛАТКО 
ШАЈНОСКИ

Имплементација на 
интернет технологија 
во интегрираните 
маркетинг комуни-
кации со посебен 
осврт на употребата 
на Интернет алатката 
ВЕБ страница кај ком-
паниите во Република 
Македонија

30.09.2010
д-р Т.Петкоска-
Мирчевска

44. ИРИНА 
МАЈОВСКИ

Влијанието на стра-
тешкиот менаџмент 
на човечки ресурси 
врз организациските 
перформанси кај 
деловните субјекти 
во Република 
Македонија

27.10.2010         
д-р В. Поповски

45. ВЕСНА 
ТАНЧЕВА

НАССР-Системот во 
функција на унапре-
дување на туристич-
киот сектор

22.12.2010   
д-р М. 
Будиноски

46. ЗОРАН ЈАНЕВСКИ Електронската тр-
говија и претприем-
ништвото како факто-
рои на конкурентност 
на претпријатијата

04.02.2011
д-р Д. Пендев

47. ВАСЕ 
ДОНЕВСКИ

Утврдување на 
вредноста на недвиж-
ниот имот предмет 
на оданочување во 
единиците на локал-
ната самоуправа и 
администрирањето 
на локалните да-
ноци во Република 
Македонија

18.02.2011
д-р Б. Ангелова

48. ШЕКЕРИНКА 
ИВАНОВСКА

Интернационалниот 
развоен менаџмент во 
креирање на совре-
мени организации и 
глобални менаџери

11.03.2011
д-р В. Поповски

49. ЈАСМИНА 
МАЈСТОРОСКА

Извозната промоција 
како еден од инстру-
ментите на индустри-
ската политика

29.06.2011
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

50. ГОРДАНА 
ТОШЕВА

Ефекти од 
либерализацијата 
на надворешно-
трговската политика 
на Р. Македонија

21.02.2011
д-р С. 
Мојсовска
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51. БИЛЈАНА 
ЦИГЛОВСКА

Перспективи на меѓу-
народната трговија со 
земјоделски произ-
води во земјите во 
развој.

29.06.2011
д-р С. 
Мојсовска

52. ЉУПЧО  
ДАВЧЕВ

Инвестиционо бан-
карство и портфолио 
инвестиции-перспек-
тиви за развој во Репу-
блика Македонија.

24.08.2011
д-р Б. Ангелова

53. ФАДИЛ  
БАЈРАМИ

Перспективи и мож-
ности за влез на Репу-
блика Македонија во 
Европската монетар-
на унија.

16.09.2011
д-р Б. Ангелова

54. ТОШО 
КОСТАДИНОВ

Влијанието на прет-
приемништвото 
врз руралниот раз-
вој на Република 
Македонија.

21.10.2011
д-р Д. Пендев

55. НЕХАД  
РАМАДАНИ

Туристичките 
здруженија во 
функција на развојот 
и промоцијата на 
руралниот туризам 
во Република 
Македонија.

25.10.2011
д-р М. Ацковска

56. БОЈАН  
ГЕОРГИЕВСКИ

Влијание на кредит-
ната експанзија врз 
финансиските кризи.

28.10.2011
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

57. ЕЛИЗАБЕТА  
ТОШЕВА

Улогата на конфигу-
рацискиот пристап 
кон стратегискиот 
меназмент на човечки 
ресурси за постигну-
вање одржлива конку-
рентска предност.

04.11.2011
д-р В. Поповски

58. ЈУСУФ  
ЗЕЌИРИ

Интернационализа-
ција на бизнисот и 
можности за влез на 
странски инвестиции 
во Република 
Македонија.

22.11.2011
д-р Б. Ангелова

59. ШИРЕТ  
ЕЛЕЗИ

Управување на 
општинските 
финансии во Репу-
блика Македонија.

23.12.2011
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

60. СИНИША  
НАУМОСКИ

Современи концепти 
на равизија на финан-
сиски извештаи и ре-
визија на успешност 
во комерцијалното 
банкарство.

01.02.2012
д-р Б. Ангелова

61. АНА 
СТОЈКОСКА

Хармонизација и 
синхронизирање на 
јавното финансирање 
и распределбата на 
средствата во Европ-
ска Унија

6.03.2012
д-р Б. Наневски

62. КАТЕРИНА 
БОЈКОВСКА

Креирање на меѓу-
народни марке-
тинг-стратегии за 
извоз на млеко и 
млечни производи на 
странските пазари

19.04.2012
д-р Т. 
Петковска

63. БУЛЕНТ 
ДЕРВИШИ

Ефектите и перспек-
тивите од рефор-
мите на пензискиот 
систем во Република 
Македонија

15.05.2012
д-р Б. Ангелова

64. НАДА 
ЦИРИВИРИ

Финансиска сметка 
во системот на инте-
грирани национални 
сметки на Република 
Македонија и Ев-
ропскиот систем на 
сметки

28.08.2012
д-р Б. Наневски
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65. ГЕРМАН 
ФИЛКОВ

Маркетинг-истражу-
вање на телевизиите и 
телевизиските гледа-
чи со осврт на Репу-
блика Македонија

2.10.2012
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

66. МИРЈАНА 
СТАНКОВИЌ

Трансфер на техно-
логии-финансиски 
и нормативни ас-
пекти, со посебен 
осврт на Република 
Македонија

3.10.2012
д-р Б. Ангелова

67. НИКОЛЧЕ 
ЈАНКУЛОВСКИ

Финансирање на 
единиците на локал-
ната самоуправа во 
контекст на рамно-
мерниот регионален 
развој во Република 
Македонија

3.12.2012
д-р Б. Ангелова

68. АЛЕКСАНДАР 
КОЦЕВСКИ

Методи на вредну-
вање и сметковод-
ствен третман на 
нематеријалните 
средства - критички 
осврт врз моделот на 
компонентнии цени

4.12.2012
д-р Н. 
Петроска-
Ангеловска

69. МАРКО 
ТРПКОСКИ

Оптимизација на 
трошоците за проце-
сирање на готовина 
во работењето на 
банките

5.12.2012
д-р К. Попоска

70. ИЛИЈА 
ПСАЛТИРОВ

Кредитирање на насе-
лението во Република 
Македонија со корис-
тење на надворешни 
услуги И пласман на 
кредитни произво-
ди преку кредитни 
посредници

7.12.2012
д-р Е. Делова-
Јолевска

71. САМОИЛ 
МАЛЧЕВСКИ

Улогата на семејните 
бизниси во еконо-
мијата на Република 
Македонија

7.02.2013
д-р Н. 
Петроска-
Ангеловска

72. БОЖИДАР 
МИЛЕНКОВСКИ

Претприемништвото 
и интелектуалниот 
капитал како фактори 
на конкурентноста во 
ерата на економијата 
на знаење

7.02.2013
д-р Д. Пендев

73. ДАНЧО 
АРСОВ

Маркетинг аспекти  
на процесот на  
брендирање на  
државите и неговото 
влијание за зголему-
вање на конкурент-
носта на произво-
дите од Република 
Македонија

8.02.2013
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

74. ТАТЈАНА 
НЕСТОРОВСКА

Внатрешна финан-
сиска ревизија и 
контрола во јавниот 
сектор во Република 
Македонија

21.03.2013
д-р Б. Ангелова

75. НАСЕР 
АМЕТИ

Развој на пазарот на 
капитал во функција 
на обезбедување на 
средства за долгороч-
ни вложувања во Ре-
публика Македонија

21.03.2013
д-р Б. Ангелова

76. ИРИНА 
ЛЕКОСКА

Влијанието на про-
цесите на спојувања 
и преземања врз 
функционирањето и 
перформансите на 
банките

15.04.2013
д-р К. Попоска
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77. МАРИНА 
КАНТАРЏИЕВА

Примена на TQM како 
поттикнувачки  
фаkтор за подобру-
вање на стратегис-
киот менаџмент и 
развојот на деловните 
субјекти

16.04.2013
д-р В. Поповски

78. ВЕСНА 
МИЦАЈКОВА

Современи концепти 
на финансирање  
на системот за  
осигурување на  
депозити и адекват-
ност на премијата 
за осигурување на 
депозити

19.04.2013
д-р К. Попоска

79. ФАНКА 
РИСТЕСКА

Развој на пазарот на 
државни хартии од 
вредност во Репу-
блика Македонија 
и перспективите на 
општинските обврз-
ници како алтернати-
ва за финансирање во 
јавниот сектор

30.04.2013
д-р Б. Ангелова

80. АЛЕКСАНДАР 
НИКОЛОВСКИ

Прием на ризик во 
неживотното оси-
гурување со осврт 
на прием на ризик во 
осигурување на стока 
во транспорт-карго 
осигурување 

13.05.2013
д-р С. 
Костадиноска-
Милошевска

81. ИМЕР 
ЗЕНКУ

Влијанието на факто-
рите на опкружување-
то врз управувањето 
со ефикасноста и 
ефективноста во 
производството на 
електрична енер-
гија во Република 
Македонија

16.05.2013
д-р Д. Пендев

82. НИКОЛЧЕ 
РУНЧЕВ

Влијанието на мо-
нетарната политика 
во формирањето 
и одржувањето на 
стабилноста на 
девизниот курс на 
денарот во Република 
Македонија

17.05.2013
д-р С. 
Костадиноска-
Милошевска

83. ДРАГАН 
КОЦЕСКИ

Влијанието на кредит-
ниот ризик врз адек-
ватноста на капиталот 
во банките во Репу-
блика Македонија

17.6.2013
д-р Б. Ангелова

84. ИСКРА 
СТАНЧЕВА 
ГИГОВ

Влијанието на над-
ворешната трговија 
врз економскиот 
раст на Република 
Македонија

25.7.2013
д-р С. 
Мојсовска

85. АЛЕКСАНДАР 
ДЕЈАНОВСКИ

Менаџирање со кре-
дитните ризици како 
генератори за гло-
балните финансиски 
кризи

10.9.2013
д-р С. 
Костадиноска-
Милошевска

86. АЛЕКСАНДРА 
ЛОЗАНОСКА

Социо-економски 
аспекти на неврабо-
теноста и политиките 
на вработување во Ре-
публика Македонија

21.10.2013
д-р В. Јанеска

87. МИРЈАНА 
МАТОВСКА

Принципи на буџет-
ски менаџмент во кон-
текст на транспарент-
носта и финансиската 
контрола

05.11.2013
д-р Б. Ангелова

88. ВЛАДИМИР 
ПЕТКОВСКИ

Финансискиот капа-
цитет на општините 
во Република Маке-
донија-можности, 
практики и решенија 
за подобрување

15.11.2013
д-р Б. Ангелова
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89. ПАНЕ 
ИЛИЕВ

Трендови и перспек-
тиви на брзорастечки-
те бизниси во Репу-
блика Македонија

6.12.2013
д-р Б. Ангелова

90. БАЈРАМ 
ЦАПА

Улогата на туризмот 
во локалниот економ-
ски развој на општина 
Дебар

10.12.2013
д-р М. Ацковска

91. САЊА 
НИКОЛИЌ

Управувањето со 
знаењето како корпо-
ративна стратегија за 
подобрување на кон-
курентската предност 
и организациската 
ефикасност

10.12.2013
д-р В. Поповски

92. ЛИДИЈА 
ЃОШЕВСКА

Улогата и влијанието 
на претприемачкиор 
менаџмент врз растот 
и развојот на малите и 
средните претприја-
тија во Република 
Македонија

13.12.2013
д-р В. Поповски

93. БОРИС
АРСОВ

Улогата и значење-
то на изворите на 
финансирање за 
подобрување на фи-
нансиското работење 
на електронските 
медиуми во Републи-
ка Македонија

16.12.2013
д-р Д. 
Бошковска

94. ИРЕНА 
АШТАЛКОСКА

Улогата и значење-
то на процесот 
на управување со 
перформансите на 
вработените за зго-
лемување на развој-
ните потенцијали на 
организациите

18.12.2013
д-р В. Поповски

95. ВЕСНА 
СПАСЕВСКА

Управување со  
кредитниот ризик 
во комерцијалните 
банки

27.12.2013
д-р Б. Ангелова

96. МИКИ 
РУНТЕВ

Нови тенденции и 
предизвици во меѓу-
народниот финан-
сиски менаџмент

10.02.2014
д-р С. 
Костадиноска-
Милошевска

97. ДРИТА 
МАЛИЧИ

Исламски финан-
сиски пазари и ин-
ституции-со студија 
на случај Саудиска 
Арабија

11.02.2014
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

98. МИШО 
НИКОЛОВ

Принципи на упра-
вување со јавните 
финансии, со осврт 
на стабилноста и 
долгорочната одрж-
ливост на буџетската 
политика на Републи-
ка Македонија

12.02.2014
д-р Б. Ангелова

99. ТАТЈАНА 
ЛУКАНОВСКА

Стратешко купу-
вање на здравствени 
услуги во функција 
на зголемување на 
ефикасноста во 
јавните здравствени 
установи во Републи-
ка Македонија

18.03.2014
д-р Б. Ангелова

100. КАТЕРИНА 
ХАЏИ НАУМОВА-
МИХАЈЛОВСКА

Можности и перс-
пективи за примена 
на целосното упра-
вување со квалитет 
во здруженијата 
на производители 
на органски произ-
води во Република 
Македонија

11.04.2014
д-р Н. 
Данилоска
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101. ЕЛЕНА 
ПАРНАРЏИЕВА-
СТАНОЕВСКА

Влијанието на инфор-
мационата економија 
врз управувањето со 
банкарските ризици – 
меѓународни практи-
ки, состојби и пeрс-
пективи во Република 
Македонија

14.04.2014
д-р Б. Ангелова

102.  РАШИТ 
ЕМИНИ

Современи трендови 
во финансирањето 
на високото образо-
вание преку продла-
бочена соработка 
со бизнис-секторот 
– состојби и перспек-
тиви во Република 
Македонија

15.04.2014
д-р Б. Ангелова

103. СТОЈАН 
ГОЦЕВСКИ

Етичкото однесување 
и вредносните ори-
ентации на менаџе-
рите во Република 
Македонија

16.04.2014
д-р В. Поповски

104. ФАРИЈЕ 
АЛИУ

Менаџирање со ло-
калните јавни при-
ходи во Република 
Македонија

17.04.2014
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

105. ЗОРАН 
ТЕМЕЛКОВ

Системи за оданочу-
вање на депозити и 
нивното влијание врз 
нивото на депозитна-
та база во банкарски-
от сектор

12.05.2014
д-р К. Попоска

106. СИЛВАНА 
ЈОВЧЕСКА

Професионалниот 
развој на менаџерите 
како стратешка алат-
ка на меѓународниот 
менаџмент на човечки 
ресурси за настап на 
меѓународниот пазар

10.06.2014
д-р В. Поповски

107. ЈУЛИЈАНА 
СИЛЈАНОСКА

Интегрираните 
маркетинг-комуни-
кации во функција 
на подобрување на 
туристичката понуда 
на Република Маке-
донија при настапот 
на меѓународниот 
туристички пазар

11.06.2014
д-р Т. 
Петковска

108. ЕМИЛИЈА 
МИТЕВА 
КАЦАРСКИ

Влијанието на  
нецаринскиот  
протекционизам  
врз глобалните  
трговски текови

03.07.2014
д-р С. 
Мојсовска

109. АМИР 
ИМЕРИ

Економски ефекти  
од зачленувањето на 
Република Македо-
нија во Европската 
Унија

14.07.2014
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

110. ДАНИЈЕЛА 
СПАСИЌ

Нови трендови во 
управувањето со 
јавниот сектор, со 
осврт на поштенскиот 
сектор

15.07.2014
д-р С. 
Костадиновска-
Милошеска

111. БЛАГИЦА 
КОЛЕВА

Ревизорска етика 
и одговорност во 
современата профе-
сионална практика 
на раководење со 
ревизијата

15.08.2014
д-р Б. Ангелова

112. БУКУРИЕ 
ИМЕРИ-ЈУСУФИ

Отстапување на 
книговодствената од 
берзанската вредност 
на капиталот  на маке-
донските компании во 
споредба со компа-
ниите на странските 
берзи во регионот на 
Југоисточна Европа

20.08.2014
д-р Б. Ангелова
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113. ЕЛЕНА 
МИХАЈЛОВСКА-
СЕРАФИМОВСКИ

Стратегиски ме-
наџмент за раст на 
мали и средни прет-
пријатија во областа 
на е-бизнисот

25.08.2014
д-р Д. Пендев

114. МЕРИ 
КАРАНФИЛОВСКА

Улогата и значење-
то на социјалниот 
маркетинг и неговата 
примена во Републи-
ка Макединија

09.09.2014
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

115. ДУШИЦА 
НЕДЕЛКОСКА

Влијанието на живот-
ниот стил на потро-
шувачите врз промо-
тивните стратегии на 
конпаниите

10.09.2014
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

116. ФРОСИНА 
НИКОЛОВСКА

Управување со 
внатрешната финан-
сиска криза во прет-
пријатијата во функ-
ција на одржување 
на континуитетот во 
работењето

11.09.2014
д-р Н. 
Петроска-
Ангеловска

117. МОНИКА 
АНГЕЛОСКА-
ДИЧОВСКА

Однесување на интер-
нет-потрошувачите и 
стратегискиот прис-
тап во електронскиот 
бизнис

11.11.2014
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

118. НИКОЛА 
ЦУЦУЛЕСКИ

Влијанието на од-
несувањето на 
потрошувачите врз 
креирањето на мар-
кетинг-стратегиите во 
туризмот во Републи-
ка Македонија

19.11.2014
д-р Т. 
Петковска-
Мирчевска

119. МАРИНА 
РАДОСАВЉЕВИЌ-
БОЈЧЕВА

Ефикасност и ефек-
тивност на корис-
тењето на средствата 
од фондовите на Ев-
ропската Унија во Ре-
публика Македонија

24.11.2014
д-р М. Ацковска

120. ЈОВАН 
АВРАМОСКИ

Улогата на комер-
цијалните банки во 
финансирањето на 
реалниот сектор 
во услови на ниска 
акумулативна спо-
собност и нарушена 
ликвидносна пози-
ција на претприја-
тијата во Република 
Македонија

16.12.2014
д-р М. Ацковска

121. МИРЈАНА 
ТРАЈАНОВСКА

Современи концепти 
за мерење на влија-
нието на банкарските 
производи и услуги 
врз профитабилноста 
во банкарството

16.02.2015
д-р К. Попоска

122. КАТЕРИНА 
КАРЕСКА

Интеграциски 
пристап на целос-
ното управување 
со квалитетот за 
стекнување конку-
рентска предност на 
организациите

20.02.2015
д-р В. Поповски

123. БИЛЈАНА 
ЈОВАНОВИЌ

Фактори на економ-
скиот раст во тран-
зициските економии, 
со посебен осврт на 
земјите од Југоисточ-
на Европа и Републи-
ка Македонија

25.03.2015
д-р С. 
Мојсовска

124. ХАБИЛ 
МУСТАФАИ

Перспективите на 
мултифонд-системот 
во капитално финан-
сираното пензиско 
осигурување на Репу-
блика Македонија

04.06.2015
д-р Б. Ангелова

125. ГУЛЕ ГУЛЕВ Оперативните ризици 
во комерцијалното 
банкарство

10.06.2015
д-р Б. Ангелова
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126. ГОРАН 
МИХАЈЛОВСКИ

Предизвици и при-
добивки од приме-
ната на концептот на 
општествена одго-
ворност на компа-
ниите во Република 
Македонија

01.07.2015
д-р Б. Ангелова

127. САША 
МАКСИМОВСКИ

Јавно-приватното 
партнерство во функ-
ција на зголемување 
на инвестициите во 
енергетската  ефи-
касност и квалите-
тот на комуналните 
услуги во општини-
те во Република 
Македонија

02.07.2015
д-р В. Јанеска

128. ГОЦЕ 
МАРКОСКИ

Кластерите како 
инструмент за развој 
на семејните биз-
ниси во Република 
Македонија 

23.09.2015
д-р С. 
Мојсовска

129. ДРАГАН 
ЃУРЧЕВСКИ

Улогата на економ-
ската дипломатија 
во зголемувањето 
на инвестициите и 
извозот на Република 
Македонија

13.10.2015
д-р Н. 
Петроска-
Ангеловска

130. КАТЕРИНА 
ПОПОВСКА

Улогата на солвент-
носта во креирањето 
на современ систем 
на управување со 
ризици во осигури-
телните компании

30.11.2015
д-р Б. Ангелова

131. ОЛИВЕРА 
КЛИНЧАРОВА

Улогата на суперви-
зијата на осигури-
телните компании 
во стабилноста на 
финансискиот сис-
тем на Република 
Македонија

05.01.2016
д-р С. 
Костадиноска-
Милошеска

132. НИКОЛЧЕ 
МАРИНОВСКИ

Унапредување на опе-
ративните функции во 
текстилната индус-
трија во Република 
Македонија

12.02.2016
д-р В. Јанеска

133.  ВИОЛЕТА 
ТАШЕВА

Економија на 
јавниот сектор, со 
посебен осврт на 
енергетскиот систем 
и електропреносната 
мрежа во Република 
Македонија

27.04.2016
д-р Б. Ангелова

134. МИЛИЦА 
ПРОЈИЌ

Компаративна 
анализа на моделите 
на финансирање на 
малите и средните 
претпријатија низ 
фазите на животниот 
циклус во Република 
Македонија и земјите 
на Европската Унија

1.7.2016
д-р Б. Ангелова

135. ВЛАТКО 
ПАЧЕШКОСКИ

Перспективи за 
подобрување на 
положбата во земјите 
во развој во светската 
економија

8.7.2016
д-р С. 
Костадиноска-
Милошеска

136. ХРИСТИНА 
СЕРАФИМОВСКА

Улогата на прет-
приемништвото во 
развојот на иноватив-
ниот потенцијал на 
човечките ресурси за 
постигнување одр-
жлива конкурентска 
предност

4.10.2016
д-р В. Поповски

137. АНЕТА 
ПЕТКОВСКА-
НОНКУЛОВСКА

Иновациите како 
фактор на економ-
скиот раст со посебен 
осврт на Република 
Македонија

5.12.2016
д-р Д. Пендев
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138. СНЕЖАНА 
БАРДАРЕВА

Можности за 
унапредување на 
економичноста 
во работењето на 
претпријатијата 
во Република 
Македонија, со 
посебен осврт на 
претпријатијата од 
секторот хотели и 
ресторани

7.12.2016
д-р М. Ацкоска

139. КАТЕРИНА 
АНГЕЛЕВСКА-
НАЈДЕСКА

Маркетинг-стратегии 
за позиционирање 
на осигурителните 
компании на паза-
рот на осигурителни 
услуги во Република 
Македонија

12.12.2016
д-р Т. 
Петковска

140. ДИМИТАР 
АНЕВСКИ

Улогата и влијанието 
на малите и средните 
банки врз развојот 
на малите и средните 
претпријатија 
во Република 
Македонија

19.12.2016
д-р К. Попоска

141. ОЛИВЕР 
ФИЛИПОСКИ

Меѓународните стан-
дарди и нивната улога 
во развојот на услуж-
ниот сектор

18.1.2017
д-р М. Таковска

142. МИРЈАНА 
ПЕХЧЕВСКА 
ПОП-ИЛИЕВА

Улогата и значење-
то на кариерното 
советување во проце-
сот на доживотното 
учење во Република 
Македонија

27.1.2017
д-р В. Поповски

143. РЕМЗИЈЕ 
РАКИПИ

Социјалните аспекти 
на јавните расхо-
ди во Република 
Македонијa

16.2.2017
д-р Б. Ангелова

144. БОГДАН 
ЃУРЧЕВСКИ

Хармонизација на 
внатрешната ревизија 
во јавниот сектор на 
Република Македо-
нија со европските 
и меѓународните 
стандарди

9.3.2017
д-р С. 
Костадиноска-
Милошеска

145. СНЕЖАНА 
АНДРЕЕВСКА 
ФИЛИПОВСКА

Глобалните едукатив-
ни програми и нивна-
та примена во Репу-
блика Македонија

13.3.2017
д-р В. Јанеска

146. ЕЛЕНА 
ЃУРОСКА

Влијанието на кли-
матските промени врз 
економскиот развој

22.3.2017
д-р С. 
Мојсовска

147. СТОЈЧЕСКА 
ТАТЈАНА

Стратешко плани-
рање за локален 
одржлив развој во 
единиците за локална 
самоуправа во Репу-
блика Македонија

18.04.2017
Д-р В.Поповски

148. ЉОЧЕВА 
ГРНЧАРОВА 
АЛЕКСАНДРА

Влијание на екстер-
ните и интерните 
фактори за развој на 
иновативни банкар-
ски производи

18.05.2017
Д-р К.
Попоска

149. БОШКОВСКА 
ВЕРА

Стратегии за адап-
тација на франши-
зата во Република 
Македонија

16.08.2017
Д-р М.Таковска

150. НИКОЛОВСКИ 
НЕНАД

Влијанието на крими-
налните приноси врз 
финансискиот систем

30.08.2017
Д-р К.Попоска

151. НИКОЛОВСКИ 
МИХАЈЛО

Современите карак-
теристики и перс-
пективи на светските 
пазари на пари со 
посебен осврт на па-
зарот на пари во Репу-
блика Македонија

01.09.2017
Д-р С. 
Костадиноска 
Милошеска
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152. КОНДРАТЕНКО
ВЕСНА

Процесот на конвер-
генција кон Европска-
та монетарна унија и 
улогата на монетар-
ната политика – слу-
чајот на Република 
Македонија

07.09.2017

Д-Р С. 
Костадиноска 
Милошеска

153. МИТЕВА 
НАТАША

Раст и развој на хо-
телските синџири  и 
можни стратегии за 
влез на македонскиот 
пазар

15.11.2017

Д-р Марија 
Таковска

154. БОШКОСКА 
КЛИСАРОВСКИ
МИЛЕНА

Улогата на 
информациско-  
комуникациските 
технологии  во 
унапредувањето 
на иновативноста 
во Република 
Македонија

20.11.2017
Д-р Зоран 
Јаневски

155. КИРКОВА 
ЈАСМИНА

Транспортната поли-
тика и финансирање 
на транспортната ин-
фраструктура  во Ре-
публика Македонија

15.12.2017

Д-р Биљана 
Ангелова

156. КАМЧЕВ 
ЛАЗЕ

Улогата и влијанието 
на инвестициските и 
пензиските фондови 
во динамизирање 
на пазарот на капи-
тал во Република 
Македонија

27.12.2017

Д-р Климентина 
Попоска

157. ВАРНЕР 
ТАТЈАНА

Стратегиски прис-
тапи за примена на 
општествената одго-
ворност на претприја-
тијата во Република 
Македонија

28.12.2017
Д-р Васил 
Поповски

158. БОГДАНОВСКА-
СТОЈАНОСКА 
МАЈА

Управување со лик-
видноста  во јавното 
финансирање со 
посебен осврт на 
трезорскиот систем 
на работење

16.02.2018
Д-р Снежана 
Костадиноска 
Милошеска

159. ПАЛЕВСКИ 
ЃОРЃИ

Можности за унапре-
дување на функцио-
нирањето на цен-
тралниот депозитар 
за хартии од вред-
ност во Република 
Македонија

12.03.2018
Д-р Силвана 
Мојсовска

160. МИЈАЛОВА 
ЕФТИМОВСКА 
КАТЕРИНА

Современи аспекти 
на маркетингот на 
туристичките дес-
тинации и неговата 
улога во развојот на 
туристичките дести-
нации во Република 
Македонија

19.03.2018
Д-р Татјана 
Петковска 
Мирчевска

161. МЛАДЕНОВСКА 
ЕЛИЗАБЕТА

Проектниот ме-
наџмент како логис-
тика на бизнисот на 
проектно-ориенти-
раните претприја-
тија во Република 
Македонија

26.02.2018
Д-р Биљана 
Ангелова

162. СТЕВАНОВИЌ 
ЕМИЛИЈА

Специфичности во 
примената на Меѓуна-
родните стандарди за 
финансиско известу-
вање за МСП во Репу-
блика Македонија

17.05.2018

Д-р Биљана 
Ангелова

163. ПАНОВА 
КОСТАДИНКА

Корелативната за-
висност меѓу надво-
решната трговија и 
економскиот раст на 
Европската Унија

18.05.2018

Д-р Марија 
Таковска
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164. КУНОВСКА 
КРИСТИНА

Оценка на кредит-
ната способност и 
кредитен ризик на 
МСП и корпоративни 
клиенти за кредитна 
изложеност во банки-
те во Република Ма-
кедонија, со посебен 
осврт на моделите на 
кредитен ризик

23.05.2018

Д-р Биљана 
Ангелова

165. ХАЛИЛИ 
АРБЕН

Фискалните ефекти 
на земјоделските по-
литики во Република 
Македонија

08.06.2018
Д-р Биљана 
Ангелова

166. ПЕТРЕВСКА 
СИЛВАНА

Примена на концеп-
тот родово буџети-
рање во функција на 
економскиот развој

12.06.2018
Д-р Снежана 
Костадиноска 
Милошеска

167. ЈАКОВЛЕВ 
ЗЛАТКО

Финансиските одлуки 
на менаџментот и нив-
ната улога во рабо-
тењето на претприја-
тијата од областа на 
туризмот

13.12.2018

Д-р Марија 
Таковска

168. ЈАНЕВСКА 
СИМКА

Современи каракте-
ристики и перспекти-
ви на светските девиз-
ни пазари со посебен 
осврт на девизниот 
пазар во Република 
Македонија

14.12.2018

Д-р Снежана 
Костадиноска 
Милошеска

169. МУСЛИУ 
ФАТИМЕ

Глобализацијата и 
нејзиното влијание 
врз македонската 
економија

17.7.2019

Д-р Биљана 
Ангелова

170. ТРАЈКОВСКА 
СЛАВИЦА

Економски придо-
бивки од вложување 
во знаење и човечки 
капитал- студија на 
случај Грдежен ин-
ститут Македонија АД 
Скопје

24.10.2019

Д-р Снежана 
Костадиноска 
Милошеска

171. АРБРЕША 
АЈДИНИ 
ДУРМИШИ

Улогата и значењето 
на лидерството во 
подобрувањето на 
перформансите на 
вработените во прет-
пријатијата во полош-
киот регион

25.06.2020
Д-р Васил 
Поповски

172 АРБЕНИТА 
ВЕБИ КОСУМИ

Profitability 
determinants of 
commercial banks in 
dynamic environment: 
evidences from the 
Republic of North 
Macedonia
(Детерминанти на 
профитабилност 
на комерцијалните 
банки во динамично 
окружување: случај 
на Република Север-
на Македонија)

17.02.2022
Д-р Климентина 
Попоска
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во периодот од основањето до денес, 
Економскиот институт – Скопје има ост-
варено плодна меѓународна соработка 
во доменот на научноистражувачката и 
на образовната дејност. Во последните 
10 години Институтот ги остварува след-
ниве позначајни форми на меѓународна 
соработка. 

Од 2012 година Економскиот институт – 
Скопје, заедно со Економскиот  институт 
– Сараево; Економскиот институт – За-
греб;   Економскиот факулет – Подгори-
ца,  Универзитет  Црна  Гора; Inštitut za
ekonomska raziskovanja – Ljubljana и Ин-
ститут економскиx наука – Београд ја ос-
нова меѓународната асоцијација SEEA
(Southeastern Europe Association). SEEA
изготвува меѓународна публикација
„SEE-6 Economic Outlook“. Првиот број
на SEE-6 Economic Outlook се објави во
ноември 2015 година и до денес се обја-
вени 10 изданија.

Во 2014 година Економскиот институт 
– Скопје започна соработка со факул-
тетот CEMAFI International, University of
Nice Sophia Antipolis, Nice, France и во
октомври 2014 година ја организираше
меѓународната конференција на тема:
Contemporary Trends and Prospects of
Economic Recovery.

Во рамките на соработката на Економ-
скиот институт – Скопје и асоцијацијата 
DemoBalk, во месец октомври 2015 го-

INTERNATIONAL 
COOPERATION

Since its establishment the Institute 
of Economics - Skopje has achieved 
fruitful international cooperation in 
the field of scientific research, teaching 
and educational activities. In the last 
10 years the Institute has realized 
the following significant international 
cooperation.  

Since 2012 the Institute of Economics 
– Skopje together with the Institute
of Economics - Sarajevo; Institute
of Economics - Zagreb; Faculty of
Economics - Podgorica, University of
Montenegro; Institute for Economic
Development - Ljubljana and the
Institute for Economic Science -
Belgrade founded the International
Association SEEA (Southeastern
Europe Association). SEEA is preparing
an international publication “SEE-6
Economic Outlook”. The first issue of
SEE-6 Economic Outlook was published
in November 2015 and up to now 10
editions have been published.

In 2014, the Institute of Economics 
– Skopje started cooperation with
the Faculty CEMAFI International,
University of Nice Sophia Antipolis, Nice,
France and in October 2014 organized
the international conference on:
Contemporary Trends and Prospects of
Economic Recovery.

Соработка со School of securities and futures, Универзитет SWUFE,  

Република Кина 2018 година
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дина во Охрид, успешно се реализираше Петтата меѓународна конфе-
ренција за демографијата на Балканот „Населението на Балканот на 
прагот на 21-от век”. 

Во  2015  година  остварена  е  соработка и  со  Државниот универзитет 
Uludag University-Бурса, Република Турција, за размена на наставници, 
заедничко учество на меѓународни проекти и организирање на меѓу-
народни конференции. Во рамките на сорaботката, во месец јули 2017 
година во Охрид се одржа меѓународниот симпозиум „4th International 
Symposium on Accounting аnd Finance ISAF 2017“, во организација на 
MUFAD- Турција, Uludag University-Бурса, Турција и Економскиот ин-
ститут – Скопје. Дополнително се потпиша и Ерасмус договор за сора-
ботка меѓу Uludag University-Бурса, Турција и Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје. 

Во октомври 2017 година, во Охрид се одржа 3rd  China CEE 
conference,  на тема „The role of human capital in the One Belt One Road 
initiative“.  Организатори на конференцијата беа: Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје; Confucius Institute;  Економски факултет 
– Скопје;   Економски институт – Скопје; University of Ljubljana,  Faculty 
of Economics (Slovenia). Конференцијата беше поддржана од Chinese 
Academy of Social Sciences, Institute for European Studies in Beijing. 

Во април 2018 година Економскиот институт – Скопје започна со-
работка со универзитетот: „Southwestern University of Finance and 
Economics“ при факултетот „School of securities and futures“, Република 
Кина. Од јуни 2018 година, деканот на факултетот „School of securities 

As a result of the cooperation with the association DemoBalk, 
in October 2015 in Ohrid, the Fifth International Conference on 
Demography in the Balkans “Population of the Balkans on the threshold 
of the 21st century” was successfully realized.

In 2015, cooperation with the State University ULUDAG - Bursa, Turkey 
was made, pertaining to academic staff mobility, joint participation 
in international projects and organizing international conferences. 
Within the cooperation the international symposium 4th International 
Symposium on Accounting and Finance  ISAF was held in July 2017, 
organized by MUFAD - Turkey, Uludag University – Bursa, Turkey and 
Institute of Economics – Skopje. Additionaly, the Erasmus cooperation 
agreement was signed by the Uludag University – Bursa, Turkey and “St 
Cyril and Methodius” University in Skopje.

In October 2017 in Ohrid, the 3rd  China CEE conference was held, 
on the topic: The role of human capital in the One Belt One Road 
initiative. The conference was organized by Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje; Confucius Institute;   Faculty of Economics – 
Skopje;   Institute of Economics – Skopje; University of Ljubljana, Faculty 
of Economics (Slovenia). It was supported by the Chinese Academy of 
Social Sciences, Institute for European Studies in Beijing.

In April 2018, the Institute of Economics – Skopje started cooperation 
with the “Southwestern University of Finance and Economics” at 
the Faculty “School of securities and futures”, Republic of China. 
Since June 2018, the Dean of the Faculty of “School of securities and 

Соработка со Варна Универзитетот за менаџмент, Бугарија, 2019 годинаРаботна средба SEEA, Скопје
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and futures“, Република Кина, е член на уредувачкиот одбор на меѓу-
народното списание на Економскиот институт – Скопје  (Economic 
development).

Од 2018 година, Економскиот институт – Скопје остварува соработка и 
со Универзитетот за менаџмент во Варна. 

Во 2019 година Економскиот институт – Скопје иницираше соработка со 
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје и The School 
of Economic and Regional Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, 
а од 2020 година плодна соработка се реализира и со Универзитетот за 
економија и технологија TOBB ETÜ од Турција.

Реномирани професори од различни универзитети се гости предавачи 
во Економскиот институт – Скопје. Исто така, професори од Институтот 
се визитинг професори и истражувачи на меѓународни универзитети 
преку ЕРАСМУС програмата.

futures”, Republic of China, is a member of the editorial board in the 
Economic development journal. That year, the Institute also begins the 
cooperation with the University of Management in Varna. 

In 2019, the Institute of Economics – Skopje initiated cooperation 
with the Institute of Social Sciences and Humanities - Skopje and The 
School of Economic and Regional Studies, University of Macedonia, 
Thessaloniki, and from 2020 fruitful cooperation is realized with the 
University of Economics and Technology TOBB ETÜ from Turkey.

Renowned professors from the various universities are guest lecturers 
at the Institute of Economics – Skopje. Also, professors from the 
Institute are visiting professors and researchers at the international 
universities through the ERASMUS.

Обука во рамки на проектот ХЕЛИКС на тема „Претприемачки вештини за одржливи 

угостителски претпријатија“, Скопје, 2019 година
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1. Министерство за економија;

2. Министерство за образование и наука;

3. Министерство за финансии;

4. Министерство за животна средина и просторно планирање;

5. Министерство за труд и социјална политика;

6. Министерство за правда; 

7. Министерство за надворешни работи;

8. Министерство за локална самоуправа;

9. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;

10. Министерство за одбрана;

11. Министерство за внатрешни работи;

12. Министерство за транспорт и врски;

13. Министерство за здравство;

14. Министерство за култура;

15. Министерство за информатичко општество и администрација;

16. Секретаријат за европски прашања, Влада на Република 
Северна Македонија;

17. МАНУ- Македонска академија на науките и уметностите;

18. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Економски факултет, 
Скопје;

19. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Факултет за земјоделски 
науки и храна, Скопје;

20. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет 
„Јустинијан Први“, Скопје;

21. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Технолошко –металуршки  
факултет, Скопје;

22. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Факултет за електротехника 
и информатички технологии, Скопје;

23. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Машински факултет, Скопје;

24. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Градежен  факултет, Скопје;

25. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Природно-математички 
факултет, Скопје;

26. Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје;

27. Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Економски 
факултет, Прилеп;

28. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за 
туризам и угостителство, Охрид;

29. Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за 
безбедност, Скопје;

30. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за 
администрација и менаџмент на информациски системи, Битола;

31. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип;

32. ЈИЕУ – Југоисточен Европски Универзитет, Тетово;

33. Државен универзитет, Тетово;

34. Факултет за бизнис и економија, Скопје;

35. New School University, New York, USA;

36. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper, 
Slovenija; 

37. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad; 

38. Пловдивски универcитет „Паисиû Хилендарски“, Философско-
исторически факултет, Пловдив;

39. Faculta di Economia, Università di Bologna, Italia;

ИНСТИТУЦИИ СО КОИ СОРАБОТУВАЛ ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ 
COOPERATIVE INSTITUTIONS OF THE INSTITUTE OF ECONOMICS - SKOPJE
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40. Faculta di science Politiche, Università di Bologna, Italia;

41. Università di Bologna, Centro per l’Europa;

42. Italian Institute for Foreign Trade, Skopje;

43. University, Paris 1, ROSES, France;

44. Institute of International Economic Relations, Athens, Greece;

45. Universite de Marne la vallee, France;

46. Universidad Autonoma de Madrid, Spain;

47. Academia de studi Economice din Bucureṣti, Romania;

48. London School of Economics and Political Science, United 
Kingdom;

49. Università di Cagliari, Italia;

50. Институт за социолошки и политички истражувања;

51. Земјоделски институт;   

52. Институт за земјотресно инженерство и инженерска 
сеизмологија;  

53. Институт за сточарство;  

54. Institut ekonomskih nauka, Beograd;

55. Ekonomski institut AD, Beograd;

56. Ekonomski institut ad, Banja Luka; 

57. Ekonomski institut, Zagreb;

58. The Institute for Development and International Relations, Zagreb;

59. The Institute of Economics Sarajevo;

60. The University of Montenegro, Faculty of Economics Podgorica;

61. Institute of Economic Research, Ljubljana;

62. Faculty of Economics and Business Administration, West University 
of Timiṣoara, Romania;

63. Центар за демографска истраживања, Институт друштвених 
наука, Београд;

64. Институт за међународну политику и привреду, Београд;

65. Икономически институт, Софија, Република Бугарија; 

66. The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 
Vienna, Austria;

67. Think tank Institute Frеnds of Europe”, Brussels, Belgium;

68. OECD, Paris;

69. World Bank, Washington, USA;

70. Народна Банка на Република Северна Македонија;

71. Стопанска комора на Република Северна Македонија;

72. Државен завод за статистика;

73. USAID, Канцеларија во Скопје;

74. UNDP, Канцеларија во Скопје;

75. Канцеларија на Фондот за население на Обединетите нации 
(UNFPA), Скопје;

76. Bankakademie Frankfurt-Main, Република Германија;

77. Deutsche Gesellschaft für Technishe Zuusammenarbeit (GTZ) 
Gmbh, канцеларија Скопје;

78. Фондација Friedrich Ebert Stiftung, канцеларија Скопје;

79. Фондација Институт отворено општество – Македонија;

80. Фондација Метаморфозис, канцеларија Скопје;

81. SINTEF, research organization in Scandinavia;

82. International Labor Office, Sub regional Office for Central and 
Eastern Europe, Budapest, Hungary;

83. International Organization for Migration (IOM), канцеларија 
Скопје;

84. Агенција за стопански недоволно развиени подрачја;

85. Агенција за поддршка на претприемништвото на Република 
Македонија;
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86. Агенција за финансиска поддршка на земјоделството;

87. Агенција за приватизација на Република Македонија;

88. Агенција за електронски комуникации;

89. Агенција за вработување на Република Македонија;

90. Агенција за странски инвестиции на Република Македонија;

91. Агенција за иселеништво;

92. Здружение за одржлив развој;

93. Заедница на единиците на локална самоуправа на Република 
Македонија;

94. Општина Центар;

95. Општина Куманово;

96. АД ЕЛЕМ, Скопје;

97. Јавно сообракајно претпријатие – Скопје;

98. ЈП Комунална хигиена, Скопје;

99. ЈП Македонски УГД, Скопје;

100. АД Градски трговски центар, Скопје;

101. ЈП Нискоградба, Битола;

102. ЈП Куманово гас, Куманово;

103. ЈП Водовод, Куманово;

104. АД Тиквеш, Кавадарци;

105. АД Анска Река, Валандово;

106. АД ЗИК Куманово;

107. АД ЗИК Струмица;

108. Рудници и железарница, Скопје;

109. Комерцијална банка АД, Скопје;

110. Шпаркасе банка Македонија, АД Скопје; 

111. КАУНТ ДООЕЛ, Скопје; 

112. Култура, АД Скопје; 

113. Академик ДООЕЛ, Скопје; 

114. International Bank for Reconstruction and Development - IBRD;

115. Комисија за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер;

116. Државен архив на Република Македонија;

117. Град Скопје;

118. Центар за развој на Вардарски плански регион - Велес;

119. Академија за банкарство и информатичка технологија - Скопје;

120. Southeastern Europe Association - SEEA;

121. Balkan Communication Network;

122. Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di 
Bologna, Italia;

123. University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovenia;

124. Uludağ University - BURSA-TÜRKİYE;

125. German Development Cooperation - GIZ Office Macedonia 
- Skopje;

126. АД „Електрани на Македонија“ - Скопје;

127. ЈП „Злетовица“, хидросистем - Пробиштип; 

128. Лотарија на Македонија, АД Скопје;

129. Универзитет за менаџмент во Варна (Varna University of 
Management), Бугарија; 

130. Универзитет за економија и технологија TOBB ETÜ (University of 
economics and technology), Турција.
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Работен состанок на институциите партнери во проектот ХЕЛИКС, 2019 година
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CV – ACADEMIC STAFF 

Verica Janeska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area:
Interaction between 
Demographic, 
Economic and Social Processes

Areas of interest: 

Demographic development, 
Population development, 
International migrations,  
Labor market, Human  
resources management

Е-mail address: verica@ek-inst.ukim.edu.mk
verica_inst@yahoo.com

CURRICULUM VITAE:

Verica Janeska was born in Gostivar in 1957. She obtained all three 
higher education academic degrees from the Faculty of Economics 
– Skopje, University „Ss. Cyril and Methodius“ in Skopje. In 1980, she 
graduated at the Department of Economic Policy and Development and 
in 1991, completed postgraduate studies in Economic Development 
with Methods of Economic Analyses with master thesis: „Contemporary 
Economic Migrations from the Republic of Macedonia abroad“. In 2000, 
she defended her doctoral dissertation: „Contemporary International 
Migrations, the Emigration from the Republic of Macedonia and Socio-
economic Development“.

Since 1982, she has been employed at the Institute of Economics – 
Skopje and was appointed in continuity in all subsequent academic 
positions. Since 2007 she is professor in the area of Interaction between 
Demographic, Economic and Social Processes. She teaches at second-
cycle study programs at the Institute of Economics, at the School of 
Doctoral Studies of the University “Ss. Cyril and Methodius“ in Skopje 
as well as at third cycle study program in Organizational Sciences and 
Management, joint study programme with the faculty in Economics and 
the Institute for Sociological, Political and Juridical Research. 

БИОГРАФИИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ КАДАР

д-р Верица Јанеска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика:
Интеракција меѓу демографски-
те, економските и социјалните 
процеси

Научни подрачја на интерес:

Демографски развој,  
Развој на населението,  
Меѓународни миграции,  
Пазар на труд, Менаџмент  
на човечки ресурси

Е-mail адреси: verica@ek-inst.ukim.edu.mk
verica_inst@yahoo.com

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Верица Јанеска е родена во 1957 година, во Гостивар. Трите ака-
демски степени на високото образование ги стекнала на Економски-
от факултет при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 
1980 година дипломирала на насоката Економска политика и развој, а 
во 1991 година ги завршила  последипломските студии од областа на 
Економски развој со методи на економската анализа, со одбраната на 
магистерскиот труд: „Современата економска миграција од СР Македо-
нија во странство“. Во 2000-та година ја одбранила докторската дис-
ертација на тема: „Современите меѓународни миграции, надворешните 
миграции од Република Македонија и социо-економскиот развој“.

Во Економскиот институт-Скопје е вработена од 1982 година, каде во 
континуитет се избира во сите научни и наставно-научни звања. Од 
2007 година е редовен професор на проблематиката Интеракција меѓу 
демографските, економските и социјалните процеси. Предава на по-
следипломските студии на Економскиот институт-Скопје, Школата за 
докторски студии при Универзитетот «Св. Кирил и Методиј» во Скопје, 
како и на третиот циклус на студии од областа на Организациски на-
уки и управување (менаџмент), заедничка студиска програма со Еко-
номскиот факултет и Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања. 
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In the past four decades, she was appointed at different positions in the 
Institute and in other institutions. In the period 2016-2020 she was a 
member of the University Senate. Since 2017, she has been the head of 
the Department of Demographics. 

In her research career she has published more than one hundred 
papers. She is an author/co-author and/or editor of twenty five books/
monographs (Ageing of the Population and Labor Force in the Republic 
of Macedonia; Contemporary International Migration, the Emigration 
from the Republic of Macedonia and the Socio-economic Development; 
Demographic Terminological Glossary; Scientific Diaspora from the 
Republic of Macedonia etc.). She has published more than eighty 
papers and participated in about sixty scientific meetings and 
conferences, in the country and abroad. She worked on around eighty 
domestic and international scientific and applied projects (including 
EU founded projects) and as consultant of EU/EAR (European Agency 
for Reconstruction), EC/GVG (Gerichtsverfassungsgesetz), International 
Labor Organization and International Organization of Migration. 
She has made many study visits abroad (Moscow State University 
“Lomonosov”, Russia; The Vienna Institute for International Economic 
Studies -WIIW, Austria etc.). Since 2007, she has been a member of 
DemoBalk, association of researchers from the Balkan countries in 
the field of demography, and since 2017 a member of the Global Labor 
Organization (GLO) and of Association of Demographers of Serbia.

Во изминатите четири децении била именувана на различни позиции 
во Институтот и во други институции. Во периодот 2016-2020 година 
била член на Универзитетскиот сенат. Од 2017 година е раководител на 
Одделението за демографија.

Во досегашната научноистражувачка работа има изработено повеќе 
од  сто трудови. Таа е автор/коавтор и/или редактор на дваесет и пет 
книги/монографии (Стареење на населението и на работната сила 
во Република Македонија; Современите меѓународни миграции, еми-
грацијата од Република Македонија и социо-економскиот развој; Де-
мографски терминолошки речник; Научната дијаспора од Република 
Македонија и др.). Објавила повеќе од осумдесет статии и учеству-
вала на околу шеесет научни собири и конференции во земјата и во 
странство. Работела на повеќе од осумдесет домашни и меѓународни 
научни и апликативни проекти (вклучително проекти финансирани од 
ЕУ) и како консултант на EU/EAR (European Agency for Reconstruction), 
EC/GVG (Gerichtsverfassungsgesetz), International Labour Organization и 
International Organization of Migration. Реализирала повеќе студиски 
престои во странство (на Државниот московски универзитет „Ломо-
носов“, Русија; Виенскиот институт за меѓународни економски студии 
– WIIW, Австрија и др.). Од 2007 година е член на DemoBalk, асоција-
ција на истражувачи на демографската проблематика од балканските 
земји, а од 2017 година е член на Глобалната организација на трудот 
(GLO) и на Друштвото на демографи на Србија.
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Vasil Popovski, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: International Management

Areas of interest: 
International Management, 
Management, Human Resource 
Management, Microeconomics

Е-mail address: vasil@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Vasil Popovski was born in 1963. In 1991, he graduated from the 
Faculty of Philosophy in Skopje, department of Philosophy. In 1995, he 
completed his postgraduate studies at the Institute for Sociological 
Political and Juridical Research – Skopje in Human Resource 
Management and upon defending the master’s thesis he obtained 
M.Sc. in Human Resource Management. In 2001, at the Institute 
of Economics-Skopje he defended the doctoral dissertation: “The 
Impact of the Organizational Culture on the Business Activity of the 
Enterprises” and obtained Ph.D. in Economics. He has worked at the 
Institute of Economics Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius” in 
Skopje since 1996. In the highest scientific title - scientific advisor was 
elected in 2007. In 2012, he obtained the highest academic scientific 
title - a full time professor, and his current appointment is Full time 
Professor of International Management.

He has actively participated in the preparation of scientific research 
and applied projects and scientific meetings, conferences, seminars, 
congresses and symposia in the country and abroad and performs 
teaching at second and third cycle (postgraduate and doctoral 
studies) at the University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje. He has 
undertaken study visits in France, Spain, Germany, Austria, Holland, 
Hungary, Slovenia, and Moldova. Since 2008, he has been the Head 
of the second-cycle study program in International Management 
within the Institute. He is an author of numerous works, books among 
which: “The Impact of the Organizational Culture on the Business 
Activity of the Enterprise”, “Managing cultural differences in the 
Republic of Macedonia”, Performance Management”, “Innovation and 
Entrepreneurship”, International Management.

д-р Васил Поповски

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Меѓународен менаџмент

Научни подрачја на интерес:
Менаџмент, Менаџмент  
на човечки ресурси, 
Mикроекономија

Е-mail адреси: vasil@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Васил Поповски е роден во 1963 година. Во 1991 година дипломирал на 
Филозофскиот факултет во Скопје, група филозофија. Во 1995 година 
ги завршил постдипломските студии по менаџмент на човечки ресурси 
на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, 
со што се стекнал со звањето магистер по менаџмент на човечки ресур-
си. Во 2001 година на Економскиот институт во Скопје ја одбранил док-
торската дисертација под наслов „Влијание на организациската култура 
врз деловноста на претпријатијата” и се стекнал со звањето доктор на 
економски науки. Од 1996 година работи во Економскиот институт при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во највисокото научно 
звање - научен советник е избран во 2007 година. Во 2012 година се 
реизбира во редовен професор по меѓународен менаџмент, а неговото 
сегашно звање е редовен професор на проблематиката меѓународен 
менаџмент. 

Активно учествувал во изработка на научноистражувачки и апликатив-
ни проекти, како и на научни собири, конференции, семинари, конгре-
си и симпозиуми во земјава и во странство и држи настава на втор и 
трет циклус (постдипломски и докторски студии) на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. Има реализирано студиски престои во 
Франција, Шпанија, Германија, Австрија, Холандија, Унгарија, Слове-
нија, Молдавија. Од 2008 година е раководител на студиска програма 
од втор циклус по Меѓународен менаџмент во рамките на Економски-
от институт. Автор е на бројни трудови и книги, меѓу кои посебно се 
истакнуваат „Влијание на организациската култура врз деловноста на 
претпријатијата”, „Менаџирање на културните разлики во Република 
Македонија”, „Менаџмент на перформанси”, „Иновации и претприем-
ништво”, „Меѓународен менаџмент“.
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Biljana Angelova, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Financial Management

Е-mail address: angelova@ek-inst.ukim.edu.mk 

BRIEF BIOGRAPHY:

Biljana Angelova was born in Skopje. She completed graduate and 
postgraduate studies at the University “Ss. Cyril and Methodius” in 
Skopje, and in 1999, she earned a Ph.D. degree from the Faculty of 
Economics.

She employed in the Institute of Economics in 1992, and was appointed 
in continuity in subsequent academic positions. She was appointed as 
Research professor – Full time professor of Business Finance for the 
first time in 2007, and reappointed in Full time Professor of Financial 
Management in 2012. 

In the period from 2006-2008 she was the Head of postgraduade study 
in International Management and since 2008 she became Head of 
postgraduate study in Financial Management. She was first Head of 
doctorial study in Organizational Sciences -Management 2012-2016 at 
the University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje. 

From November 2009 to September 2016 she was twice elected for the 
Director of the Institute of Economics – Skopje. 

In June 2016 she was elected for Vicerector for finance, investments 
and development at the University “Ss. Cyril and Methodius”, and she is 
again elected on the same position in September 2020 for the mandate 
period 2020-2023.

д-р Биљана Ангелова

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Финансиски менаџмент

Е-mail адреси: angelova@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Биљана Ангелова е родена во Скопје. Додипломски и последипломски 
студии завршила на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ка-
де и докторирала во 1999 година на Економскиот факултет.

Во Економскиот институт е вработена од 1992 година, каде во конти-
нуитет се избира во сите научни и наставно-научни звања. Во 2007 го-
дина првпат е избрана во највисокото научно звање научен советник/
редовен професор во областа на деловни финансии, а во 2012 година 
повторно е избрана во редовен професор во областа на финансиски 
менаџмент.

Во периодот 2006 – 2008 година била раководител на втор циклус сту-
дии по Меѓународен менаџмент, а од 2008 година до денес раководи со 
насоката Финансиски менаџмент.

Била прв раководител на студиите од трет циклус по организациски 
науки – менаџмент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 
периодот 2012-2016 година.

Од ноември 2009 до септември 2016 година била директор на Економ-
скиот институт.

Во јуни 2016 година е избрана за проректор за финансии, инвестиции и 
развој на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на која функ-
ција е и вторпат избрана и во 2020 година за мандатниот период 2020-
2023 година. 
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Since 2016 to 2023 she is a prezidet of the Commission for Finance 
at the University “Ss. Cyril and Methodius” and the president of the 
Commision for publishing at the University.

Since 2016 she has represented University in the Board of Confucius 
Institute and she permanently contribute to upgrade and develop 
scientific and cultural cooperation between University “Ss. Cyril and 
Methodius”and the University for Banking and Finance in Cangdu, 
Republic of China.

Starting from 2018 she participates in founding university company for 
technology transfer and innovations INNOFET DOOEL Skopje and she is 
the first president of Supervizory Board.

Since 2018 she is permanently engaged in running activities for 
promotion and support the Accelerator of University “Ss. Cyril and 
Methodius”

She has been a member of the Council for verification of foreign high 
education diplomas at the Ministry of education and science in the 
field of social sciences and humanities since 2011 to 2017. She was 
the initiator and the first President of the International Association 
of Southeast Europe institutes of economics in the period 2012-2013. 
In 2016 she was elected for independent member of the Supervisory 
Board of Halk Bank Skopje. She has participated in establishing the 
Academy of Banking and Information Technology, recognized in 
implementation proffesional trainings for employees in banks where 
she was appointed as Vice President of the Academic Board in 2014. 
At the same year she was appointed for President of the Commission 
on Awarding Decorations and Recognitions of the President of the 
Republic of Macedonia. 

She is an author of more than 70 scientific papers published in 
international journals and presented at conferences, 10 textbooks and 
course materials. She participated in realisation of great number of 
research and applicative projects.  She has undertaken numerous study 
visits abroad.

Од 2016 до 2023 година е претседател на Комисијата за финансии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и на Комисијата за изда-
вачка дејност на Универзитетот.

Од 2016 година е член на академскиот борд на Конфучиј Институтот 
при УКИМ и активно работи на научна соработка меѓу Универзитетот 
за финансии и банкарство во Ченгду, Република Кина и Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“. 

Од 2018 година е претседател на надзорниот одбор на Универзитет-
ското друштво за иновации и трансфер на технологии „ИНОФЕИТ“. 

Од 2018 година е активно вклучена во активностите за промовирање и 
поддршка на Акцелераторот на УКИМ.

Била член на Комисијата за нострификација на странски високообра-
зовни дипломи при Министерството за образование и наука во облас-
та на општествените и хуманистичките науки. Била иницијатор и прв 
претседател на Меѓународната асоцијација на економски институти на 
земјите на Југоисточна Европа во периодот 2012-2013 година. 

Во 2016 година е избрана за независен член на Надзорниот одбор на 
Халк Банка Скопје. Учествувала во формирањето на Асоцијацијата за 
банкарство и информатичка технологија, препознатлива по спроведу-
вање на стручни обуки за вработените во банкарскиот сектор, каде е 
назначена за член на Академскиот одбор.

Од 2014 до 2018 година била претседател на Комисијата за доделу-
вање на државни ордени и признанија во кабинетот на Претседателот 
на Република Македонија. 

Автор е на повеќе од 70 публикувани научни трудови и трудови пре-
зентирани на конференции и печатени во меѓународни списанија,  10 
учебници, учебни помагала и прирачници, а учествувала во реализа-
цијата на голем број научноистражувачки и апликативни проекти.

Реализирала студиски престои на универзитети и институции во по-
веќе земји.
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Tatjana Petkovska-Mirchevska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Marketing

Е-mail address: tatjana@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Tatjana Petkovska Mirchevska is full professor in the field of Marketing. 
She graduated in 1989, received her master’s degree in 1993 and 
her doctorate in 1998 at the Faculty of Economics at “Ss. Cyril and 
Methodius “in Skopje. She received the “July 26th” award from Frank 
Harkord Manning Foundation - London as the best student of the 
generation and a Certificate of Acknowledgement from the Faculty of 
Economics at the University “Ss. Cyril and Methodius “Skopje.

In 1994, she has been elected and employed as an assistant researcher 
at the Institute of Economics at University “Ss. Cyril and Methodius “. 
In 1998 she was elected assistant professor/research associate, in 2002 
associate professor/senior research associate, and in 2007 full professor 
/research advisor. In 2012 she was re-elected full professor in the field of 
Marketing.

Since 1998, she has been continuously involved in the teaching 
activities of the three cycles of studies.

In the first cycle of studies, she was a professor and a lecturer of the 
subjects:

• Marketing information system, Faculty of Economics - Prilep, 
University “St. Kliment Ohridski”- Bitola;

• Marketing Management and E-business, Faculty of Business 
Economics and Management, University American College - Skopje;

д-р Татјана Петковска Мирчевска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Маркетинг

Е-mail адреси: tatjana@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Татјана Петковска Мирчевска е редовен професор од областа на мар-
кетингот. Дипломирала во 1989 година, магистрирала во 1993 година 
и докторирала во 1998 година на Економскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Како најдобар студент во ге-
нерацијата, добитник е на наградата „26 јули“ од Фондацијата Френк 
Харкорд Менинг од Лондон и Пофалница на Економскиот факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

Од 1994 година е избрана за асистент - истражувач во Економскиот ин-
ститут при УКИМ. Во 1998 е избрана во звањето доцент/научен сора-
ботник, во 2002 година во вонреден професор/виш научен соработник, 
а во 2007 година во звањето редовен професор/научен советник. Во 
2012 година повторно е избрана за редовен професор од областа на 
маркетингот.

Од 1998 година, во континуитет е вклучена во наставата на трите ци-
клуси на студии.

На првиот циклус на студии била професор и предавач за предметите:

• Маркетинг информациски систем, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола;

• Маркетинг менаџмент и Е-бизнис, Факултет за бизнис економија и 
менаџмент, Универзитет Американ Колеџ - Скопје;
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• International Marketing, Faculty of Economics, “Ss. Cyril and 
Methodius “Skopje;

• Marketing in tourism, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 
University “Ss. Cyril and Methodius “Skopje and

• Marketing Management, Faculty of Technology and Metallurgy, 
University “Ss. Cyril and Methodius “Skopje.

Since 1999, at the second cycle of studies, she teaches at the following 
higher education institutions:

• Institute of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius” (all study 
programs);

• School of Business Economics and Management, American College 
University, subject: International Marketing.

• Faculty of Mechanical Engineering, University “Ss. Cyril and 
Methodius”, study program Management of Occupational Safety and 
Health Systems, subject: Corporate Public Relations.

On the third cycle of studies she is part of the teaching teams of 
the joint study programs Economics and Organizational Sciences 
(Management) with the Faculty of Economics and Institute for 
Sociological, Political and Juridical Research (ISSPI) at University “Ss. 
Cyril and Methodius” Skopje.

She is a mentor and a member of the commissions for defense of 
master’s and doctoral theses of the Institute of Economics, Faculty of 
Economics and other higher education institutions in the country.

Up to this point, she has published several textbooks and a significant 
number of papers in relevant scientific publications. She participates 
in numerous international scientific conferences. She has been a leader 
and participant in scientific and application projects and a member of 
expert groups for the implementation of several national strategies.

She completed study visits abroad, of which the individual mobility at 
the University of Bologna in Italy and the Internship in the Investment 
and Trade Development Agency in Budapest, Hungary stand out as 
more significant.

Since 1999, she has been a member of the Editorial Board of the 
reference scientific international journal Amphitheatre Economic, 
published by the Academia de studii Economice din Bucuresti from 

• Меѓународен маркетинг, Економски факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ Скопје;

• Маркетинг во туризмот, Природно-математички факултет, Универ-
зитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје и

• Маркетинг менаџмент, Технолошко-металуршки факултет, Универ-
зитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Од 1999 година предавала и предава на вториот циклус студии на:

• Економскиот институт, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (сите 
студиски програми);

• Факултетот за бизнис економија и менаџмент, Универзитет Амери-
кан Колеџ, предмет: Меѓународен маркетинг.

• Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, студи-
ска програма Менаџмент на системи за безбедност и здравје при 
работа, предмет: Корпоративни односи со јавноста.

На третиот циклус студии е дел од наставните тимови на заедничките 
студиски програми Економија и Организациски науки (менаџмент) со 
Економскиот факултет и ИССПИ при УКИМ, Скопје.

Ментор е и член на комисии за одбрана на магистерски и докторски 
трудови на Економскиот институт, Економскиот факултет и други висо-
кообразовни институции во државата.

Досега објавила повеќе учебници и значителен број трудови во реле-
вантни научни публикации. Учествувала и учествува на бројни меѓуна-
родни научни конференции. Била раководител и учесник во научни и 
апликативни проекти и член на експертски групи за имплементација на 
неколку национални стратегии.

Реализирала студиски престои во странство, а како позначајни се из-
двојуваат индивидуалната мобилност на Универзитетот во Болоња во 
Италија и Internship во агенцијата за инвестиции и развој на трговијата 
во Будимпешта, Унгарија.

Од 1999 година, била член на Уредувачкиот одбор на референтното 
меѓународно научно списание Amfiteatru Economic, кое се објавува од 
Academia de studii Economice din Bucuresti од Романија. 
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Romania. In 2017 and 2018 she was the Team leader from the Institute 
of Economics for preparation of the SEE-6 Economic Outlook published 
by the SEEA Association.

From October 2016 to October 2018 she is the Editor-in-chief, and in 
the period 2018-2021 a member of the Editorial Board of the scientific 
journal “Economic Development”.

She performed several functions and participated in various 
commissions at the Institute of Economics and at the University “Ss. 
Cyril and Methodius”. She was President of the Scientific Council, 
President of the Institute management Board, Head of the Teaching 
Department, Member of the Institute management Board, President 
and Member of the Self-Evaluation Commission, Coordinator 
for ERASMUS, Member of the Scientific Council, Member of the 
Commission for Cooperation and Trust of the Institute of Economics 
etc. From September 2016 to January 2018 she was the acting Director 
and Director of the Institute of Economics. In the period from 2013-
2017 she is the Head of the postgraduate studies in Entrepreneurship, 
and from 2017 to 2019 the Head of the one-year postgraduate studies 
in Managerial Economics.

In two consecutive terms (2008 - 2012 and 2012 - 2016) she was a 
member of the Senate, and from September 2016 to January 2018, a 
member of Rector’s Board of the University “Ss. Cyril and Methodius”. 
In the period 2012 - 2020, in two consecutive terms, she was elected 
by the Senate as one of the representative’s members of the University 
“Ss. Cyril and Methodius “at the Inter-University Conference of the 
Republic of North Macedonia.

Во 2017 и 2018 година била Team leader на Економскиот Институт за 
подготовка на публикацијата SEE-6 Economic Outlook која се објавува 
од Асоцијацијата SЕЕА.

Од месец октомври 2016 до месец октомври 2018 година е главен уред-
ник, а во периодот 2018-2021 година е член на Уредувачкиот одбор на 
научното списание „Economic Development“.

Извршувала повеќе функции и учествувала во различни комисии во 
Економскиот институт и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Била 
претседател на Научниот совет, претседател на Институтската управа, 
раководител на Одделението за настава, член на Институтската упра-
ва, претседател и член на Комисијата за самоевалуација, координатор 
за ERASMUS, член на Научниот совет, член на Комисијата за соработка 
и доверба на Економскиот институт и друго. Во периодот од 2013-2017 
година е раководител на последипломските студии од Претприем-
ништво, а од 2017-2019 година е раководител на едногодишните после-
дипломски студии од Менаџерска економија во Економскиот институт. 

Од месец септември 2016 до јануари 2018 година била на функција в.д. 
директор и директор на Економскиот институт. 

Во два последователни мандати (2008 - 2012 и 2012 - 2016 година) била 
член на Сенатот, а од месец септември 2016 до месец јануари 2018 го-
дина член на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“. Во периодот 2012 - 2020 година, во два последователни мандати, 
од страна на  Сенатот е избрана за еден од претставниците на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Интеруниверзитетската конференција 
на Република Северна Македонија. 
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Silvana Mojsovska, Ph.D. 

Academic position: Full-time Professor

Main research area: International Economics

Areas of interest: 

International Political Economy, 
International Trade, Foreign Direct 
Investment, EU Integration, 
Regional Development, 
Sustainable Development

Е-mail address: s.mojsovska@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Silvana Mojsovska is a full-time professor at the Institute of Economics 
– Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius”, Macedonia. In 2002, 
she defended her Ph.D. dissertation “The globalization of the world 
economy as an introvert process” at the Institute of Economics – 
Skopje and obtained Ph.D. in Economics. Mojsovska has undertaken 
postdoctoral research fellowships at the prominent academic 
institutions, such as London School of Economics and Political Science 
(LSE), United Kingdom, University Paris I – Pantheon Sorbonne, France, 
Institute for international economic studies (WIIW) – Vienna, Austria and 
University of Bologna, Italy.

Since 1995, she has been working at the Institute of Economics, 
University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje. In 2011, Mojsovska 
was appointed at the position full-time professor of International 
Economics. Since 2006, she serves as the Head of the master course 
in International Economics at the Institute of Economics – Skopje. 
During the spring semester of the academic 2007/2008, Mojsovska was 
a visiting professor of International Political Economy at the Faculty 
for Political Sciences, University of Guadalajara, Mexico. In 2011 and 
2012, she taught Economic Diplomacy at the Diplomatic Academy of 
the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Macedonia. During 
the fall semester of the academic 2016/2017, Mojsovska was a visiting 
professor in India. In March 2022, she completed the Leadership 
Academy for Development of Stanford University, USA. 

д-р Силвана Мојсовска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Меѓународна економија

Научни подрачја на интерес:

меѓународна политичка еко-
номија, меѓународна трговија, 
странски директни инвестиции, 
ЕУ интеграција, регионален раз-
вој, одржлив развој

Е-mail адреси: s.mojsovska@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

д-р Силвана Мојсовска е редовен професор на Економскиот институт 
– Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Република Север-
на Македонија. Докторирала во 2002 година на Економскиот инсти-
тут – Скопје на тема: „Глобализацијата на светското стопанство како 
интровертен процес” и се стекнала со звањето доктор на економски 
науки. Д-р Мојсовска реализирала повеќе постдокторски истражувач-
ки престои на престижни академски институции, од кои се издвојуваат 
London School of Economics and Political Science (LSE) во Обединетото 
Кралство; Универзитетот Париз 1-Пантеон Сорбона, Франција; Инсти-
тутот за меѓународни економски студии во Виена, Австрија и Универзи-
тетот Болоња, Италија. 

Од 1995 година работи во Економскиот институт при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2011 година, д-р Мојсовска е избра-
на во сегашното звање редовен професор на проблематиката меѓуна-
родна економија. Од 2006 година е раководител на постдипломските 
студии по меѓународна економија при Економскиот институт – Скопје. 
Во летниот семестар на учебната 2007/2008 година престојувала како 
визитинг - професор по меѓународна политичка економија на Факул-
тетот за политички науки на Универзитетот Гвадалахара во Мексико. 
Bo текот на 2011 и 2012 година предавала Економска дипломатија на 
дипломатската академија при Министерството за надворешни работи 
на Република Северна Македонија. Во зимскиот семестар на учебната 
2016-2017 година престојувала како визитинг професор во Индија. Во 
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Mojsovska is an author of numerous publications, including the 
chapter “Strengthening Competitiveness in the Republic of Macedonia: 
A Regional Development Policy Perspective” in the book “Public 
Policy Making in the Western Balkans” (ed. M. Thomas and V. Bojicic 
Dzelilovic), published by Springer in 2015. She has participated at 
scientific forums, conferences, summer schools and seminars in the 
country and abroad. Also, Mojsovska has carried out many research 
and applied projects, including contribution to few national strategies 
- Regional Development Strategy (2009-2019), National Strategy for 
Sustainable Development (2009-2030) and National Development 
Strategy of the Republic of North Macedonia (2022-2042).

март 2022 година ја реализирала програмата Leadership Academy for 
Development на Универзитетот Стенфорд од САД. 

Автор е на бројни публикации, вклучително и поглавјето „Јакнење на 
конкурентноста во Република Македонија од перспектива на полити-
ката за регионален развој” во книгата „Креирање на јавни политики во 
Западниот Балкан (уредници М. Томас и В. Бојичиќ Џелиловиќ), објаве-
на од издавачот Спрингер, 2015 година. Учествувала на научни соби-
ри, конференции, летни школи и семинари во земјата и во странство. 
Исто така, реализирала многу истражувачки и апликативни проекти, 
меѓу кои се издвојуваат ангажманите на неколку национални стратегии 
– Стратегијата за регионален развој (2009-2019), Националната страте-
гија за одржлив развој (2009-2030) и Националната развојна стратегија 
на Република Северна Македонија (2022-2042).
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Snezana Kostadinoska-Miloseska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Fiscal Economics

Е-mail address: snezana@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Snezana Kostadinoska-Miloseska was born in 1961 in Kicevo. In 1984, 
she graduated from the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and 
Methodius” in Skopje, and subsequently completed the postgraduate 
studies at the Department of Economic Development with methods of 
economic analysis. She obtained a master degree in 1999 upon public 
defense of the master thesis “Characteristics and prospects of the 
foreign exchange market in the Republic of Macedonia”. In 2004, at the 
Institute of Economics - Skopje, she defended her doctoral dissertation 
“Local Finance of the Republic of Macedonia” and obtained Ph.D. in 
Economics.

From 2001, she has been working at the Institute of Economics, 
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, and current she is 
appointed Full-time professor of Fiscal Economics. In the period 2006-
2009, she was appointed State Secretary of the Ministry of Finance and 
performed other government activities related to the position. During 
this period, and afterwards, she actively participated in designing 
and implementing key financial reforms in the country, and reforms in 
health and public administration. As of 2011, she has been a member 
of the Commission for protection of competition of the Republic of 
Macedonia.

Besides applied projects, she has actively participated in the 
preparation of research projects and scientific meetings, conferences, 

д-р Снежана Костадиноска-Милошеска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Фискална економија

Е-mail адреси: snezana@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

д-р Снежана Костадиноска-Милошеска e родена во 1961 година, во Ки-
чево. Во 1984 година дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, 
каде завршила и последипломски студии на насоката Економски раз-
вој со методи на економска анализа. Магистрирала во 1999 година, со 
одбрана на магистерскиот труд под наслов „Карактеристики и перс-
пективи на девизниот пазар во Република Македонија”. Во 2004 година 
на Економскиот институт во Скопје ја одбранила докторската дисерта-
ција под наслов „Локалните финансии на Република Македонија” и се 
стекнала со звањето доктор на економски науки.

Од 2001 година работи во Економскиот институт при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е редовен 
професор на проблематиката фискална економија. Од април 2021 го-
дина е кораководител на Докторската школа по економија при УКИМ.

Во периодот 2006-2009 година извршува функција државен секретар во 
Министерството за финансии на РМ, како и други државни активности, 
поврзани со функцијата. Во овој период и подоцна, активно учествува 
во креирањето и во спроведувањето на клучните финансиски рефор-
ми во земјата, реформите во здравството и јавната администрација. Од 
2011 до 2017 година е член на Комисијата за заштита на конкуренцијата 
во РМ.

Освен апликативните проекти, активно учествувала во изработка на 
научноистражувачки проекти, како и на научни собири, конференции, 
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seminars, congresses and symposia in the country and abroad. She 
teaches at second cycle study programs at the Institute of Economics 
-Skopje. She is an author of numerous works, among which: “Study 
on financial management improvements in the local self-government 
units in the Republic of Macedonia” and the “Blue Ribbon Report for 
Macedonia”, published by UNDP-Macedonia; “Financial convergence 
of the Republic of Macedonia with the European Union”, “Possibilities 
for efficiency improvement in the implementation of EU funds in RM”, 
“Characteristics of the public debt of the Republic of Macedonia”, 
published by the Economic Institute-Skopje.

семинари, конгреси и симпозиуми во земјава и во странство. Предава 
на последипломските студии во Економскиот институт-Скопје. Автор е 
на бројни трудови, меѓу кои посебно се истакнуваат Студијата за уна-
предување на финансискиот менаџмент во Единиците на локална са-
моуправа во Република Македонија и Синиот извештај за Македонија, 
во издание на UNDP-Македонија; Финансиската конвергенција на Ре-
публика Македонија со Европската Унија, Можности за подобрување 
на ефикасноста во спроведувањето на Инструментот за претпристапна 
помош во РМ; од 2015 година до денес е автор за Fiscal stance of the R 
of Macedonia, SEE-6- Economic Outlook, коавтор на книгата: The main 
consideration of public debt in the Republic of Macedonia, LAP, Lambert, 
Academic Publishing, 2018; POLITICAL ECONOMY ANALYSIS (PEA), CSO 
METHAMORPHOSIS, MACRO-LEVEL COUNTRY ANALYSIS FOR REPUBLIC 
OF MACEDONIA, Skopje 2018; ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за развојот на 
системот на финансирање на општините за 2021 година, УНДП, 11.2021. 
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Marija Takovska, Ph.D.

Academic position: Full-time professor

Main research area: Economics and Development of 
Tourism and Hospitality

Е-mail address: marija@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY

Marija Takovska was born in Skopje. In 1995, she graduated from the 
Faculty of Tourism and Hospitality-Ohrid, University “St. Kliment 
Ohridski”-Bitola. In 1999, she completed the postgraduate studies 
at the Faculty of Tourism and Hospitality-Ohrid at the Department 
of Tourism Management and upon defense of the master thesis  
”Hospitality and its role in tourism development in the Republic of 
Macedonia”, she obtained the degree M.Sc. in Tourism and Hospitality. 
In 2007, she defended her doctoral dissertation “Tourism and Economic 
Development in the Republic of Macedonia” and obtained Ph.D. in 
Economics. 

Since 1997, she has been working at the Institute of Economics-Skopje, 
University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje. Currently, she is appointed 
as а Full-time professor of Economics and Development of Tourism and 
Hospitality. 

She has actively participated in national and international scientific 
and applied projects. She has participated in numerous scientific 
meetings, conferences, round tables and seminars in the country 
and abroad. Also, she has published a significant number of papers.  
She is engaged on postgraduate studies in International Economics, 
Entrepreneurship, International Management and Business Logistics at 
the Institute of Economics –Skopje. As of academic 2014/15 year, Marija 
Takovska was appointed as a Head of postgraduate studies in Business 
Logistics at the Institute of Economics-Skopje. Also, she is engaged as a 
professor at the School of Doctoral studies at UKIM.  

д-р Марија Tаковска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Економика и развој на туризам и 
угостителство

Е-mail адреси: marija@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Марија Таковска е родена во Скопје. Во 1995 година дипломирала на 
Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, при универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола, каде ги завршила последипломските 
студии на насоката Туристички менаџмент. Со одбраната на магистер-
скиот труд под наслов „Угостителството во функција на развој на тури-
змот во Република Македонија” во 1999 година се стекнала со звање-
то магистер на науки од областа на туризмот и на угостителството. Во 
2007 година на Економскиот институт - Скопје ја одбранила докторска-
та дисертација под наслов „Туризмот и економскиот развој на Републи-
ка Македонија” и се стекнала со звањето доктор на економски науки.

Од 1997 година работи во Економкиот институт при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е редoвен профе-
сор на проблематиката Економика и развој на туризам и угостителство.

По вработувањето е вклучена во изработка на повеќе национални и 
меѓународни научноистражувачки и апликативни проекти. Активно 
учествува и на научни собири, конференции, тркалезни маси и семи-
нари во земјава и во странство и има изработено и објавено забележи-
телен број на трудови. Во делот на наставната дејност вклучена е на 
вториот циклус студии во Економскиот институт - Скопје на насоките: 
Меѓународна економија, Претприемништво, Меѓународен менаџмент 
и Логистика на бизнисот. Од академската 2014/15 годинa, Марија Та-
ковска е назначена за раководител на постдипломскиот студиум по 
Логистика на бизнисот при Економскиот институт – Скопје. Исто така, 
ангажирана е и на трет циклус на студии при Школата за докторски 
студии на УКИМ. 
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Klimentina Poposka, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Finance

Е-mail address: klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Klimentina Poposka was born in Skopje. In 1996, she graduated from 
the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius” in 
Skopje, at the department of Business Economics. In 2001, she earned 
master’s degree in Monetary Economics from the Faculty of Economics, 
UKIM. In 2007, at the Institute of Economics, UKIM, she defended her 
doctoral dissertation “Success and profitability of Commercial Banks”.

In 2008, she joined the Institute of Economics–Skopje, UKIM, and her 
current appointment is Fulltime professor of Finance. She teaches 
courses on second and third cycle such as Commercial Banking, 
Corporate Finance, International Finance, SME Financing, Risk 
Management, etc. Since 2018 she is head of the Department of 
Economic Sciences and member of the Institute’s Board. She is member 
of the University Professional Council for Doctoral Studies from 2020. 
She is certificated trainer for “Bank economy” from Bankakademie, 
Frankfurt, Germany and “Personal Finance” from MFC, Poland. As 
visiting professor she has been working at Frankfurt School of Finance 
and Management, Germany (DAAD), University of Applied Science, 
Department of Business Administration, Koblenz, Germany, University 
of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia (ERASMUS), as well as 
visiting researcher at the Federal Reserve Bank of St. Louis, Supervisory 
Policy Analysis Department, USA (JFDP).

д-р Климентина Попоска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Финансии

Е-mail адреси: klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Климентина Попоска е родена во Скопје. Во 1996 година дипломи-
ра на Економскиот факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Мето-
диј”-Скопје, насока Деловна економија. Во 2001 година на Економ-
скиот факултет-Скопје, УКИМ, ги завршува магистерските студии по 
Монетарна економија, а во 2007 година, докторира на Економскиот 
институт-Скопје, УКИМ, на тема: „Успешност и профитабилност на ко-
мерцијалните банки”.

Во Економскиот институт – Скопје, УКИМ, работи од 1998 година, а неј-
зиното сегашно звање е редовен професор од областа Финансии. На 
последипломските студии на втор и трет циклус е вклучена на пред-
метите: Комерцијално банкарство, Корпорациски финансии, Меѓуна-
родни финансии, Финансирање на МСП, Управување со ризици итн. Од 
2018 година е раководител на Одделението по Економски науки и член 
на Институтската управа. Од 2020 година е член на Стручниот совет 
на докторските студии при УКИМ. Сертифициран тренер е по „Бан-
карска економија“ од страна на Банкадемие/Франкфурт, Германија 
и „Лични финансии“, MFC, Полска. Како визитинг професор престоју-
ва во Frankfurt School of Finance and Management, Германија (DAAD), 
University of Applied Science, Department of Business Administration, 
Koblenz, Германија, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Слове-
нија (ERASMUS), како и визитинг истражувач во Federal Reserve Bank of 
St. Louis, Supervisory Policy Analysis Department, САД (JFDP). 
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She has lead and actively participated in numerous research and 
applied projects, as well as in conferences and study visits. Some of 
the more distinguished projects are “Bank Economy” Bankakademie, 
Frankfurt (2000-2005); Banking Environment and Performance study 
(Bakakademie eG, Frankfurt); Social performance tools in Microfinance 
(ACT, LLC, Washington, DC); Personal Finance and Debt Management, 
MFC (2009-2013), EU Evaluation Projects (2017-2022), etc. Most 
significant study visits are: CEU, Budapest; St. Petersburg State 
University, Russia; CEU, Warsaw; Washington university in St. Louis, 
USA, (academic 2003/2004, JFDP); Volksbank eG, Boppard, Germany 
(2005, 2007 and 2008); Frankfurt School of Finance and Management, 
Germany, etc.  As far as conferences, few can be mentioned:  Nice 
Sophia Antipolis University, France; Federal Reserve Bank of St. Louis, 
USA; WHU Otto Beisheim School of Management, Vallender, Germany; 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA; Olin Business 
School, WashU, USA; University of Minnesota, Minneapolis, USA; etc. 

She is a recipient of several awards and scholarships: ERASMUS (2019); 
DAAD (2008); HESP Returning Fellow (2004/2005); US Department 
of State/American Councils JFDP (2003/2004); IMG/TEMPUS (2003), 
European Commission, etc. She is an author and co-author of 8 books 
and over 65 scientific papers.

Активно учествува и раководи со научноистражувачки и апликативни 
проекти, како и учествува на бројни конференции и студиски прес-
тои. Од многубројните проекти можат да се издвојат „Банкарска еко-
номија“, Банкакадемие/Франкфурт, Германија (2000-2005); Banking 
Environment and Performance study (Bankakademie eG, Frankfurt); Social 
performance tools in Microfinance (ACT, LLC, Washington, DC); Personal 
Finance and Debt Management, MFC, Полска (2009-2013), Евалуација 
на ЕУ проекти (2017-2022) итн. Како позначајни студиски престои се 
издвојуваат: CEU, Будимпешта; St. Petersburg State University, Русија; 
CEU, Варшава; Washington University in St. Louis, САД, (2003/2004, 
JFDP); Volksbank eG, Bopard, Германија (2005, 2007 и 2008); Frankfurt 
School of Finance and Management, Германија, итн. Како позначајни 
конференции се издвојуваат: Nice Sophia Antipolis University, France; 
Federal Reserve Bank of Sent Louis, САД; WHU Otto Beisheim School of 
Management, Vallender, Germany; University of Virginia. Charlottesville, 
Вирџинија, САД; Olin Bussines School. WashU, САД; University of 
Minnesota, Минеаполис, САД итн. 

Добитник е на повеќе награди и стипендии: ERASMUS (2019); DAAD 
(2008); HESP Returning Fellow (2004/2005); US Department of State/JFDP 
(2003/2004); IMG/ТЕМПУС (2003), Европска комисија и други. Автор и 
коавтор е на 8 книги и повеќе од 65 научни труда.
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Neda Petroska-Angelovska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Financial Management

Е-mail address: neda@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Neda Petroska – Angelovska was born in Skopje. In 1997, she graduated 
from the Faculty of Economics-Skopje and later on completed the 
postgraduate studies at the Department of Monetary Economics. In 
2001, upon public defence of the master thesis”Financial Planning as 
a Component of Managerial Processes in Enterprises”, she obtained 
Master in Economics. In 2007, she defended her doctoral dissertation 
“Cash flow and Liquidity of Enterprises” and obtained Ph.D. in 
Economics. 

Since 1997, she has been working at the Institute of Economics-Skopje, 
University “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje. Currently she is appointed 
as a Full-time Professor of Financial management. With the beginning 
of year 2019, Neda Petroska Angelovska is a Deputy Director for 
education and science at the Institute of Economics-Skopje.

She has actively participated in national and international scientific 
and applied projects. She has participated in numerous scientific 
meetings, conferences, round tables and seminars in the country 
and abroad. Also, she has published a significant number of papers. 
She is engaged at postgraduate studies in Financial Management, 
Entrepreneurship, Agrobusiness, Business Management and Business 
Logistics at the Institute of Economics –Skopje. As of academic 
2014/15 year, Neda Petroska-Angelovska was appointed as а Head 
of postgraduate studies of Business Logistics at the Institute of 
Economics-Skopje. Also, she is engaged as a professor at the School of 
Doctoral studies at UKIM.  

д-р Неда Петроска-Ангеловска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Финансиски менаџмент

Е-mail адреси: neda@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Неда Петроска-Ангеловска е родена во Скопје. Во 1997 година дипло-
мирала на Економскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје, каде завршила и последипломски студии на насоката 
Монетарна економија. Со одбрана на магистерскиот труд под наслов 
„Финансиското планирање како компонента на управувачките проце-
си во претпријатието” во 2001 годинa, се стекнала со звањето магистер 
на економски науки од областа на монетарната економија. Во 2007 го-
дина на Економскиот институт - Скопје ја одбранила докторската ди-
сертација под наслов „Готовинскиот тек и ликвидноста на претприја-
тијата” и се стекнала со звањето доктор на економски науки.

Од 1997 година работи во Економкиот институт при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е редовен про-
фесор на проблематиката финансиски менаџмент. Од 2019 година, 
Неда Петроска Ангеловска ја извршува функцијата заменик директор 
за настава и финансии во Економскиот институт-Скопје.

По вработувањето е вклучена во изработка на повеќе национални и 
меѓународни научноистражувачки и апликативни проекти. Активно 
учествува на научни собири, конференции, тркалезни маси и семинари 
во земјава и во странство и има изработено и објавено забележителен 
број на трудови. Во делот на наставната дејност вклучена е на втор ци-
клус студии во Економскиот институт - Скопје на насоките: Финансиски 
менаџмент, Претприемништво, Агробизнис, Бизнис менаџмент и Логис-
тика на бизнисот. Од академската 2014/15 годинa, Неда Петроска-Ан-
геловска е назначена за раководител на постдипломскиот студиум по 
Логистика на бизнисот при Економскиот институт – Скопје. Исто така, 
ангажирана е и на трет циклус на студии при Школата за докторски 
студии на УКИМ. 
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Natasha Daniloska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Agricultural economics and 
development of agriculture

Е-mail address: natasha.daniloska@ek-inst.ukim.
edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Natasha Daniloska was born in 1972 in Gostivar, Republic of Macedonia. 
She graduated from the Faculty of Agricultural Sciences and Food, 
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje in 1997, and in 2001, 
she completed the master studies in Agricultural Economics, upon 
public defense of the master thesis “Institutional support for export 
of Macedonian agricultural and food products”. In 2000, she also 
completed postgraduate studies at the Center for Industrial Relations, 
University of Cagliari, Italy. In 2006, upon successful defense of the 
doctoral dissertation “Institutional and Organizational Aspects for 
Export-oriented Agricultural and Food Products in the Republic of 
Macedonia” she earned Ph.D. in Economics from the Institute of 
Economics-Skopje. 

In 1997, she joined the Institute of Economics, University “Ss. Cyril and 
Methodius”-Skopje and in December 2017 she was appointed Full-time 
Professor in Agricultural Economics and Development of Agriculture. 

She has actively participated in research and applied projects as 
well as in scientific meeting, conferences, seminars, congresses and 
symposia in the country and abroad. She teaches at second cycle 
study programs at the Institute of Economics-Skopje. She is an author 
of many scientific works including “Institutional support for export of 
Macedonian agricultural and food products” in 2001 and “Introduction 
to agricultural economics” in 2006, both published by the Institute of 
Economics-Skopje.

д-р Наташа Данилоска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Економика и развој на 
земјоделството

Е-mail адреси: natasha.daniloska@ek-inst.ukim.
edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Наташа Данилоска е родена во 1972 година, во Гостивар. Во 1997 годи-
на дипломирала на Земјоделскиот факултет во Скопје, каде завршила 
и последипломски студии на насоката Агроекономика. Магистрирала 
во 2001 година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов: „Инсти-
туционална поддршка за извоз на производите од агрокомплексот на 
Република Македонија“. Исто така, во 2000 година има завршено по-
следипломски студии по Индустриски односи на Центарот за индус-
триски односи при Универзитетот во Каљари, Италија. Во 2006 година 
на Економскиот институт во Скопје ја одбранила докторската дисерта-
ција под наслов: „Институционални и организациски аспекти за извоз-
но ориентиран агрокомплекс во Република Македонија“ и се стекнала 
со звањето доктор на економски науки.

Од 1997 година работи во Економкиот институт при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, а во декември 2017 година избрана е во 
звањето редовен професор на проблематиката Економика и развој на 
земјоделството.

Активно учествувала во изработката на научноистражувачки и апли-
кативни проекти, како и на научни собири, конференции, семинари, 
конгреси и симпозиуми во земјава и во странство. Предава на последи-
пломските студии во Економскиот институт-Скопје. Автор е на бројни 
трудови, меѓу кои посебно се истакнуваат: „Институционална поддрш-
ка за извоз од агрокомплексот на Република Македонија“, во 2001 годи-
на и “Вовед во економика на аграрот”, во 2006 година, обете во издание 
на Економскиот институт-Скопје. 
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Diana Boskovska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Financial management

Е-mail address: diana@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Diana Boskovska was born in Tetovo in 1972. In 1996, she graduated 
from the Faculty of Economics, where she also completed her 
postgraduate studies at the Department of Business Economics. In 
2004, she obtained a Master degree, upon defense of the master thesis 
“Investment projects as endeavors for implementation of development 
strategy of enterprises”. In 2008, at the Institute of Economics-Skopje, 
she defended the doctoral thesis “Portfolio management as a modern 
approach to growth and development of corporations” and obtained a 
Ph.D. in Economics.

Since 1998, she has been working at the Institute of Economics, 
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, and her current 
appointment is full-time professor of Financial Management.

She has actively participated in scientific research and applied projects 
as well as in scientific meetings, conferences, seminars, congresses and 
symposia held in the country and abroad. She teaches at the second 
cycle study programs at the Institute of Economics-Skopje. She is an 
author of numerous papers, among which “Shares - instruments of 
portfolio management”, published by the Institute of Economics-Skopje 
in 2014.

д-р Диана Бошковска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Финансиски менаџмент

Е-mail адреси: diana@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Диана Бошковска е родена во Тетово во 1972 година. Во 1996 го-
дина дипломирала на Економскиот факултет при УКИМ во Скопје, каде 
завршила и последипломски студии на насоката Деловна економија. 
Магистрирала во 2004 година, со одбрана на магистерскиот труд под 
наслов „Инвестиционите проекти како потфати за реализација на раз-
војната стратегија на претпријатијата”. Во 2008 година на Економскиот 
институт во Скопје при УКИМ  ја одбранила докторската дисертација 
под наслов „Портфолио менаџментот како современ приод во растот 
и развојот на корпорациите” и се стекнала со звањето доктор на еко-
номски науки.

Од 1998 година работи во Економскиот институт при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е редовен 
професор на проблематиката на Финансиски менаџмент.

Активно учествувала во изработка на научноистражувачки и апли-
кативни проекти, како и на научни собири, конференции, семинари, 
конгреси и симпозиуми во земјава и во странство. Предава на после-
дипломските студии во Економскиот институт-Скопје. Автор е на број-
ни трудови, меѓу кои посебно се истакнува  „Акциите - инструмент на 
портфолио менаџментот”, од 2014 година во издание на Економскиот 
институт-Скопје. 
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Zoran Janevski, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Entrepreneurship

Areas of interest: Innovations, Digital Economy, 
E-Business

Е-mail address: zoran.janevski@ek-inst.ukim.edu.
mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Dr. Zoran Janevski was born in Skopje in 1967. In 1997, he graduated 
from the Faculty of Electrical Engineering at the “Ss. Cyril and 
Methodius” University in Skopje, at the Department of Electronics 
and Telecommunications, on the topic “Business reengineering”. He 
obtained his Master’s degree from the Institute of Economics – Skopje 
in 2008, with his thesis titled “Electronic commerce: opportunities and 
prospects for small and medium enterprises”. He obtained his Ph.D. 
degree in Economics in 2011 on the thesis “Electronic commerce and 
entrepreneurship as factors of competitiveness of enterprises”.

In the period from 1990-2001, he was professionally engaged as 
a specialist and a member of the management teams of several 
companies in the information and communications technology (ICT) 
industry. Since 2001, as an independent consultant specializing in ICT 
he has been actively involved in the implementation of projects in the 
private and public sector in the country and abroad. During that period 
he was hired by the Belgian company Business & Strategies in Europe, 
the National Bank of Greece and other organizations in the region 
and beyond. In the period untill 2006, he designed and managed many 
projects for UNDP, OSCE, the European Agency for Reconstruction, 
several ministries and the Government of the Republic of Macedonia.

Since June 2007, Dr. Janevski has been employed at the Institute of 
Economics - Skopje, where in 2020 was elected to the highest teching 
title full professor in the field of Entrepreneurship.

д-р Зоран Јаневски

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Претприемништво

Научни подрачја на интерес: Иновации, Дигитална економија, 
Е-Бизнис

Е-mail адреси: zoran.janevski@ek-inst.ukim.edu.
mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Зоран Јаневски е роден во Скопје во 1967 година. Во 1997 годи-
на дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“, на отсекот за електроника и телекомуникации 
на тема „Бизнис реинженеринг“. Во 2008 година магистрирал на Еко-
номскиот институт – Скопје на насоката Претприемништво на тема 
„Електронската трговија: можности и перспективи за малите и средни 
претпријатија“. Во 2011 година докторирал на Економскиот институт 
– Скопје на тема „Електронската трговија и претприемништвото како 
фактори на конкурентност на претпријатијата“, со што се стекнува со 
научното звање доктор на економски науки.

Во периодот од 1990 до 2001 година бил ангажиран како специјалист и 
дел од раководните тимови на компании во индустријата на информа-
тички и комуникациски технологии (ИКТ). Од 2001 година, како незави-
сен консултант од областа на ИКТ, бил активно вклучен во реализација 
на проекти во приватниот и во јавниот сектор во земјата и во стран-
ство. Во тој период бил ангажиран од белгиската компанија Business & 
Strategies in Europe, Националната банка на Грција и други организа-
ции од регионот и пошироко. Во периодот до 2006 година дизајнирал 
и раководел проекти на УНДП, ОБСЕ, Европската агенција за рекон-
струкција, повеќе министерства и Владата на Република Македонија.

Од јуни 2007 година д-р Јаневски е вработен во Економскиот институт 
во Скопје, каде во 2020 година е избран во највисокото наставно-на-
учно звање редовен професор од научното подрачје организациони 
науки и управување (менаџмент), научна област: претприемништво. 
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From 2012 untill today, he has been appointed as a head of the 
master’s study program in Entrepreneurship.

In the period from 2016 to 2019 he was a member of the Commission 
for Information Technology, and from 2021 until today he is e member 
of the Commission for self-evaluation at the “Ss. Cyril and Methodius” 
University in Skopje.

During the period 2020-2021, he was a member of the Working Group 
for drafting a new Law on Scientific Research, established by the 
Minister of Education and Science of the Republic of North Macedonia.

From January to June 2018, he held the position of acting director, 
and from June 2018 until today he is the Director of the Institute of 
Economics - Skopje. In January 2022, the University Senate passed a 
decision confirming the election of Dr. Zoran Janevski as a Director of 
the Institute for another term for the period 2022-2025.

During his work experience, Dr. Zoran Janevski has achieved several 
study stays, at: Governance Academy in Tallinn, Estonia; UNDP - office 
in Kyiv, Ukraine; Paisij Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria, and 
others.

He has participated in numerous scientific research conferences 
and trainings in the field of Entrepreneurship, Digital Economy and 
Electronic Business and has published several scientific research and 
professional papers, textbooks, teaching materials and monographs in 
the country and abroad on the same topics.

Dr. Zoran Janevski participates in a number of international and 
national scientific research and application projects as a principal 
investigator or research team member.

Од 2012 година до денес е одреден за раководител на студиската про-
грама по Претприемништво на втор циклус студии.

Во периодот од  2016 до 2019 година бил член на Комисијата за инфор-
матичка технологија, а од 2021 година до денес е член на Комисијата 
за самоевалуација при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во периодот 2020-2021 година бил член на Работната група за изготву-
вање нов Закон за научоистражувачка дејност, формирана од минис-
терката за образование и наука на Република Северна Македонија.

Од јануари до јуни 2018 година ја извршувал функцијата в.д. директор, 
а од јуни 2018 година до денес е директор на Економскиот институт – 
Скопје. Во јануари 2022 година Универзитетскиот сенат донел одлука 
со која се потврдува изборот на д-р Зоран Јаневски за директор на Ин-
ститутот во уште еден мандат за период од 2022-2025 година.

Во текот на својот работен стаж, д-р Зоран Јаневски има остварено 
повеќе студиски престои и тоа на: eGovernance Academy во Талин, Ес-
тонија; УНДП - канцеларија во Киев, Украина; Универзитетот „Паисиј 
Хилендарски“, Пловдив, Бугарија и други.

Учесник е на голем број научноистражувачки собири и обуки од об-
ласта на Претприемништвото, Дигиталната економија и Електронскиот 
бизнис и има објавено повеќе научноистражувачки и стручни трудови, 
учебници, учебни помагала и монографии во земјата и во странство на 
истите теми.

Д-р Зоран Јаневски учествува во голем број меѓународни и национални 
научноистражувачки и апликативни проекти како главен истражувач 
или учесник во тимот истражувачи.
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Elena Davitkovska, Ph.D.

Academic position: Full-time Professor

Main research area: Economics of Public 
Organizations

Е-mail address: elena@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Elena Davitkovska was born in Skopje in 1984. She graduated at the 
Iustinianus Primus Faculty of Law, University Ss. Cyril and Methodius in 
2006, and completed her postgraduate studies in Administrative Law 
and Public Administration. She earned her master’s degree in 2009 
upon public defence of the thesis “Administrative Protection of the 
Right to Free Access to Public Information”. In 2012, at the Iustinianus 
Primus Faculty of Law, Skopje, she defended the doctoral dissertation 
“Basic components of contemporary clerical system” and obtained PhD 
in Law.

From 2006 to 2013, she worked at the Faculty of Law and the Faculty 
of Political Sciences, University American College, Skopje. Since May 
2013 she is part of the teaching and research staff of the Institute 
of Economics Skopje, University Ss. Cyril and Methodius, and was 
elected in the current position of full professor in the group of legal 
subjects in 2021. Since 2018, she has been the Head of Postgraduate 
Studies of the Business Management study program at the Institute of 
Economics Skopje, as well as the President of the Career Center at the 
Institute of Economics in Skopje. Since 2019, she is the Manager of the 
training company “INTERUNIVERSITY ACADEMY PRIMA”, founded by 
the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje and the University St. 
Kliment Ohridski in Bitola.

She has published several books and significant number of papers 
in national and international journals. She has actively participated 
in scientific and applied projects as well as in scientific meetings, 
conferences, seminars, congresses and symposia in the country and 
abroad.

д-р Елена Давитковска

Наставно-научно звање: Редовен професор

Главна научна проблематика: Економика на јавните служби

Е-mail адреси: elena@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Елена Давитковска е роденa во 1984 година, во Скопје. Во 2006 година 
дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, каде завршила и последипломски 
студии на насоката Административно право и јавна администрација. 
Магистрирала во 2009 година, со одбрана на магистерскиот труд под 
наслов:  „Административна заштита на правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер”. Во 2012 година на Правниот фа-
култет „Јустинијан Први”, во Скопје, ја одбранила докторската дисер-
тација под наслов: „Основни компоненти на современиот службенички 
систем” и се стекнала со звањето доктор на правни науки.

Од 2006 до 2013 година е вработена во Правниот факултет и Факулте-
тот за политички науки, при Универзитетот Американ Колеџ, Скопје, а 
од мај 2013 година работи во Економскиот институт при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во сегашно звање редовен професор 
по групата на правни предмети е избрана во 2021 година. Од 2018 годи-
на е раководител на постдипломски студии на студиска програма Биз-
нис менаџмент при Економскиот институт -Скопје, како и претседател 
на Центарот за кариера на Економскиот институт во Скопје. Од 2019 
година е управител на друштвото за обуки „ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА 
АКАДЕМИЈА ПРИМА“, основана од Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ во Скопје и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Објавила неколку учебници и голем број на трудови во домашни и во 
меѓународни научни списанија. Активно учествувала во изработката на 
научноистражувачки и апликативни проекти, како и на бројни научни 
собири, конференции, семинари и конгреси во земјава и во странство.
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Irina Piperkova, Ph.D.

Academic position: Associate Professor

Main research area: Human resource management

Е-mail address: irina@ek-inst.ukim.edu.mk 

BRIEF BIOGRAPHY:

Irina Piperkova is an Associate professor at the Institute of Economics 
- Skopje, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje. She graduated 
from “Blaze Koneski” Faculty of Philology, “Ss. Cyril and Methodius” 
University, department of English language and literature in 2000. She 
pursued master’s degree in Management at the CITY College, University 
of Sheffield, Greece. In 2002, upon public defence of her master’s thesis 
“Motivation of employees during organizational change” she obtained a 
master’s degree. In 2010, with the doctoral dissertation “The influence 
of strategic human resource management practices on organizational 
performance in companies in the Republic of Macedonia”, she obtained 
PhD in Economics from the Institute of Economics-Skopje.

In the period 1999 to 2003, she worked for international organizations 
on implementation of projects funded by ECHO, EAR, UNHCR, KfW 
and Danida. From 2005 to 2006, she worked at the Faculty of Social 
Sciences in Skopje, and from 2006 to 2011 at the Integrated Business 
Faculty in Skopje.  

She joined the Institute of Economics–Skopje, “Ss. Cyril and Methodius” 
University in 2012 and her current appointment is Associate professor 
in Human resource management. She teaches postgraduate courses 
at the Institute of Economics - Skopje, as well as doctoral courses in 
Organizational Sciences and Management at the School of Doctoral 
Studies, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje. In 2020, she was 

д-р Ирина Пиперкова

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика: Менаџмент на човечки ресурси

Е-mail адреси: irina@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Ирина Пиперкова е вонреден професор на Економскиот институт – 
Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2000 година 
дипломирала на катедрата за англиски јазик и книжевност на Фило-
лошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Последипломски студии запишала на CITY College, University 
of Sheffield во Солун, Грција, насока Менаџмент. Магистрирала во 2002 
година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов: „Мотивација на 
вработени при организациски промени”. Во 2010 година на Економ-
скиот институт во Скопје ја одбранила докторската дисертација под 
наслов: „Влијанието на стратешкиот менаџмент на човечки ресурси врз 
организациските перформанси кај деловните субјекти во Република 
Македонија” и се стекнала со звањето доктор на економски науки.

Во периодот од 1999 до 2003 година работела во меѓународни органи-
зации, каде била ангажирана во реализација на проекти финансирани 
од ECHO, EAR, UNHCR, KfW, Danida. Од 2005 до 2006 година работела 
на Факултетот за општествени науки во Скопје, а од 2006 до 2011 годи-
на на Факултетот за бизнис економија во Скопје.

Од 2012 година работи во Економскиот институт, Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е вонреден про-
фесор во областа Организациони науки и управување, поле Управу-
вање со човечки ресурси. Предава на предмети на последипломските 
студии на Економскиот институт-Скопје, како и на предмети на док-
торските студии по Организациони науки и управување на Школата за 
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appointed Head of the Department of Organizational Sciences and 
Management.

She has participated as a member and/or lead researcher in 
research and applied projects, as well as in many scientific meetings, 
conferences, seminars and congresses in the country and abroad. She is 
an author of numerous papers published in international journals and 
author/co-author of parts of academic books. She has co-authored 
the academic book “Employee skills for competitiveness of small and 
medium enterprises” (2020). 

докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  
Во 2020 година е назначена за раководител на одделението Организа-
циони науки и управување.

Учествувала во изработка и раководење на научноистражувачки и 
апликативни проекти, како и на научни собири, конференции, семина-
ри, конгреси и симпозиуми во земјава и во странство. Автор е на бројни 
трудови во меѓународни списанија и автор/коавтор на делови од мо-
нографии, објавени во земјава и во странство. Коавтор е и на моногра-
фијата „Вештини на вработените за конкурентност на мали и средни 
претпријатија“ (2020).
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Iskra Stancheva – Gigov, Ph.D.

Academic position: Associate Professor

Main research area: International Economics

Е-mail address: iskra@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Iskra Stancheva - Gigov was born in 1977 in Skopje. In 2001, she 
graduated from the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and 
Methodius” in Skopje (UKIM). In 2006, she earned master’s degree in 
International Economics from the Institute of Economics – Skopje, 
UKIM. In 2013, at the Institute of Economics – Skopje, UKIM she 
defended the doctoral dissertation “The impact of the foreign trade on 
economic growth in Republic of Macedonia”.

She joined the Institute of Economics – Skopje, UKIM in 2002 and her 
current position is Associate Professor/Senior Research Associate of 
International Economics. Since 2019, she has been the Deputy Director 
for Science and International Cooperation.

She has participated in national and international scientific 
research and applied projects. The following can be distinguished: 
Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality 
SMEs in the Balkan-Mediterranean Region, programme: Interreg 
Balkan – Mediterranean HELIX, TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 
2020; Skills Development and Innovation Support Project-Contract for 
Development and Design of the Concept for Secondary TVET; Digital 
transformation journey of Gazelle, ICS GRUP & Fund for Innovation 
and Technological Development; etc. She has also taken a part in 
conferences, seminars and workshops in the country and abroad, 
project evaluation, and appears in the role of trainer.

д-р Искра Станчева-Гигов

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика: Меѓународна економија

Е-mail адреси: iskra@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Искра Станчева-Гигов е родена во 1977 година, во Скопје. Во 2001 го-
дина дипломирала на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје (УКИМ). Во 2006 година ги завршила после-
дипломските студии по Меѓународна економија на Економскиот инсти-
тут – Скопје, УКИМ, а во 2013 година докторирала на Економскиот ин-
ститут – Скопје, УКИМ, на тема: „Влијанието на надворешната трговија 
врз економскиот раст во Република Македонија”.

Од 2002 година до денес работи во Економскиот институт - Скопје, 
УКИМ, а нејзиното сегашно звање е вонреден професор/виш научен 
соработник на проблематиката Меѓународна економија. Од 2019 годи-
на таа ја извршува функцијата заменик директор за наука и меѓународ-
на соработка.

Учествува во домашни и во меѓународни научноистражувачки и апли-
кативни проекти. Од нив можат да се издвојат: Entrepreneurial Learning 
Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-
Mediterranean Region, programme: Interreg Balkan – Mediterranean 
HELIX, TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 2020; Skills Development and 
Innovation Support Project-Contract for Development and Design of the 
Concept for Secondary TVET; Патувањето на “газелата” низ дигиталната 
трансформација, ИЦС Груп и Фонд за иновации и технолошки развој 
итн. Учествува на конференции, семинари и работилници во земјата и 
во странство, a учество зема и во евалуација на проекти и се јавува во 
улога на обучувач. 
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She is an author and co-author of books, teaching aids, monographs, 
publications and more than 40 scientific papers published in the 
country and abroad. She also participates as an editor of proceeding(s), 
monographs, etc.

In the field of teaching and educational activity, she is engaged as an 
associate professor of postgraduate studies organized in the Institute 
of Economics – Skopje, UKIM and she teaches courses in International 
Trade, International Business, International Business Logistics, Foreign 
Exchange System and Operations etc. She is also included in the first 
cycle of studies at the Faculty of Technology and Metallurgy in Skopje 
at UKIM in the subject of Engineering Economics. In the third cycle of 
studies, she is engaged in the doctoral program for Economic sciences 
and Organizational sciences and management at the School for 
doctoral studies at UKIM. 

Автор и коавтор е на книги, учебни помагала, монографии, публика-
ции и повеќе од 40 научни трудови, објавени во земјата и во странство. 
Учествува и како уредник на зборници на трудови, монографии и сл.

Во делот на наставно-образовната дејност е ангажирана како вонре-
ден професор на последипломските студии, организирани во Економ-
скиот институт – Скопје, УКИМ, на предметите Меѓународна трговија, 
Меѓународен бизнис, Логистика на меѓународниот бизнис, Девизен 
систем и девизно работење и др. Вклучена е и во прв циклус на студии 
на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје при УКИМ на пред-
метот Инженерска економија. На третиот циклус на студии ангажирана 
е на докторската програма за економски и за организациски науки и 
управување (менаџмент) при Школата за докторски студии на УКИМ.
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Elizabeta Dјambaska, Ph.D.

Academic position: Associate Professor

Main research area: Economic development

Е-mail address: beti@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Elizabeta Djambaska was born in 1978, in Kochani. In 2001, she 
graduated from the Faculty of Economics, „Ss. Cyril and Methodius” 
University in Skopje. She completed postgraduate studies at the 
Institute of Economics-Skopje, „Ss. Cyril and Methodius” University in 
Skopje, Department of International Economics. In 2007, she obtained 
master degree upon defending the master thesis “Factors approach and 
modeling in the theory of economic development”. In October 2013, at 
the Faculty of Economics-Skopje, „Ss. Cyril and Methodius” University 
in Skopje, she defended the doctoral dissertation “Economic effects of 
the fiscal policy”.

Since 2002, she has been working at the Institute of Economics – 
Skopje, „Ss Cyril and Methodius” University in Skopje. Her present 
appointment is Associate Professor of Economic development.

She actively participates in the implementation of the research 
program of the Institute of Economics-Skopje, and in projects, 
studies and economic analyses, primarily in the area of Economic 
Development. Moreover, she participated in conferences, seminars and 
conferences in the country. She teaches courses in Microeconomic 
Analysis, Economic policy, Macroeconomics politics and development, 
Public-private partnership, Public finances, at second cycle study 
programs at the Institute of Economics-Skopje, as well as on the 
doctoral studies in Economic sciences on the course: Economic 

д-р Елизабета Џамбаска

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика: Економски развој

Е-mail адреси: beti@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Елизабета Џамбаска е родена во 1978 година, во Кочани. Во 2001 
година дипломирала при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, на Економскиот факултет. Последипломски студии запиша-
ла на Економскиот институт - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје, насока Меѓународна економија. Магистрирала во 
2007 година, со одбрана на магистерскиот труд „Факторскиот приод 
и моделирањето во теоријата на економскиот развој”. Во октомври 
2013 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” при Економскиот 
факултет во Скопје ја одбранила докторската дисертација под наслов 
„Економските ефекти на фискалната политика”.

Од 2002 година работи во Економскиот институт - Скопје, а нејзиното 
сегашно звање е вонреден професор на проблематиката Економски 
развој.

Активно учествува во изработка на научноистражувачки и апликативни 
проекти, како и на бројни научни собири, конференции, семинари и 
конгреси во земјава и во странство. Вклучена е како предметен настав-
ник на последипломските студии во Економскиот институт-Скопје на 
предметите Микроекономска анализа, Економска политика, Макроеко-
номска политика и развој, Јавно-приватно партнерство, Јавни финан-
сии, како и на докторските студии по Економски науки на предметите: 
Економски раст и развој и Применета економија и на докторските сту-
дии по Организациски науки и менаџмент на предметот Политики за 
поддршка на претприемништвото и МСП.
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growth and development and Applied Economics, and on the doctoral 
studies in Organizational sciences and management on the course: 
Entrepreneurship and SME Support Policies.

She is an author and co-author of numerous scientific papers, among 
which the monography: The main consideration of public debt in the 
Republic of Macedonia (2018); Book chapter: Overview of the digital 
economy in the Republic of North Macedonia and the opportunity 
for development through good practices (2020); Quality of Life in the 
Republic of North Macedonia Seen Through the Human Development 
Indicators (2019). He is also a co-author of the international publication 
entitled “SEE-6 Economic Outlook” prepared in cooperation with 
the member institutions of the international association SEEA 
(Southeastern Europe Association).

Elizabeta Djambaska is elected for senator from the Institute of 
Economics-Skopje in the University Senat of UKIM, for the mandate 
period 2021-2023. She is a co-head of the study program for Managerial 
Economics at the second cycle of studies in the Institute of Economics-
Skopje. She also participated in the preparation of the Policy for Open 
Access to Research Infrastructure of the Institute of Economics - Skopje 
and is a representative in the Advisory Council of the Network of Open 
Research Infrastructures in the Western Balkans.

Also, she was engaged as a national consultant in the in the preparation 
of Macedonia’s Fourth National Communication and Third Biennial 
Update Report on Climate Change under the UNFCCC for UNDP and 
the Ministry of Environment and Physical Planning in North Macedonia.

Автор и коавтор е на бројни трудови, меѓу кои посебно се истакнуваат 
монографијата „The main consideration of public debt in the Republic 
of Macedonia“ (2018); поглавје од книга: „Преглед на дигиталната еко-
номија во Република Северна Македонија и можноста за развој преку 
добри практики“ (2020) и „Квалитетот на живот во Република Северна 
Македонија мерен преку индикаторите за човеков развој“ (2019). Се 
јавува и како коавтор на меѓународната публикација под наслов „SEE-6 
Economic Outlook”, изработена во соработка со институциите-членки 
на меѓународната асоцијација SEEA (Southeastern Europe Association). 

Елизабета Џамбаска е избрана за сенатор на Економскиот инсти-
тут-Скопје во Универзитетскиот сенат на УКИМ, за мандатниот период 
2021-2023 година. Кораководител е на студиската програма од втор ци-
клус на студии на Економскиот институт-Скопје по Менаџерска еконо-
мија. Исто така, учествувала во подготовката на Политиката за отворен 
пристап на истражувачка инфраструктура на Економскиот институт – 
Скопје и воедно претставник е во советодавното тело на Мрежата за 
отворена истражувачка инфраструктура во Западен Балкан.

Била ангажирана како национален консултант при изработка на 
Macedonia’s Fourth National Communication and Third Biennial Update 
Report on Climate Change under the UNFCCC за потребите на UNDP и 
Министерството за животна средина и просторно планирање на Репу-
блика Северна Македонија.
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Aleksandra Lozanoska, Ph.D.

Academic position: Associate Professor

Main research area: Interaction between demographic, 
economic and social processes

Areas of interest: 

Population and labor force, 
Unemployment, Employment and 
employment policies, Educational 
structure of the population and 
labor force; Migrations; Economic 
policy

Е-mail address: sandra@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Aleksandra Lozanoska was born 1978 in Skopje. She graduated in 
2001 from the Faculty of Economics in Skopje. In 2007, she obtained 
a master’s degree from the Institute of Economics – Skopje, University 
“Ss. Cyril and Methodius” in Skopje, Department of International 
Economics, upon defense of the master thesis “The educational 
structure of population and labor force and its importance for economic 
development of the Republic of Macedonia”. In October 2013, at the 
Institute of Economics – Skopje, she defended the doctoral dissertation 
“Socio-economic aspects of unemployment and the employment policies in 
the Republic of Macedonia”. 

Since 2002, she has been working at the Institute of Economics – 
Skopje and has actively participated in research and applied projects, 
on numerous scientific meetings and conferences in the country and 
abroad, has participated in realization of trainings and providing 
consultant services in her fields of interest. As an Associate Professor, 
at the second cycle study programs of the Institute of Economics – 
Skopje she teaches courses in Economic policy, Labor economics; Public-
private partnership etc., as well as on the doctoral studies in Economic 
sciences on the course: Economy of the human resources and on the 
doctoral studies in Organizational sciences and management on the 
course: Contemporary aspects of labor market functioning. 

д-р Александра Лозаноска

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика:
Интеракција меѓу демографски-
те, економските и социјалните 
процеси

Научни подрачја на интерес:

Население и работна сила, 
Невработеност, Вработеност и 
политики на вработување, Обра-
зовна структура на населението 
и работната сила; Миграции; 
Економска политика

Е-mail адреси: sandra@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Александра Лозаноска е родена во 1978 година, во Скопје. Во 2001 
година дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Магистрирала во 2007 година 
на Економскиот институт - Скопје, исто така при УКИМ, насока Меѓу-
народна економија, со одбрана на магистерскиот труд „Образовната 
структура на населението и работната сила и нејзиното значење за 
економскиот развој на Република Македонија“. Во октомври 2013 годи-
на на Економскиот институт во Скопје ја одбранила докторската ди-
сертација под наслов „Социо-економски аспекти на невработеноста и 
политиките на вработување во Република Македонија“.

Од 2002 година работи во Економскиот институт – Скопје и актив-
но учествува во изработката на научноистражувачки и апликативни 
проекти, на научни собири и конференции во земјава и во странство, 
учествува во реализирање на обуки и давање на консултантски услуги 
во доменот на нејзините области на интерес. Вклучена е како вонре-
ден професор на последипломските студии во Економскиот инсти-
тут-Скопје на предметите: Економска политика, Економија на трудот, 
Јавно-приватно партнерство и др., како и на докторските студии по 
Економски науки на предметот: Економија на човечки ресурси и на док-
торските студии по Организациски науки и менаџмент на предметот: 
Современи аспекти на функционирање на пазарот на трудот.
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She is an author and co-author of numerous scientific papers, among 
which the books: Peculiarities of the active and inactive younger 
population in Macedonia – current situation and challenges; Employees’ 
skills for competitiveness of SMEs; Book chapter:  Quality of life in the 
Republic of North Macedonia seen through the human development 
indicators; papers: How is COVID-19 reshaping temporary and circular 
labor migration: Serbia and North Macedonia perspectives; Impact of 
Digitalization on the Labor Market: The Case of North Macedonia.

Lozanoska is elected for senator from the Institute of Economics-Skopje 
in the University Senate of UKIM, for the mandate period 2021-2023. 
She is a co-head of the study program for Managerial Economics at 
the second cycle of studies in the Institute of Economics-Skopje. Also, 
she was engaged as local consultant on the projects: HERMAC model – 
Labor market predictions and strategic decisions in the areas of education, 
employment and social policy, Ministry of labor and social policy of North 
Macedonia; and Strengthening the municipal councils-trainings for the 
module: Human resource management in the municipalities, project for 
AFO and UNDP.

Автор и коавтор е на бројни трудови, меѓу кои посебно се истакнуваат 
книгите: „Особености на помладото активно и неактивно население 
во Македонија-постојни состојби и предизвици“; „Вештини на вработе-
ните за конкурентност на МСП“; поглавје од книга: „Квалитетот на 
живот во Република Северна Македонија, мерен преку индикаторите за 
човеков развој“; статии: „Како Ковид-19 ги преобликува привремените и 
циркуларните миграции на работната сила: перспективи на Србија и 
на Северна Македонија; Влијание на дигитализацијата врз пазарот на 
труд: случајот на Северна Македонија.

Лозаноска е избрана за сенатор на Економскиот институт-Скопје во 
Универзитетскиот сенат на УКИМ, за мандатниот период 2021-2023 
година. Кораководител е на студиската програма од втор циклус на 
студии на Економскиот институт-Скопје по Менаџерска економија. Би-
ла ангажирана како локален консултант на проектите: ХЕРМАК модел 
– Предвидувања и стратешко одлучување на пазарот на труд во обла-
стите на образование, вработеност и социјална политика, за потре-
бите на Министерството за труд и социјална политика; и Јакнење на 
општинските советници-обуки во доменот на менаџмент на човечки 
ресурси во општините, проект за потребите на ЗФР и УНДП. 
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Katerina Hadzi Naumova Mihajlovska, Ph.D.

Academic position: Associate Professor

Main research area: Management in agriculture

Е-mail address: katerina@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Katerina Hadzi Naumova-Mihajlovska was born in 1979 in Skopje. 
She graduated from the Faculty of Agricultural Sciences and Food, 
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje in 2003.  

In 2010 she completed her postgraduate studies in Agribusiness at the 
Institute of Economics-Skopje and with the defense of her master’s 
thesis on the topic: “Instruments of marketing mix in the function of 
organic production” she obtained an academic degree with a master’s 
degree in economics.

In 2014, she obtained Ph.D. in Economics upon defense of the 
doctoral dissertation “Opportunities and prospects for Total Quality 
Management implementation in organic producer associations in the 
Republic of Macedonia”.

She started working at the Institute of Economics-Skopje as a Junior 
Research Assistant in June 2007 and her current appointment is 
Associate professor in field of Management in Agriculture. She is 
involved in the realization of the scientific research program of 
the Institute of Economics and participates in the preparation of 
scientific research and application projects and studies in the field of 
agribusiness, agro-management and green economy.

д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика: Менаџмент во аграрот

Е-mail адреси: katerina@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА: 

Д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска е родена во 1979 година во 
Скопје. Дипломирала во 2003 година при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” – Скопје на Факултетот за земјоделски науки и храна.

Во 2010 година ги завршила последипломските студии по Агробизнис 
при Економскиот Институт-Скопје и со одбрана на магистерскиот труд 
на тема: „Инструментите на маркетинг миксот во функија на органското 
производство” се стекнала со академски степен магистер по економ-
ски науки.

Докторирала во април 2014 година со одбрана на докторската дисер-
тација „Можности и перспективи за примена на целосното управување 
со квалитет во здруженијата на производители на органски производи 
во Република Македонија“.

Од јуни 2007 година е вработена во Еконoмскиот институт – Скопје ка-
ко помлад асистент истражувач. Нејзиното сегашно звање е вонреден 
професор од областа на менаџмент во аграрот. Вклучена е во реали-
зацијата на научноистражувачката програма на Економскиот институт 
и учествува во изработката на научноистражувачки и апликативни про-
екти и студии од областа на агробизнисот, агроменаџментот и зелена 
економија.
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Активно учествува на бројни научни собири, конференции, семинари и 
конгреси и автор е на бројни научни трудови, објавени во земјата и во 
странство.

Во рамките на последипломските студии на Економскиот инсти-
тут-Скопје ангажирана е како предметен наставник на предметите 
Економика во аграрот, Агромаркетинг, Агротуризам, Зелена еконо-
мија, Зелена логистика, Економија на животна средина и Квалитет и 
стандардизација.

Actively participates in numerous scientific meetings, conferences, 
seminars and congresses and is the author of numerous scientific 
papers published in the country and abroad.

Within the postgraduate studies at the Institute of Economics-Skopje, 
she is engaged as a professor in the subjects Economics in Agriculture, 
Agromarketing, Agrotourism, Green Economy, Green Logistics, 
Environmental Economics and Quality and Standardization. 
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Vladimir Petkovski, Ph.D. 

Academic position: Associate Professor

Main research area: Economic Development

Е-mail address: vladimir@ek-inst.ukim.edu.mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Vladimir Petkovski, Ph.D. was born in Skopje in 1986. In 2009, he 
graduated from the Faculty of Economics at the University “Ss. Cyril 
and Methodius”, in the field of financial management on the topic 
“Portfolio analysis of shares from official and unofficial market”. In 
2011, he received a master’s degree from the Institute of Economics - 
Skopje in the field of Financial Management on the topic “Estimated 
value of the company versus its stock market value.” In 2013 he 
received his Ph.D. from the Institute of Economics - Skopje on the topic 
“Financial capacity of the municipalities in the Republic of Macedonia - 
opportunities, practices and solutions for improvement”, which earned 
him the scientific title of Doctor of Economics.

In the period from 2011 to 2012, he was hired as a lecturer and 
research assistant at the Faculty of Business Economics. In 2013, he 
was employed at the Institute of Economics - Skopje as an assistant to 
be elected in 2015 as an assistant professor in the field of Economics, 
main research area Economics of Development. In the same field, he 
was elected associate professor in 2020. In the period from 2011, he 
designed and managed projects of UNDP, OSCE, Eptisa, UN, Erasmus 
+, several ministries and local governments and the Government of the 
Republic of Macedonia.

He has participated in numerous scientific research meetings in the 
field of Financial Management and Economic Development and has 
published more than 30 scientific research and professional papers 
in the country and abroad on the same topics. As a trainer and guest 
lecturer, he was invited to present topics from Economic Development 
and Social Economy at more than 15 international projects and 
universities in Europe.

д-р Владимир Петковски

Наставно-научно звање: Вонреден професор

Главна научна проблематика: Економски развој

Е-mail адреси: vladimir@ek-inst.ukim.edu.mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Д-р Владимир Петковски е роден во Скопје во 1986 година. Во 2009 
година дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ на насоката финансиски менаџмент на тема „Порт-
фолио анализа на акции од официјален и неофицијален пазар“. Во 
2011 година магистрира на Економскиот институт – Скопје на насоката 
Финансиски менаџмент на тема „Проценета вредност на компанијата, 
наспроти нејзината берзанска вредност“. Во 2013 година докторира на 
Економскиот институт – Скопје на тема „Финансискиот капацитет на 
општините во Република Македонија – можности, практики и решенија 
за подобрување“, со што се стекнува со научното звање доктор на еко-
номски науки.

Во периодот од 2011 до 2012 година бил ангажиран предавач и асис-
тент истражувач на ПВУ-ВСШ Факултет за бизнис економија. Во 2013 
година се вработува на Економскиот институт – Скопје  како асистент, 
за во 2015 година да биде избран во звањето доцент во областа Еко-
номски науки, поле Економија на развој. Во истото поле е избран во 
звањето вонреден професор во 2020 година. Во периодот од 2011 
година дизајнирал и раководел проекти на УНДП, ОБСЕ, Ептиса, ОН, 
Ерасмус+, повеќе министерства и локални самоуправи и за Владата на 
Република Македонија.

Учесник е на голем број научноистражувачки собири од областа на Фи-
нансискиот менаџмент и Економија на развој и има објавено повеќе од 
30 научноистражувачки и стручни трудови во земјата и во странство на 
истите теми. Како тренер и гостин предавач извршува предавање на 
теми од Економскиот развој и социјалната економија на повеќе од 15 
меѓународни проекти и универзитети.
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Angela Zafirova, MSc

Academic position: Assistant

Main research area: Financial management

Е-mail address: angela.zafirova@ek-inst.ukim.edu.
mk

BRIEF BIOGRAPHY:

Angela Zafirova was born in 1993 in Skopje, where she completed 
primary and secondary education. She continued her education at 
the University American College Skopje, where she completed her 
undergraduate and postgraduate studies. She received the title of 
Bachelor of Economics in Business economics and Organizational 
sciences in 2015. She received the title Master in Business 
economics and Banking after defending her master’s thesis entitled: 
“Relationship between liquidity and profitability: Empirical study of 
the pharmaceutical industry in the Republic of North Macedonia”. She 
earned her master’s degree in May 2018 with great success.

During her postgraduate studies, she worked as an assistant auditor in 
the audit company Grant Thornton in Skopje.

In February 2020 she was employed as an assistant in the subjects of 
statists, mathematics, banking, research methods and introduction to 
management at the International Balkan University in Skopje.

She joined the Institute of Economics–Skopje, University “Ss. Cyril and 
Methodius” in December 2021 and her current position is Assistant of 
Financial management. 

She has participated in the implementation of the research program 
of the Institute and in many projects and studies, primarily in the filed 
financial management.

м-р Ангела Зафирова

Наставно-научно звање: Aсистент

Главна научна проблематика: Финансиски менаџмент

Е-mail адреси: angela.zafirova@ek-inst.ukim.edu.
mk

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

Ангела Зафирова е родена во 1993 година во Скопје, каде завршува 
основно и средно образование. Своето образование го продолжува на 
Универзитетот Американ колеџ во Скопје, каде ги завршува своите до-
дипломски и постдипломски студии. Звањето Дипломиран економист 
по деловна економија и организациони науки го добива во 2015 годи-
на. Звањето магистер по деловна економија и банкарство го добива по 
одбрана на својот магистерски труд со наслов: „Баланс помеѓу ликвид-
ност и профитабилност: Емпириско проучување на фармацевтската 
индустрија во Република Северна Македонија”. Магистрирала во мај 
2018 година со особен успех. 

За време на своите постдипломски студии работи како асистент реви-
зор во ревизорската компанија Грант Тхорнтон во Скопје. 

Во февруари 2020 година е вработена како асистент по предметите 
статистика, математика, банкарство, методи на истражување и вовед во 
менаџмент на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје. 

Од декември 2021 година работи во Економскиот институт при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а нејзиното сегашно звање е 
асистент на проблематиката Финансиски менаџмент. 

Вклучена е во реализацијата на научноистражувачката програма на 
Економскиот институт и учествува во изработката на повеќе проекти и 
студии, првенствено од областа на финансискиот менаџмент.
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She is currently enrolled in doctoral studies in the field of 
organizational sciences and management at the School of Doctoral 
studies at the University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje.

She actively participates in professional and scientific conferences in 
the country and abroad, where she has published several papers and an 
author and co-author.

Во моментов е запишана на докторски студии од областа на органи-
зационите науки и управување (менаџмент) на Школата за докторски 
студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Активно учествува на стручни и научни конференции во земјата и во 
странство, при што има објавено повеќе трудови како автор и коавтор.
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CV – ADMINISTRATIVE STAFF

Kosta Jovcevski

Position Secretary

Е-mail: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk

Kosta Jovcevski was born in 1960 in Skopje. He graduated 
from the Faculty of Law, University “Ss. Cyril and Methodius” 
in Skopje. He began his professional career at the Ministry of 
science in 1990 and was eventually promoted to Advisor to the 
Minister of science. He also worked as copyright inspector. He 
joined the Institute of Economics in 2001 as a Secretary. He also 
served in a variety of state positions. Currently, he is employed 
at the Institute of Economics as a Secretary. 

Lina Georgievska

Position Advisor for normative legal affairs

Е-mail: lina.georgievska@ek-inst.ukim.
edu.mk

Lina Georgievska was born on 26.07.1989 in Skopje. She 
completed her bachelor and master studies at the Faculty of 
Law, University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje. She did an 
internship for one year in the Basic criminal court – Skopje. 
In 2016 she passеd the bar exam and started her professional 
career right after, working for a private company as an employee 
for legal services/affairs. She joined the Institute of Economics in 
2020 as an Advisor for normative legal affairs.

БИОГРАФИИ - АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР 

Коста Јовчевски

Работно место: секретар

Е-mail адреси: kosta@ek-inst.ukim.edu.mk

Коста Јовчевски е роден во 1960 година во Скопје. Завршил 
Правен факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје. Работното искуство го започнува  во 1990 година 
во Министерството за наука, каде завршил како советник на 
министерот за наука. Работел и како инспектор по авторско 
право. Од 2001 година се вработува во Економскиот инсти-
тут како секретар на Институтот. Покрај оваа работна задача 
вршел и други државни и општествени функции. Во момен-
тов е повторно на работното место секретар на Економскиот 
институт.

Лина Георгиевска

Работно место: Советник за нормативно - правни 
работи

Е-mail адреси: lina.georgievska@ek-inst.ukim.
edu.mk

Лина Георгиевска е родена на 26.07.1989 година во Скопје. 
Завршила додипломски и мастер студии на Правен факултет 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј» во Скопје. Една годи-
на стажирала во Кривичниот суд Скопје 1, Скопје. Во 2016 го-
дина го положила правосудниот испит. Работното искуство го 
започнува во 2016 година во приватна фирма како правник. 
Од 2020 година се вработува во Економскиот институт, како 
советник за нормативно - правни работи. 
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Бојан Петрушевски

Работно место: Советник за финансиско, сметко-
водствено и материјално работење

Е-mail адреси: bojan@ek-inst.ukim.edu.mk

Роден е на 9.10.1986 година во Скопје. Основно училиште за-
вршил во Скопје, а средно училиште во Д.С.Е.П.У Васил Ан-
тевски-Дрен (економски смер). Во 2004 година се запишува 
на Европскиот универзитет, на смерот Банкарски и даночен 
менаџмент и во 2008 година се стекнува со стручниот назив 
дипломиран економист за прв циклус на студии на насоката 
Банкарски менаџмент. Во академската 2010/2011 година се 
запишува на втор циклус на студии на Економскиот инсти-
тут-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, 
на насоката Финансиски менаџмент. На 30.12.2013 година го 
брани магистерскиот труд под наслов: „Улогата и значењето на 
инвестиционите фондови на пазарот на капитал во Република 
Македонија“ и се здобива со научен назив магистер по економ-
ски науки, област Финансиски менаџмент.

Работниот ангажман го започнува во 2009 година во фирма-
та „Нова Интернационал“ во одделот за финансиско и мате-
ријално сметководство. Во 2010 година работи и во фирмата 
„Коло-Рекс“ ДООЕЛ, а во 2011 година во компанијата „Кастел“ 
ДООЕЛ, исто така во одделот за финансиско и материјално 
сметководство.

Од 01.12.2012 година е вработен во Економскиот инсти-
тут-Скопје на работното место советник за финансиско, смет-
ководствено и материјално работење.

Bojan Petrushevski

Position Financial and Accounting Officer

Е-mail: bojan@ ek-inst.ukim.edu.mk

Bojan Petrushevski was born on 9.10.1986 in Skopje. He 
completed primary school in Skopje and secondary school 
“Vasil Antevski-Dren” at the Department of Economics. In 2004, 
he enrolled at the European University at the Department 
of Banking and Tax Management and in 2008 he graduated 
in Banking Management. In the academic 2010/2011 year, 
he enrolled at the second cycle study program in Financial 
Management at the Institute of Economics Skopje, University 
“Ss. Cyril and Methodius” in Skopje. On 30.12.2013 upon 
public defense of the master thesis “The role and importance 
of investment funds on the capital market in the Republic of 
Macedonia” he obtained master’s degree in Economics, field 
Financial Management. 

In 2009, he started working for “Nova International” at the 
Department for finance and accounting. In 2010, he worked for 
“kolo-Reks” and in 2011 for “Kastel” at the same department. 

Оn 01.12.2012, he joined the Institute of Economics-Skopje as 
Financial and Accounting Officer.  
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Aleksandra Stefanoska

Position Public Procurement Officer

Е-mail: aleksandra.stefanoska@ek-inst.
ukim.edu.mk

Aleksandra Stefanoska was born in Skopje in 1982. She 
graduated from the Faculty of Law - Skopje in 2012, in the field 
of legal sciences. After graduating from law school, she pursues 
postgraduate education in the field of financial management 
at the Institute of Economy in Skopje. Since 2011 she has 
worked for the Ministry of Defense, in the sector responsible 
for legal matters, serving as a specialized collaborator in civil 
disputes. In the Institute of Economy, she’s been working as 
an authorized and licensed individual in the field of public 
acquisitions since 2020. She has actively participated in several 
committees responsible for the formation of laws, as well as 
the field of human resources.

She has also participated in numerous science-based 
gatherings, conferences and seminars.

Cvetanka Stefanovska 

Position Administrator

Е-mail: cece@ek-inst.ukim.edu.mk

She was born in 1980 in Skopje, Republic of Northern 
Macedonia. He graduated from high school in the high school 
of economics “Vasil Antevski Dren” - economic technician. 
Higher education is implemented at the “University of Tourism 
and Management” in the field of International Marketing 
Management and is in its final year.

He started his work engagement in JUDGOC “November 13” as 
a Treasurer, and in the Institute of Economics-Skopje from 2019 
as an independent clerk-administrator.

Александра Стефаноска

Работно место: Соработник за јавни набавки

Е-mail адреси: aleksandra.stefanoska@ek-inst.
ukim.edu.mk

Александра Стефаноска е родена во Скопје, во 1982 година. 
На Правниот факултет – Скопје  дипломирала во 2012 година 
од областа на правните науки. По завршувањето на Правниот 
факултет е на постдипломските студии од областа на финан-
сиски менаџмент на Економскиот институт – Скопје.

Од 2011 година работела во Министерството за одбрана во 
секторот за правни работи како стручен соработник за граѓан-
ски спорови. Во Економскиот институт - Скопје работи од 2020 
година како лиценцирано лице од областа на јавните набавки.

Активно учествувала во комисии за изработка на нормативно 
правни работи, како и од областа на организација на човечки 
ресурси. Учествувала на бројни научни собири, конференции 
и семинари.    

Цветанка Стефановска 

Работно место: Самостоен 
рефернт-администратор 

Е-mail адреси: cece@ek-inst.ukim.edu.mk

Родена e во 1980 година во Скопје, Република Северна Маке-
донија. Средно училиште има завршено во средното економ-
ско училиште „Васил Антевски Дрен” – економски техничар. 
Високо образование спроведува на Универзитетот за туризам 
и менаџмент, насока Меѓународен маркетинг менаџмент и е во 
завршната година.

Работниот ангажман го започнува во ЈУДГОЦ „13 ноември“ ка-
ко благајник, а во Економскиот институт-Скопје од 2019 година  
како  самостоен референт-администратор. 
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Ljupka Kvachkovska Jovanovikj

Position Independent Treasurer

Е-mail: ljupka.k.jovanovikj@ek-inst.ukim.
edu.mk

She was born in 1974 in Bitola. She completed primary 
school in OU “Naum Naumovski – Borche” in Skopje and 
she completed high school in “Mosha Pijade” in Skopje. She 
started her work experience in the state institution JUDG OC 
“13 Noemvri” in Skopje and she continues it in the Institute 
of Economics in Skopje from 27th of December 2020 as an 
Independent Treasurer.  In addition to the administrative work 
in treasury, she also works in the part of archive activities of 
the Institute.

Zlatko Risteski 

Position Janitor

Zlatko Risteski was born on November 24, 1980 in Skopje. 
He completed his secondary education as a mechanical 
technician. In the period from 2002 to 2019 he worked in 
several private companies as а commercialist. In December 
2020, he was employed at the Institute of Economics – Skopje 
as a janitor.

Љупка Квачковска Јовановиќ

Работно место: Референт за благајна

Е-mail адреси: ljupka.k.jovanovikj@ek-inst.ukim.
edu.mk

Родена е во 1974 година во Битола. Завршила основно учи-
лиште во ОУ „Наум Наумовски-Борче“ во Скопје. Средно об-
разование завршила во СЕУ „Моша Пијаде“ во Скопје. Свое-
то работно искуство го започнува во ЈУДГ ОЦ „13 ноември“ 
– Скопје, а го продолжува во Економскиот институт во Скопје 
на 27.12.2020 година, како самостоен референт за благајна. 
Покрај административната работа во благајната, работи и во 
делот на архивското работење во институтот. 

Златко Ристески

Работно место: Хаусмајстор

Ристески Златко е роден на 24.11.1980 година во Скопје. Сред-
но образование завршил како машински техничар. Во пери-
од од 2002 до 2019 година има работено во повеќе приватни 
фирми како комерцијалист. Во Економскиот институт се вра-
ботил во декември 2020 година на работно место хаусмајстор, 
домаќин.
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1. Димитар Бојановски – Дизе 

Димитар Бојановски – Дизе е роден на 
12.08.1909 година во Прилеп. Бојановски бил 
секретар на Стопанскиот совет на Президи-
умот на АСНОМ од 26.12.1944 до 13.04.1945 
година. 

На 18.04 1946 година бил именуван од Народ-
ното собрание на Народна Република Македо-
нија за министер за трговија и снабдување, а со 
указ на Президиумот на Народното Собрание 
на НРМ од 2.07.1948 година е назначен за Ми-
нистер на Владата на Народна Република Македонија. 

На 1.05.1950 година е назначен за претседател на Институтот за еко-
номски проучувања и разврста без звање, а од 30.06.1952 година, кога 
е основан Економскиот институт – Скопје, е поставен на функција-
та директор. Оваа функција ја извршува во периодот од 1.07.1952-
31.08.1955 година. 

Неговата научноистражувачка дејност е поврзана со идејата за ос-
новање на Економски институт, чија цел ќе биде „да ги прибере сите 
оние што се интересираат за научно обработување на економските 
проблеми и да им биде на услуга, како и публикување на сите научни 
достигнувања во областа на економската наука воопшто, а специјално 
за Македонија“. 

Позначајни објавени научни трудови се: „Развитокот на земјоделството 
во Македонија“(1955) и „Прилог за изучување на општествено–економ-
ските односи во Македонија“(1974). Починал во 2002 година.

2. Михајло Мургашански

Михајло Мургашански е роден на 21.02.1920 
година во Куманово. Во 1938 година завршил 
гимназија во Врање и истата година се запишал 
на Медицинскиот факултет во Белград. 

Заради почетокот на Втората светска војна ги 
прекинал студиите и се вклучил во редовите 
на партизаните – Козјачки одред. Во текот на 
војната член е на СКЈ и секретар на Сремскиот 
комитет во Берово и Струмица. 

По завршувањето на војната, се запишал на 
Економскиот факултет во Белград и дипломирал во 1949 година. Во 
1951 година ги завршил студиите на Институтот за друштвени науки во 
Белград. 

На функцијата директор на Економскиот институт – Скопје, бил по-
ставен во периодот 1955-1957 година. Поради бројните државни и 
политички задолженија, немал време темелно да се зафати со научна 
работа. 

Бил шеф на Катедрата на Политичката школа на КПМ, помошник на се-
кретарот за координација на стопанството на Владата на НРМ, член 
на редакцискиот одбор за економска политика на СРМ, директор на 
ФЗЦ „11 октомври“ – Куманово, пратеник во Сојузната скупштина СФРЈ, 
член на Советот на СРМ. Носител е на: „Партизанска споменица 1941“, 
„Орден Републике са златним венцем“, „Орден братства и јединства са 
златним венцем“, „Орден заслуга за народ са златним звездом“, „Орден 
за храброст“, „Орден рада са златним венцем“ и други.

ПОРАНЕШНИ ДИРЕКТОРИ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ 

FORMER DIRECTORS OF THE INSTITUTE OF ECONOMICS – SKOPJE  



174

3. Д-р Ванчо Бурзевски

Ванчо Бурзевски е роден во с. Немањици, Овче 
Поле. Дипломирал во Белград, а уште како сту-
дент активно учествувал во политичкиот живот. 

На студентската интеруниверзитетска конфе-
ренција во 1937/38 година учествувал како член 
на Загребскиот универзитет. На негов предлог, 
во завршната резолуција внесено е барањето 
за рамноправност на македонскиот јазик во 
универзитетската настава во Југославија. 

Во Белград видно учествувал во 27-момартов-
ските демонстрации во 1941 година и со своите 
говори го подгревал бунтовниот дух на демонстрантите. 

Во 1943 година бил делегат на Второто заседание на АВНОЈ, а во 1944 
година делегат на Првото заседание на АСНОМ. 

Во двата парламента, потоа, 20 години по ред бил избиран за прате-
ник во Сојузната скупштина и во Републичкото собрание. Бил член на 
Уставната комисија на Југославија и едновремено член на Одборот за 
стопанството, како и на Законодавниот одбор во Сојузното и во Репу-
бличкото собрание. 

На сојузно ниво бил член на Аграрниот совет на Југославија и на Сове-
тот на Република Македонија. Републичкото политичко раководство во 
1950 година донело одлука да се организира Економски факултет во 
Скопје, а Ванчо Бурзевски бил именуван за член на Матичниот одбор. 

За директор на Економскиот институт е именуван во периодот 1957-
1964 година. Своето професионално знаење го користел во дебата во 
Републичкото народно собрание. Неговата дебата е објавена во книга 
под наслов: „Извештај на еден пратеник“. 

Има издадено и два учебника и 5 научни трудови. Бил и раководител и 
коавтор на проекти за потребите на македонското стопанство.

4. Д-р Лазар Соколов 

Лазар Соколов е роден на 18.03. 1914 година 
во Куманово. Гимназија завршил во Скопје во 
1932 година, дипломирал во јуни 1936 година 
на Економско -комерцијалната висока школа 
во Загреб. 

По дипломирањето во 1938 година е избран за 
асистент на Економско – комерцијалната висо-
ка школа во Белград. 

Во 1940 година апсолвирал на Правниот фа-
култет во Белград, а во учебната 1946/47 годи-
на по покана на Економскиот факултет во Белград предава трговска 
политика, а во октомври 1947 година е избран за хонорарен вонреден 
професор по предметот Стопански систем на Југославија. 

Во септември 1948 година станува виш научен соработник и помошник 
директор, а потоа в.д. директор во Институтот за меѓународна полити-
ка и стопанство во Белград. 

Во 1960 година ја одбранил докторската дисертација на тема: „Кванти-
тативне и квалитативне промене у структури становишта на територију 
НР Македоније од 1921-1953 као одраз економског развоја“ на Економ-
скиот факултет во Загреб. 

Од 1953 година работи во Економскиот институт во Скопје, каде што во 
1964 година е избран во звањето научен советник. 

Во 1965 година како стипендист на Rеctorenconferenz на Западногер-
манските универзитети работи 10 месеци во Institut für Raumforschung 
und Raumordnung во Bad Godesberg, а во 1970 година бил на студиски 
престој во Франција како стипендист на A.S.T.E.F за проучување на 
проблемите на регионалниот развој. 

Функцијата директор на Економскиот институт ја вршел во два навра-
ти: во периодот 1964-1965 година и во периодот 1968-1975 година. 
Има објавено голем број статии и трудови во домашни и во странски 
стручни списанија. Се пензионирал во 1979 година.
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дело ја добива наградата „11 октомври“, како и бројни пофалници и 
признанија во земјата и во странство. Претседателот на државата Ѓорѓе 
Иванов, постхумно го одликува академик Никола Кљусев со орденот „8 
септември“.

6. Д-р Тодор Стојановиќ

Тодор Стојановиќ е роден  на 18.03.1912 годи-
на во Бујановац, СР Србија. Основно и средно 
образование завршил во Скопје. Дипломира 
економски науки во 1933 година на Hochschule 
für Welthanchel во Виена, а во 1934 година 
дипломира правни науки на Правниот факул-
тет во Белград. Работел во неколку компании, 
како финансиски-комерцијален директор на 
Фабриката за сапун „Аеро“ до 1945 година, 
директор на Фабриката за сапун и козметика 
„Цветан Димов“ во Скопје до 1947 година, прв 
в.д. директор на Претпријатието за увоз-извоз „Вардар“, шеф на извоз 
во Министерството за увоз-извоз на НРМ и др. Во 1951 година станува 
предавач на Економскиот факултет во Скопје, во 1954 година е избран 
за доцент, во 1959 година е избран за вонреден професор, а во 1965 
година е избран во звањето редовен професор. Во 1957 година хаби-
литирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 1956/57 година вршел 
должност на продекан, а  во 1963/1964 и 1964/65 година бил декан на 
Економскиот факултет. Д-р Стојановиќ две децении бил шеф на Кате-
драта за сметководство, основач и шеф на Семинарот за книговодство  
и еден од иницијаторите за формирање на постдипломскиот курс од 
областа на претпријатијата. 

Во 1966/67 година бил в.д. директор на Економскиот институт-Скопје. 
Покрај претходното, д-р Стојановиќ повеќе од 10 години предавал и на 
Економскиот факултет во  Ниш, Економскиот факултет во Прилеп и на 
вишите школи во СРМ. За својата дејност, проф. Стојановиќ е одлику-
ван со Орден на трудот втор степен, Орден на трудот со црвено знаме, 
Орден на братство и единство, а носител е и на бројни повелби, споме-
ници, плакети и благодарници.

5. Академик Никола Кљусев

Никола Кљусев е роден во Штип на 02.10.1927 
година. Основно училиште и гимназија завр-
шил во родното место. Дипломира на Економ-
скиот факултет во Белград во 1953 година. 
Потоа се вработува во Институтот за научно 
истражување на индустријата на НР Македо-
нија во Скопје. Во 1961 година се префрлил на 
Економскиот институт во Скопје како научен 
соработник, а по одбраната на докторатот со 
наслов: „О критеријумима и методима оцењи-
вања економске ефикасности инвестиција“ од 
областа на економските науки на Економскиот факултет во Белград во 
1964 година, станува виш научен соработник. Функцијата директор на 
Економскиот институт–Скопје ја вршел во 1965 година. На Економски-
от факултет во Скопје е избран за вонреден професор во 1968 година, 
а во 1972 година и за редовен професор. Во периодот од 1985 година 
до 1987 година бил декан на Економскиот факултет во Скопје, а веќе во 
следната 1988 година е избран за член на МАНУ. Во 2002 година бил 
избран за раководител на Центарот за стратегиски истражувања при 
МАНУ.

Академикот Кљусев раководел и работел на бројни домашни и меѓу-
народни проекти. Неговиот опус брои повеќе од 300 релевантни ре-
ференци: книги, статии, студии, анализи, елаборати и проекти, кои 
зафаќаат опсег од микроекономски анализи и оценки до макрострате-
гиски, теориски елаборации и емпириски студии.  Академикот Кљусев 
бил на специјализации и студиски престои во САД, во Велика Брита-
нија, во Академијата на науките на Советскиот Сојуз во Москва, во Ака-
демијата на науките во Полска (Варшава), во Меѓународната банка за 
обнова и развој во Вашингтон и др. Учествувал на меѓународни конгре-
си на економистите во Монтреал, во Мадрид и во Будимпешта.

Во периодот од 1991 до 1992 година Никола Кљусев станува претседа-
тел на првата демократска Влада на Република Македонија. Во 2000 
година  бил назначен за министер за одбрана, а во 2006 година  бил 
именуван од Владата на Република Македонија за претседател на Уп-
равниот одбор на Агенцијата за директни странски инвестиции. За 
својот научен придонес академикот Никола Кљусев е одликуван со Ор-
ден Златен венец и е носител на наградата „13 ноември“, а за животно 
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ги и научни трудови. Најзначаен труд на д-р Полежина е „Прелевање на 
народниот доход во примарната и секундарната распределба, негови 
ефекти и квантификација“, за кој добива и награда „11 октомври“. За не-
говите заслуги во унапредувањето на научноистражувачката работа и 
развојот на Економскиот институт-Скопје, му е доделено признание на 
дваесетгодишнината од постоењето на Економскиот институт-Скопје. 
За својата дејност, д-р Полежина е одликуван со повеќе ордени, а носи-
тел е и на бројни повелби, споменици, плакети и благодарници.

8. Д-р Добри Додевски

Добри Додевски е роден на 14.12.1934 година 
во с. Псача-Крива Паланка. Во 1960 година ди-
пломирал на Економскиот факултет во Скопје. 
Постдипломски студии завршил на Економ-
скиот факултет-Белград, каде што во 1965 го-
дина ја одбранил магистерската теза на тема: 
„Теоретски и методологиски аспект трошко-
ва у Француској, Советској и  Југословенској 
економској теорији” и се здобил со академски 
степен магистер по економски науки. Во 1981 
година на Економскиот факултет во Скопје ја 
одбранил докторската дисертација на тема: „Фактори на репродук-
цијата на средствата за работа во современата економија” и се стекнал 
со академски степен доктор по економски науки.

Од 1965 до 1992 година работел во Економскиот институт - Скопје, 
во разни соработнички и научни звања. Во 1985 година бил избран во 
највисокото научно звање - научен советник. За време на работењето 
во Економскиот институт учествувал и/или раководел во изработката 
на голем број проекти, студии, елаборати, инвестициони програми и 
друго. Исто така, учествувал на бројни домашни и меѓународни науч-
ни собири и конференции. Објавил преку 120 трудови во земјата и во 
странство. Во периодот 1975 - 1980 година бил вршител на должноста 
директор на Економскиот институт - Скопје, како и  во периодот 1985-
1989 година. Починал во декември 1992 година.

7. Д-р Владимир Полежина

Владимир Полежина е роден на 06.12.1912 го-
дина во Кичево.  Основното училиште го завр-
шил во Кичево, а средното училиште во Охрид и 
Битола. Правниот факултет го завршил на Уни-
верзитетот Сорбона (Париз) во 1935 година, а 
докторирал во 1939 година на тема: „Фондови 
за изедначување на девизните курсеви“ во Па-
риз.  Уште како млад се истакнува со својата ре-
волуционерност, па затоа е избран за секретар 
на Здружението на југословенските студенти 
во Париз и заедно со Иво Лола Рибар учествува 
во работата на Светскиот студентски конгрес за мир, одржан во Париз 
1937 година.

Поради своите способности и одданост кон татковината, тој е избран 
за член на делегацијата на АВНОЈ која стигнува до Косовска Митровица 
и се враќа назад. Избран е за пратеник на АСНОМ и е избран како нов 
секретар на Президиумот на АСНОМ. Со одлука на Президиумот ставен 
е на располагање на НКОЈ и преку територијата на Бугарија заминува за 
Белград каде ја формира бригадата “Јане Сандански” од македонски 
доброволци.

Од април 1949, до јануари 1951 година работи во Економскиот инсти-
тут на привредниот совет на ФНРЈ. Во јануари 1951 година без докази 
и судски процес е испратен на Голи Оток каде останува до април 1954 
година, кога е помилуван и ослободен. Од јуни 1954 до октомври 1956 
година работи во Народна банка на ФНРЈ– Белград. Потоа во Институ-
тот за економика како самостоен стручен соработник до 1962 година. 
Од март 1965 година работи во Економскиот институт при Универзи-
тетот „Кирил и Методиј“ на место виш научен соработник, а на функ-
цијата директор на Економскиот институт бил во периодот 1967-1968 
година.

Во својата научна работа,  д-р Полежина ја обработува проблематика-
та, поврзана за стопанскиот систем, како инвестиции, економска ефи-
касност на капиталните вложувања и нови техники, станбено-комунал-
ната проблематика, како и значајни истражувања во областа на екстра 
доходот и прелевање на доходот. Д-р Полежина е автор на бројни кни-
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Од 1981 до 1984 година проф. Зеленков е директор на Економскиот 
институт во Скопје и секретар на Научната секција на Сојузот на еко-
номистите на Македонија. Проф. д-р Бранко Зеленков има објавено 
голем број научни и стручни трудови.

10. Д-р Александар Петроски

Александар Петроски е роден на 08.08.1936 
година во с. Јабланица-Струга. Дипломирал на 
Економскиот факултет во Скопје, каде во 1973 
година завршил постдипломски студии и со од-
браната на магистерскиот труд: „Економската 
улога и ефектите од супституцијата на трудот 
во процесот на воведувањето на техничките 
иновации во производството” се стекнал со 
академскиот степен магистер по економски 
науки. Во 1982 година на Економскиот факул-
тет во Скопје ја одбранил докторската дисер-
тација: „Факторите на производството како детерминанта на развојот 
на индустријата во Македонија” и се стекнал со академскиот степен 
доктор по економски науки.

За време на работењето во Економскиот институт учествувал и/или ра-
ководел при изработката на голем број проекти, студии, елаборати, ин-
вестициони програми и друго. Во периодот 1992-2000 година бил ди-
ректор на Економскиот институт во Скопје, кога Институтот започнува 
со вршење на наставно образовна дејност на втор циклус студии. Во 
текот на 1994 година се стекнал со сертификат за овластен процени-
тел со општи овластувања, добиен од Агенцијата за приватизација на 
Република Македонија и активно бил вклучен во процесот на привати-
зацијата на општествениот капитал во Република Македонија. Учеству-
вал на голем број научни собири, конференции и семинари во земјата и 
во странство. Има објавено повеќе трудови во домашни и во меѓународ-
ни списанија. Предавал на постдипломските студии по Финансиски ме-
наџмент на Економскиот институт - Скопје. Починал во 2007 година.

9. Д-р Бранко Зеленков

Бранко Зеленков е роден во Струмица на 11.02. 
1932 година. Основно училиште и гимназија за-
вршил во родното место. На Правниот факултет 
во Скопје се запишал во 1951 година и дипломи-
рал во 1955 година. Во 1962 година бил избран 
за асистент на Правниот факултет во Скопје 
по предметот стопанско право на СФРЈ. Како 
асистент работел до 1966 година. Во јули 1963 
година го положил усниот докторски испит, а во 
октомври 1965 година ја одбранил докторската 
дисертација под наслов „Односите помеѓу ко-
муната и претпријатието (општествено-економските и правните аспе-
кти)“. На 1 јули 1966 година бил избран за доцент на Правниот факултет 
по предметот економска политика на СФРЈ. Од 1 јули 1971 година до 1 
јули 1976 година е вонреден професор, а од 1 јули 1976 година е редо-
вен професор на Правниот факултет во Скопје по предметот економска 
политика на СФРЈ, а подоцна и на предметот стопански систем на СФРЈ.  
Од 1.IX.1982 година е реизбран за редовен професор по предметот 
економска политика на СФРЈ. Од основањето на Институтот за социо-
лошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот во Скопје, 
активно бил ангажиран во научноистражувачката работа и во реализа-
цијата на одделни научноистражувачки проекти. Под негово раково-
дење во Институтот е реализиран научноистражувачкиот проект: „Са-
моуправната нормативна дејност на работните организации“.

Учествувал и во изработката на научноистражувачкиот проект: „Прав-
ната положба на мелиоративните системи во СФРЈ“, што е работен од 
страна на Правниот факултет во Скопје за потребите на Стопанската 
банка во СРМ.

Проф. д-р Бранко Зеленков реализирал и остварувал активна соработ-
ка и со Економскиот институт во Скопје. Оваа соработка интензивно се 
остварува особено во периодот од 1972 до 1978 година. Во овој пери-
од, за потребите на Економскиот институт изработил 8 (осум) научноис-
тражувачки теми во рамките на сојузниот истражувачки макропроект 
„Привредни систем СФРЈ“.



178

11. Д-р Александар Мурарцалиев 

Александар Мурарцалиев е роден на 25.02.1943 
година во с. Раброво-Валандовско. Во 1968 го-
дина, во Белград-Земун, завршил Земјоделски 
факултет, насока Агроекономика. Магистри-
рал во 1975 година на Земјоделскиот факул-
тет-Скопје, насока Макроекономика во земјо-
делството, на тема: „Позначајни агроекономски 
аспекти на земјоделското производство во 
струмичкиот регион при просечни услови и со 
примена на наводнување”. Докторирал во 1979 
година на Земјоделскиот факултет-Скопје на 
тема: „Оданочувањето кај индивидуалните земјоделски производители 
во Република Македонија и можности за реконструкција“.

Од 1969 до 2002 година работел во Економскиот институт - Скопје, во 
соодветни соработнички и научни звања. Во 1987 година бил избран во 
највисокото научно звање - научен советник од проблематиката еконо-
мика на земјоделството. За време на работењето во Економскиот ин-
ститут учествувал и/или раководел при изработувањето на голем број 
проекти, студии, елаборати, инвестициони програми и друго. Исто та-
ка, учествувал на бројни научни собири и конференции во земјата и во 
странство. Напишал преку 100 научни трудови и пет книги. Предавал на 
постдипломските студии на Економскиот институт - Скопје. 

Бил вршител на должноста директор на „Агроберза”-Скопје и дирек-
тор на Економскиот институт-Скопје, во периодот мај 2000 - јануари 
2002 година. Починал во јануари 2002 година на функцијата директор 
на Економскиот институт - Скопје. 

12. Д-р Елка Димитриева

Елка Димитриева е родена во 1937 година во 
Радовиш. Во 1960 година дипломирала на Еко-
номскиот  факултет во Скопје. По завршување 
на студиите во 1961 година се вработила во 
Економскиот институт-Скопје, каде била из-
брана во звањето асистент за проблемите на 
населението и работната сила. Завршила по-
стдипломски студии од областа на економика-
та на комуната при Економскиот факултет во 
Загреб и со одбраната на магистерскиот труд: 
„Резерве радне снаге у пољопривреди и нераз-
вијеним комуната СР Македоније и проблем запошљавања” стекнала со 
звањето магистер по економски науки. Во 1978 година на Економскиот 
факултет во Загреб ја одбранила докторската дисертација под наслов: 
„Демографски и друштвено-економски узроци незапослености у СР 
Македонији”, со што се стекнала со академскиот степен доктор на еко-
номски науки. 

Од 1961 до 2000 година работела во Економскиот институт - Скопје, 
во соодветни соработнички и научни звања. Се пензионирала на 
31.12.2000 година како научен советник за проблематиката на насе-
лението и работната сила. За време на работењето во Економскиот 
институт, раководела и/или учествувала во изработката на голем број 
проекти. Во периодот 1.01.1990 - 30.04.1991 година била директор на 
Економскиот институт - Скопје. Учествувала на бројни научни собири, 
конференции и семинари во земјата и во странство. Има објавено го-
лем број статии во домашни и во странски стручни списанија. Од поно-
вите трудови, како позначајна се издвојува книгата во коавторство со 
д-р Верица Јанеска под наслов: „Стареењето на населението и на ра-
ботната сила во Република Македонија”, Економски институт -  Скопје, 
2001 година. 
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логија во Република Македонија” ја одбранила на Економскиот факул-
тет во Прилеп во 1993 година, со што се стекнала со звањето доктор по 
економски науки.

Од 1979 година е вработена во Економскиот институт на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а во 2006 година е избрана во 
највисокото научно звање научен советник - редовен професор за 
проблематиката Меѓународни економски односи. Во периодот 2002 – 
2006 година била носител на функцијата директор на Економскиот 
институт - Скопје. Учествувала на бројни научни собири, конференции 
и  семинари во земјата и во странство. Особено е значајно нејзиното 
активно ангажирање како директор на меѓународната летна школа која 
се одржува во Охрид- Република Македонија од 2000 година. Од позна-
чајните студиски престои се издвојуваат нејзините престои во рамките 
на меѓународните проекти во Форли- Италија, Сорбона- Франција и 
други.

15. Д-р Дејан Пендев

Дејан Пендев е роден на 26. 6. 1948 година во 
Скопје. Дипломирал на Електротехничкиот фа-
култет во Скопје во 1973 година, а постдиплом-
ски студии завршил на Електротехничкиот фа-
култет во Љубљана, Република Словенија, каде 
што магистрирал во 1980 година. Во 1989 го-
дина на Економскиот факултет во Скопје ја од-
бранил докторската дисертација под наслов: 
„Програмирање на енергетиката, во функција 
на стопанскиот развој на СФР Југославија” и се 
стекнал со звањето доктор по економски науки.

Во Економскиот институт во Скопје се вработил во 1979 година. Во 
1981 година е избран во звањето научен соработник за проблемите на 
економиката и развојот на индустријата. На функцијата директор на 
Економскиот институт во Скопје бил во периодот 2006-2009 година. 
Во периодот од 1989 година до неговиот последен избор во повисо-
ко звање бил автор, коавтор на бројни објавени статии, раководител и 
учесник на домашни проекти, како и учесник во меѓународни проекти, 
особено од научноистражувачката област претприемништво. Учеству-
вал на повеќе симпозиуми, конференции, научни собири, летни школи 
и семинари во земјата и во странство. Во тој период, од негова страна 

13. Д-р Христо Кускатов

Христо Кускатов е роден во Штип на 06.03.1943 
година. Дипломирал на Технолошко-металурш-
киот факултет во Скопје во 1968 година. Во 
1977 година ги завршил постдипломските сту-
дии од областа на маркетингот на Економскиот 
факултет во Скопје и се стекнал со звањето ма-
гистер по маркетинг. Докторската дисертација 
на тема: „Политика на производите во ОЗТ од 
индустријата на СР Македонија” ја одбранил 
на Економскиот факултет во Скопје во 1986 го-
дина, со што се стекнал со звањето доктор по 
економски науки.

Од 1974 година е вработен во Економскиот институт на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде се стекнал со највисокото научно 
звање научен советник - редовен професор за проблематиката на мар-
кетингот. Значаен е неговиот студиски престој во Норвешка, Шведска 
и Данска за размена на искуства на организација и работа на научните 
институции. Од вработувањето во Економскиот институт до пензиони-
рањето  во 2008 година има изработено преку 100 труда.

Во 2002 година бил директор на Економскиот институт – Скопје.

Предавал на постдипломските студии од областа на Меѓународната 
економија и Финансиски менаџмент во Економскиот институт - Скопје.

14. Д-р Антонија Јосифовска

Антонија Јосифовска е родена на 4.3.1955 го-
дина во Штип. Дипломирала на Економскиот 
факултет во Скопје 1978 година. Во 1986 годи-
на ги завршила постдипломските студии, на-
сока Економски развој и методи на економска 
анализа на Економскиот факултет во Скопје и 
со одбраната на магистерската тема: „Заед-
ничките вложувања во СР Македонија” се стек-
нала со звањето магистер по економски науки 
од областа Економски развој и методи на еко-
номска анализа. Докторската дисертација на 
тема: „Меѓународното движење на капиталот и трансферот на техно-
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Автор е на голем број научни, стручни и апликативни проекти и трудови 
од областа на децентрализација и фискална децентрализација, макро-
економски анализи со акцент на странските директни инвестиции, 
монетарна и фискална политика. Била на стручно усовршување во: 
Англија, Австрија, Германија, Италија и Чешка и се стекнала со серти-
фикати на реномирани меѓународни институции, како што се: Moody’s 
Analitics London – Сертификат за аналитичар за корпоративен креди-
тен рејтинг, INWENT - Германија – Сертификат за обучувач за локален 
економски развој и други.

На функцијата директор на Економскиот институт во Скопје била во 
периодот 2009-2016 година.  

На функцијата проректор за финансии, инвестиции и развој на УКИМ 
стапува од 15.09.2016 година.

Д-р Биљана Ангелова има изработено и голем број научни и апликатив-
ни проекти, главно, за корпоративниот и јавниот сектор во Република 
Македонија. Активно учествувала во реализација на обуки, наменети за 
јакнење на капацитетите на администрацијата, главно, од областа на 
буџетскиот процес, капиталното буџетирање и креирање на модели на 
среднорочно буџетско планирање и други.

Во текот на своето научно и стручно ангажирање, учествувала на број-
ни меѓународни конференции, а има објавено повеќе трудови во рено-
мирани научни списанија во земјава и во странство, како што се: Journal 
of Management, Science and Culture, African Journal of Agriculture 
Economy, Economic Development и други.

17. Д-р Татјана Петковска Мирчевска

Татјана Петковска Мирчевска е родена во 1967 
година. Дипломирала во 1989 година, магис-
трирала во 1993 година и докторирала во 1998 
година на Економскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на те-
ма: ,,Менаџментот и маркетинг истражувањето 
на нови производи.“

Од 1994 година е избрана и вработена како 
асистент - истражувач во Економскиот инсти-

биле креирани последипломските студии од областа на претприем-
ништвото во Република Македонија.

Неговото сегашно звање е научен советник-редовен професор во ис-
тражувачкото поле организациски науки и управување (менаџмент), на-
учноистражувачка област претприемништво. Во 2005 и во 2010 година 
бил визитинг-професор на постдипломските студии, насока: управу-
вање на истражувачката дејност и иновациите, по предметот Претпри-
емнички менаџмент и иновации, на Универзитетот „Паисиј Хилендар-
ски“ во Пловдив.

16. Д-р Биљана Ангелова

Биљана Ангелова е родена во 1965 година, во 
Скопје. Во 1987 година дипломирала на Еко-
номскиот факултет при Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Скопје, каде завршила и по-
следипломски студии на насоката Маркетинг 
и надворешна трговија. Магистрирала во 1993 
година, со одбрана на магистерскиот труд под 
наслов: “Цените во контекст на краткорочната 
деловна политика на претпријатијата во Репу-
блика Македонија“. Во 1999 година на Економ-
скиот факултет во Скопје ја одбранила док-
торската дисертација под наслов: “Budgeting – систем на финансиско 
сметководствено планирање на трошоците и финансискиот резултат 
во производствените претпријатија” и се стекнала со звањето доктор 
на економски науки.

Од 1992 година се вработува како помлад асистент на Економскиот ин-
ститут. Д-р Биљана Ангелова активно учествувала во изработката на го-
лем број научноистражувачки и апликативни проекти. Од 2006 година 
е раководител на студиската програма од втор циклус по Меѓународен 
менаџмент, а од 2008 година е раководител на студиската програма од 
втор циклус по Финансиски менаџмент. Во  периодот 2012-2016 година 
раководеше со заедничката студиска програма од трет циклус студии 
од областа на Организациски науки и менаџмент, чии организатори се 
Економскиот институт, Економскиот факултет и ИССПИ. Во 2012 годи-
на ја формира и е прв претседател на Асоцијацијата на економски ин-
ститути на Југоисточна Европа.
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Од месец септември 2016 до месец јануари 2018 година била на функ-
цијата в.д. директор и директор на Економскиот институт.

Во два последователни мандати (2008 - 2012 и 2012 - 2016 година) била 
член на Сенатот, а од месец септември 2016 до месец јануари 2018 го-
дина член на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“. Во периодот 2012 - 2020 година, во два последователни мандати, 
од страна на Сенатот е избрана за еден од претставниците на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Интеруниверзитетската конференција 
на Република Северна Македонија.

тут при УКИМ. Во 1998 е избрана во звањето доцент/научен соработ-
ник, во 2002 година во вонреден професор/виш научен соработник, а 
во 2007 година во редовен професор/научен советник. Во 2012 година 
е повторно избрана за редовен професор од областа на маркетингот.

Вклучена е во наставата на трите циклуси на студии на Економскиот 
институт, Економскиот факултет, Технолошко-металуршкиот факултет, 
Природно-математичкиот факултет, Машинскиот факултет при УКИМ и 
други високообразовни институции во државата.

Објавила повеќе учебници и значителен број трудови во релевантни 
научни публикации. Учествувала на бројни меѓународни научни кон-
ференции. Била раководител и учесник во научни и во апликативни 
проекти и член на експертски групи за имплементација на неколку на-
ционални стратегии.

Реализирала студиски престои во странство, помеѓу кои се индивиду-
алната мобилност на Универзитетот во Болоња во Италија и Internship 
во агенцијата за инвестиции и развој на трговијата во Будимпешта, 
Унгарија.

Од 1999 година била член на Уредувачкиот одбор на референтното 
меѓународно научно списание Amfiteatru Economic, кое се објавува 
од Academia de studii Economice din Bucuresti од Романија. Во 2017 и 
2018 година била Team leader од Економскиот институт за подготовка 
на публикацијата SEE-6 Economic Outlook, која се објавува од Асоција-
цијата SЕЕА. Од месец октомври 2016 до месец октомври 2018 година е 
главен уредник, а во периодот 2018-2021 година е член на Уредувачки-
от одбор на научното списание „Economic Development“.

Извршувала повеќе функции и учествувала во различни комисии во 
Економскиот институт и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Била 
претседател на Научниот совет, претседател на Институтската управа, 
раководител на Одделението за настава, член на Институтската упра-
ва, претседател и член на Комисијата за самоевалуација, координатор 
за ERASMUS, член на Научниот совет, член на Комисијата за соработка 
и доверба на Економскиот институт и друго. Во периодот од 2013-2017 
година е раководител на последипломските студии од Претприем-
ништво, а од 2017-2019 година раководител на едногодишните после-
дипломски студии од Менаџерска економија.
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тодиј“ во Скопје, каде завршила и последипломски студии на насоката 
монетарна економија. Магистрирала во 2008 година. Во 2011 година, 
на Економскиот факултет во Скопје, ја одбранила докторската дисер-
тација под наслов: „Либерализација на капиталната сметка и финан-
сиската стабилност“.

Во учебната 2006-2007 година била ангажирана како помлад асистент 
на Економскиот факултет при Државниот универзитет во Тетово. Во 
2012 година е избрана за доцент на Економскиот факултет при Уни-
верзитетот „Гоце Делчев“-Штип. Од декември 2014 година работи во 
Економскиот институт - Скопје, со звање доцент/научен соработник на 
проблематиката меѓународни економски односи.

Во Економскиот институт – Скопје работела во периодот 2014-2018 
година на проблематиката меѓународни економски односи. 

Има посетувано бројни научни собири, конференции и семинари во 
земјава и во странство. Автор е на бројни трудови и на книгите: „Финан-
сиска либерализација и финансиска стабилност“, „Меѓународен фи-
нансиски менаџмент“ и „Економија на пари банкарство и финансиски 
пазари“.  

 м-р Гуле Гулев

Гуле Гулев е роден во 1976 година во Скопје. Во 2002 година дипломира 
на Правниот факултет во Скопје, а последипломски студии завршува 
на Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 
насоката Финансиски менаџмент. Магистрира во 2006 година, со од-
брана на магистерскиот труд со наслов: „Превенција од перење пари 
во банкарското работење“. Веќе во 2008 година ја пријавува доктор-
ската дисертација со наслов: „Оперативните ризици во комерцијално-
то банкарство“. 

Во изминатиов период, м-р Гулев работеше во Министерството за об-
разование и наука, како и на Економскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. Од 2011 година работи во Економскиот инсти-

ПОРАНЕШНИ ВРАБОТЕНИ ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ И ОД НАУЧНИОТ КАДАР ВО ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ – 
СКОПЈЕ 
 
FORMER SCIENTIFIC STAFF OF THE INSTITUTE OF ECONOMICS – SKOPJE  

д-р Татјана Б. Петковска

Татјана Б. Петковска е родена во 1956 година, во Велес. Во 1978 годи-
на дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, каде завршила и 
последипломски студии на насоката маркетинг. Магистрирала во 1988 
година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов: „Просторната 
разместеност на малопродажната мрежа во услови на современиот 
развој на урбанизацијата”. Во 1998 година на Економскиот факултет 
во Скопје ја одбранила докторската дисертација под наслов: „Неце-
новните фактори и конкурентската способност на индустриските прет-
пријатија”, со што се стекнала со академскиот степен доктор на еко-
номски науки. 

Од 1979 до 2018 година работи во Економскиот институт – Скопје на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во декември 2007 го-
дина е избрана во звањето научен советник – редовен професор за ис-
тражување на проблемите на маркетингот, а во октомври 2012 година 
во звањето редовен професор.  

Во текот на своето работење во Институтот учествувала во изработката 
на голем број научноистражувачки и апликативни проекти. Учествува-
ла на научни собири, конференции, конгреси и симпозиуми во земјава 
и во странство. Има објавено голем број трудови, меѓу кои посебно се 
истакнува книгата: „Неценовните фактори и конкурентската способ-
ност на индустриските претпријатија» во издание на Економскиот ин-
ститут – Скопје. Коавтор е на книгата „Меѓународен маркетинг“.

Предавала на последипломските студии во Економскиот инсти-
тут-Скопје, а е раководител на студиската програма - Агробизнис. Исто 
така, била ментор и член на повеќе комисии за одбрана на докторски 
дисертации и магистерски трудови.

д-р Весна Георгиева Свртинов

Весна Георгиева Свртинов е родена во 1981 година во Тетово. Дипло-
мирала на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
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предавал и на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
од Штип, како и на Факултетот за бизнис економија во Скопје.

д-р Маја Мицевска 

Маја Мицевска е родена на 25.04.1969 година во Скопје. Дипломирала 
на Економскиот факултет во Скопје во 1991 година. На истиот факултет 
во 1997 година магистрирала на тема: „Анализа на ризик при деловно 
одлучување“. Во Економскиот институт работела во периодот 1992-
1994 година како помлад асистент. Докторирала на Claremont Graduate 
University, USA 2002 година. Денес работи како професор на Webster 
University - Leiden, Roosevelt Academy - Middelburg и Netherlands 
Interdisciplinary Demographic Institute, The Hague во Холандија. 

д-р Ванчо Узунов 

Ванчо Узунов е роден на 24.02.1964 година во Скопје, каде што ги за-
вршил основното и средното училиште. Дипломирал во 1987 година 
на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, на насоката Економска политика и развој. Постдипломски 
студии и магистратура од меѓународна економија завршил 1993 годи-
на на Економскиот факултет при Универзитетот во Белград, а докто-
рирал 2001 година на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, со одбрана на докторската  дисертација 
на тема: „Креирање конкурентни перформанси на националната еко-
номија;   Случајот на Република Македонија“. Од септември 1988 до 
јуни 1993 година бил вработен како помлад асистент во Економскиот 
институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Како ра-
ководител и/или научен истражувач бил ангажиран на над 35 научно-
истражувачки и апликативни проекти, од кои и неколку меѓународни. 
Во однос на научноистражувачката и апликативната работа, полиња 
на негова посебна специјалност се конкурентноста на македонската 
економија, економика на правото и процесот на европската интегра-
ција на Македонија. 

Виолета Павловска 

Виолета Павловска е родена во 1965 година во Скопје. Основното об-
разование го започнала во Скопје, а го завршила во Торонто (Канада). 
Првите две години од средното образование ги стекнува во Торонто, 

тут при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а неговото се-
гашно звање е асистент на проблематиката на банкарството.

Во Економскиот институт – Скопје работел во периодот 2011-2012 го-
дина на проблематиката банкарство. 

Бележи активно учество во реализација на повеќе проекти, како и науч-
ни собири, конференции, семинари од повеќе области, како во земјава, 
така и во странство, а членувал и во повеќе комисии и одбори на држав-
но ниво.

Автор е на трудови што ja обработуваат проблематиката на 
банкарството. 

д-р Димитар Ефтимоски 

Димитар Ефтимоски е роден на 23.01.1970 година во Струга. Во 1997 
година  дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, насока: еко-
номска политика и развој. Во 1999 година ги завршил постдипломските 
студии по Кадровски менаџмент на Институтот за социолошки и по-
литичко-правни истражувања - Скопје, а со одбрана на магистерски-
от труд: „Влијанието на човечките ресурси врз економскиот развој“ се 
стекнал со звањето магистер по кадровски менаџмент.  Во 2002 година 
на Економскиот институт во Скопје ја одбранил докторската дисер-
тација под наслов: „Човечкиот капитал, Економскиот развој и Човеко-
виот развој” и се стекнал со звањето доктор на економски науки. Има 
реализирано студиски престој на Универзитетот во Оксфорд, (Велика 
Британија), а учествувал и на повеќе домашни и на пет меѓународни 
научни собири, како и на пет домашни и два меѓународни научни про-
екти. Член е на тимот експерти, ангажирани од страна на УНДП (Унитед 
Натионс Девелопмент Программе) за изработка на Извештајот за чове-
ковиот развој на Република Македонија за 2001година, како и на тимот 
експерти, ангажирани од страна на Светската банка за изработка на 
проектот: „Економскиот развој на Република Македонија - искуства и 
препораки“.

Во Економскиот институт – Скопје работел во периодот 1998-2007 го-
дина на проблематиката Теорија и политика на економскиот развој. 

Денес работи како редовен професор на Факултетот за администра-
ција и менаџмент на информациски системи при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола. Како визитинг-професор, меѓу другите, 
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Економскиот институт работела во периодот 1988-1990 година како 
асистент на проблематиката Политика на развој на претпријатијата.

д-р Тодор Тодоров 

Тодор Тодоров  од раѓањето до денес  живее во Скопје, каде го завр-
шува образованието и дипломира на Економскиот факултет. Постди-
пломските студии од областа на меѓународната економија ги завршу-
ва во Белград, а докторира во областа на меѓународните финансии. 
Веднаш по дипломирањето се вработува како асистент на Економски-
от факултет во Скопје. На овој факултет е избран за доцент и за во-
нреден професор по предметот политичка економија. Политичка еко-
номија  предавал и на економските факултети во Прилеп и во Штип, 
како и на Електромашинскиот и Архитектонско-градежниот факултет 
во Скопје. Во периодот 1984 - 1987 година е прераспореден на Еко-
номскиот институт во Р.О. Факултет за економски науки, каде е избран 
за најмлад наставник со највисокото звање научен советник,  однос-
но  редовен професор. На полето на научната работа учествувал са-
мостојно или тимски, во елаборирање, подготвување и изработка на 
повеќе научни проекти од републички, односно сојузен ранг (во пора-
нешна СФР Југославија). Во периодот од 1984 до 1987 година бил коор-
динатор од Македонија и член на Управниот одбор на меѓународниот 
Конзорциум за Новиот светски економски поредок. Членувал во пора-
нешниот Сојузен економски совет и во повеќе слични научно-стручни 
асоцијации од републички, сојузен и меѓународен ранг. Во таа смисла, 
во 1978 и во 1979 година престојувал како научен истражувач во Ва-
шингтон и  на Колумбискиот универзитет во Њујорк, преку т.н. Фулбрај-
това програма. Стручни престои извршил и во повеќе земји на Европа, 
како на пример: во Англија, Германија, Бугарија, СССР, Шведска  и  дру-
ги. Проф. д-р Тодор Тодоров настојувал своите научни и стручни созна-
нија континуирано да ги преточува во писмена форма  како: коментари, 
критички осврти, есеи, статии, односно монографии, книги, скрипти и 
прирачници.

м-р Павлина Аџи Митреска Лазаревска 

Павлина Аџи Митреска Лазаревска е родена во Прилеп на 13.11.1954 
година. На Електротехничкиот факултет во Скопје дипломирала во 
1980 година. Во 2001 година ги завршила постдипломските студии по 
компјутерска техника и информатика на Електротехничкиот факултет 

Канада, а останатите две години од гимназијата, ги завршува во Скопје. 
На Економскиот факултет во Скопје дипломирала во 1987 година. Во 
Економскиот институт - Скопје работела во периодот 1988 - 1990 годи-
на, како помлад асистент за истражување на проблемите на пазарот и 
цените.

д-р Весна Стојанова 

Весна Стојанова дипломирала на студиумот макроекономија на Еко-
номскиот факултет во 1976 година. Во 1982 година ги завршила по-
стдипломските студии од областа на маркетингот на Економскиот 
факултет во Скопје и се стекнала со звањето магистер по маркетинг. 
Докторската дисертација на тема „Самоуправљање у светлу савремене 
теорије и праксе“ ја одбранила на Економскиот факултет во Загреб, 
Универзитет во Загреб во 1987 година, со што се стекнала со звањето 
доктор по економски науки.

Две години работи како референт за увоз-извоз во “Трготекстил”- 
Скопје, седум години е асистент на Економскиот факултет во Штип на 
предметот Економика и организација на ОЗТ. Во Економскиот инсти-
тут работела во периодот 1988-2006 година во разни звања (од асис-
тент до научен советник) во секторот за микро економија. 

Предавала на сите постдипломски студии, организирани во Економ-
скиот институт - Скопје, а била раководител на студиумот Агробизнис. 

Учествувала на бројни научни собири, конференции, летни школи и 
семинари. Како координатор и учесник на домашни и на меѓународни 
проекти, остварила значајни студиски престои во земјата и во стран-
ство. Особено се издвојува нејзиниот студиски престој на Универзите-
тот во Болоња, Лувен-Белгија и други.

Олга Михајлова – Тикваровска 

Олга Михајлова – Тикваровска е родена во Скопје во 1956 година, каде 
што го завршила основното и средното образование. На Филозофско 
– историскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“, на Кате-
драта за психологија, дипломирала во 1979 година, додека на Економ-
скиот факултет во Скопје, на последипломскиот студиум од областа 
на маркетингот, магистрирала во 1988 година со одбрана на магистер-
скиот труд под наслов „Психологија во економската пропаганда“. Во 
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д-р Мирољуб Шукаров 

Мирољуб Шукаров е роден на 22.03.1953 година во Скопје. Дипломи-
рал на Економскиот факултет во Скопје 1976 година. Магистрирал на 
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања 1981 го-
дина, а со одбрана на докторската дисертација на тема: „Рентата како 
фактор за економијата на просторот на Југославија“ на Економскиот 
факултет во Скопје се стекнал со звањето доктор на економски нау-
ки. Во Економскиот институт – Скопје работел во периодот 1979-1991 
година, а во 1988 година е избран во звањето виш научен соработник 
за истражување на проблемите на урбанизација на населените места.

д-р Верица Хаџи Василева – Марковска

Верица Хаџи Василева е родена во 1956 година во Берово. Основно 
и средно образование завршила во Скопје. Има дипломирано на Еко-
номскиот факултет во Скопје во 1979 година, како и на Филолошкиот 
факултет во Скопје, група за англиски јазик и книжевност, во 1980 годи-
на. Во 1987 година ги завршила последипломските студии од областа 
на маркетингот при Економскиот факултет во Скопје, со одбрана на 
магистерскиот труд под наслов: „Политиката на цени во индустриските 
организации на здружен труд во СР Македонија“. 

Од 1979 година до 1986 година и од 1989 до 1991 година била вработе-
на во Економскиот институт-Скопје, во соработничко звање асистент. 
За време на работењето во Институтот учествувала во изработката на 
голем број проекти. Учествувала на повеќе научни собири, конферен-
ции и семинари во земјата и во странство.  

д-р Агис Шајновски 

Агис Шајновски е роден на 22.09.1944 година во село Радожда, Струш-
ко. Дипломирал на Факултетот за политички науки во Загреб 1967 го-
дина, а постдипломски студии завршил на Економскиот факултет во 
Скопје, на групата за монетарно кредитни проблеми  во 1973 година, 
со одбрана на магистерскиот труд: „Постреформски проблеми на ин-
тервалутарната вредност на динарот“. На истиот факултет, во  1982 
година  ја одбранил докторската дисертација под наслов: „Потреби-
те и можностите за воведување на конвертибилност на динарот“. Во 
Економскиот институт –Скопје работел во периодот 1977-1984 годи-

во Скопје и со одбраната на магистерскиот труд: „Определување оп-
тимален број луѓе и опрема во систем на одржување“ (оптимизација со 
помош на симулација) се стекнала со магистерска титула.

Во Економскиот институт-Скопје работела во периодот 1982-2008 го-
дина како асистент истражувач на проблематиката информациони 
системи.  

Слободанка Ристовска

Слободанка Ристовска има завршено Економски факултет на Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје во 1980 година, а магистрирала 
во САД во 1985 година (Master of Arts, Social Science, With Distinction, 
California State University – Chico, CA, USA) и специјализирала ме-
наџмент во Австралија во 1992 година (Graduate Certificate in Business 
Administration, Swinburne University of Technology, Melbourne, Victoria, 
Australia).

Во 1980 година се вработува во Службата за општествено книговод-
ство во Скопје. Во Економскиот институт, Скопје работела во перио-
дот 1982 до 1991 година како асистент по финансии. Во периодот од 
1992 до 2012 работи во повеќе институции и консултантски фирми и 
тоа: помошник-директор во Агенцијата за преструктуирање и развој на 
Република Македонија (1992-1993) и во Агенцијата за приватизација 
на РМ (1994-1995), директор и партнер на Смарт Консалтинг, Скопје, 
РМ (1994–1998), заменик директор и директор на Агенцијата за прива-
тизација на РМ (1999-2000), директор и партнер во Евроконсултанти, 
Скопје, РМ (2002-2012). Денес работи на проекти од областа на финан-
сиски менаџмент.

Весна Стојановска 

Весна Стојановска-Поповска е родена во 1957 година во Скопје. Ос-
новно и средно образование завршила во Скопје. Има дипломирано на 
Економскиот факултет во Скопје во 1981 година.  

Во Економскиот институт - Скопје работела во периодот 1982 - 1991 
година, во соработничко звање асистент, за истражување на пробле-
мите на економската политика и стопанскиот систем. За време на ра-
ботењето во Институтот учествувала во изработката на повеќе проекти.
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д-р Тодор Кралев 

Тодор Кралев дипломирал, магистрирал на организациски науки и 
докторирал на технички науки на Машинскиот факултет во Белград. 
Со научна работа како асистент започнал на Машинскиот факултет во 
Белград (1971,1972).  Во  Економскиот институт во Скопје работел во 
периодот 1973 до 1975 година. Од март 1975 година е наставник на 
Машинскиот и на Електротехничкиот факултет во Скопје. Бил ангажи-
ран и на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Во обемната 
едукативна дејност на проф. д-р Тодор Кралев треба да се вброи и не-
говото ангажирање на постдипломските студии на Машинскиот факул-
тет, на Технолошко-металуршкиот факултет, на Економскиот факултет 
во Прилеп и посебно на Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања, Скопје. Проф. д-р Тодор Кралев бил иницијатор за отво-
рање на Интердисциплинарните студии по заштита при работа и Ин-
тердисциплинарните студии по инженерство на животната средина и 
долгогодишен декан на овие студии. Исто така, професорот имал при-
донес при иницијативата и концепирањето на насоката за индустри-
ско инженерство и менаџмент на Машинскиот факултет во Скопје. Во 
1992 година добил највисоко државно признание во науката - ,,Гоцева 
награда“ за книгата ,,Индустриски менаџмент, І и ІІ дел“. Од октомври 
2007 година е вработен на приватниот Факултет за туризам, а сега Уни-
верзитет за туризам и менаџмент. Во моментот е проректор за наука и 
развој. До март 2012 година неговиот список на научни, научностручни 
и стручни трудови брои 192.

Ѓорѓи Ивановски 

Ѓорѓи Ивановски е роден во 1931 година во Струмица. Основното обра-
зование го завршил во Струмица, додека Средно туристичко училиште 
завршува во Опатија, Хрватска.  Во 1960 година дипломирал на Економ-
скиот факултет во Скопје. Во Економскиот институт-Скопје работел во 
периодот од 1972 до 1984  година како виш стручен соработник во 
областа на економија на трудот. Во 1977 година е реизбран за стру-
чен советник за економија на трудот. Во периодот на работењето во 
Институтот учествувал во изработување на многубројни научни трудо-
ви и проекти. Во Институтот работи до 1984 година. Починал во 1984 
година.

на, каде бил избран за  научен соработник  во 1977 година. Работел 
како соработник за истражување на економските односи  на Југосла-
вија  со странство. Во ноември  1984 година  бил именуван за помошник 
на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со 
странство. Од октомври, 1989 година, во два мандата ја вршел функ-
цијата  декан  на Факултетот за безбедност. Во 1995 година бил избран 
за редовен професор. Во април 1998 година почнал да работи во Ко-
мерцијална банка А.Д. Скопје. Бил директор на Секторот за проблема-
тични кредити и наплата, а потоа и советник на Работоводниот орган 
на Банката за споменатата проблематика. По напуштањето на банката, 
до пензионирањето, повторно се враќа на Факултетот за безбедност, 
а настава одржува и на југоисточниот европски универзитет во Тето-
во и на приватниот универзитет ФОН. Има објавено бројни научни и 
стручни трудови. Учествувал на повеќе советувања и семинари. Актив-
но учествувал во активностите при трансформацијата на општестве-
ната сопственост, вршејќи проценки на вредноста на претпријатијата 
со општествена сопственост и изготвувајќи програми за сопственичка 
трансформација.

Бранко Фрковиќ 

Бранко Фрковиќ е роден во 1927 година во Скопје. Основното обра-
зование го завршил во Скопје. Средното образование-гимназија го 
завршил во 1945 година во Скопје. Дипломирал во 1956 година на Еко-
номскиот факултет во Скопје. Од  1976 до 1987 година работи во Еко-
номскиот институт-Скопје како виш стручен соработник за проблема-
тиката проблеми на планирање и економски односи. Во 1980 година е 
реизбран во звањето стручен советник за проблемите на системите на 
планирањето и економските односи. Во институтот работи сѐ до 1987 
година кога остварува право на лична пензија. За единаесетгодишното 
работење во Економскиот институт, има учествувано во изработување 
на повеќе од  25 научни и стручни трудови и проекти.

Страхил Саздовски 

Страхил Саздовски е роден во 1947 година во Скопје. Дипломирал на 
Електромашинскиот факултет во Скопје во 1973 година. Во Економски-
от институт- Скопје работел од  1975 до 1979 како млад истражувач- 
асистент за информациони системи во организациите на здружениот 
труд.
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д-р Благоја Наневски

Благоја Наневски е роден на 25.03.1944 година. Дипломирал на Еко-
номскиот факултет во Скопје во 1967 година. Во 1972 ги завршил по-
стдипломските студии од областа на монетарната политика на Еко-
номскиот факултет во Скопје. Со звање доктор по економски науки од 
областа на монетарната политика се стекнал во 1983 година.

Во Економскиот институт во Скопје работел во периодот од 1971 до 
2007 година во Одделот за финансии, планирање и анализа, во сите 
звања (од асистент до научен советник - редовен професор) по пробле-
матиката на монетарната економија и финансии.

Предавал на постдипломските студии по Финансиски менаџмент и 
Меѓународна економија, а истовремено бил раководител на студиумот 
Финансиски менаџмент при Економскиот институт.

Во 1994 година се стекнува со Сертификат за овластен проценител со 
општи овластувања, добиен од Агенцијата за приватизација на Репу-
блика Македонија. Во рамките на Пактот за стабилност, раководител е 
на проектот „Банкарска економија“ што се остварува во соработка со 
Банкакадемие Франкфурт - Меин и Економскот Институт- Скопје.

Активно учествува на бројни научни собири, конференции и остварил 
значајни студиски престои во земјата и во странство.

д-р Благоја Старковски 

Благоја Старковски е роден на 15.01.1935 година во с. Лева Река-Ре-
сен. Во 1960 година дипломирал на Машинскиот факултет во Белград. 
Во 1973 година ги завршил постдипломските студии на Факултетот за 
технички науки во Нови Сад и со одбраната на магистерскиот труд: 
„Анализа корелационих односа техничко-економских индикатора ин-
дустрије Скопје”, се стекнал со академски степен магистер по технички 
науки. Во 1977 година на Факултетот за технички науки во Нови Сад ја 
одбранил докторската дисертација „Комплексни модел уравнотежња 
монтажних линија” и се стекнал со академски степен доктор по тех-
нички науки. Бил ангажиран и како наставник на следниве факултети: 
Економски факултет-Скопје, Економски факултет-Прилеп, Природ-
но-математички факултет-Скопје, Машински факултет-Скопје и во Ин-
ститутот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје.

Од 1971 до 1993 година работел во Економскиот институт - Скопје, 
во разни соработнички и научни звања. Во 1982 година бил избран во 
највисокото научно звање - научен советник. За време на работењето 
во Економскиот институт учествувал и/или раководел при изработката 
на голем број проекти, студии, елаборати, инвестициони програми и 
друго. Исто така, учествувал на бројни домашни и меѓународни научни 
собири и конференции. Објавил голем број научни трудови во земјата 
и во странство. Починал во април 1993 година. 

д-р Томислав Стошиќ 

Роден е на 11.11.1945 год. во с. Жбевац, Бујановац. Основно и средно 
економско училиште завршил во Бујановац. На Економскиот факултет 
во Скопје се запишал во учебната 1964/65 година. За време на студи-
рањето бил во Секретаријатот на Советот на годината и во меѓународ-
ната организација за размена на студентите по економија АИЕСЕК и 
претседател на ЛК Скопје во текот на третата година од студиите, за 
што има добиено пофалба од Југословенскиот одбор на АИЕСЕК. Ди-
пломирал на Економскиот факултет во Скопје на 27.11.1968 година. 
Повеќе пати престојувал во странство.

Во Економскиот институт во Скопје работел во периодот 1970-1988 
година во Секторот за макроекономски истражувања, стекнувајќи се 
со научното звање виш научен соработник во 1987 година.

м-р Лила Стошиќ

Лила Стошиќ е родена во Скопје во 1947 година. Во 1970 година дипло-
мирала на Економскиот факултет во Скопје, макроекономска насока. 
Во 1981 година, ги завршила постдипломските студии на Економскиот 
факултет во Белград, насока Стопански развој и со одбрана на магис-
терскиот труд: „Употреба на општествената акумулација во стопан-
ството на СР Македонија (структурна анализа)”  се стекнала со звањето 
магистер по економски науки. 

Во 1970 година стапила на работа во Економскиот институт на универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј” - Скопје како асистент за проблемите на 
стопанскиот и регионалниот развој. Во периодот 1985-1995 година 
работела во Дирекцијата за економика на Фабриката „Застава - Југо-
автомобили” во Крагуевац, како истражувач-соработник. Од јули 1995 
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Димитар Бојаџиоски 

Роден е на 13.4.1947 год. во Крушево. Основно училиште завршил во 
родниот град, а гимназија во Скопје. На Економскиот факултет дипло-
мирал во октомври 1970 година. 

Во Економскиот институт работел во периодот 1970-1974 година како 
асистент во Секторот за микроекономски проучувања.

д-р Круме Михајлов 

Круме Михајлов е роден на 3.05. 1920 година во Скопје. Гимназија за-
вршил во 1939 година во Скопје, а Економски факултет завршил во 
1951 година во Белград. Докторирал во 1969 година на Економскиот 
факултет во Скопје со докторската  дисертацијата под наслов: „Де-
терминанти на деловната политика на социјалистичкото самоуправно 
претпријатие“. Во периодот 1970-1971 година раководел со Секторот 
за макроекономски истражувања на Економскиот институт – Скопје 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Проф. д-р Круме Михајлов 
ги објавил следниве учебници и книги: „Деловна политика на работ-
ната организација“ (1968), „Деловна политика“, „Планирање и развој-
на политика на самоуправното претпријатие“(1977), 35 определници 
и редактор на „Лексикон на маркетингот“(1977),„Самоуправно плани-
рање и развојна политика на ОЗТ“(1981), „Планирање и анализа“(1988) 
и воведно поглавје за деловната политика и 17 определници во „Еко-
номската енциклопедија“ (1984). Учествувал во изработувањето на 31 
научноистражувачки проекти и има објавено 53 статии во списанија од 
земјава и од странство.

д-р Никола Ацковски 

Никола Ацковски е роден на 29.10.1942 година во с. Горно Лисиче - 
Скопје. Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал 
на Економскиот факултет во Скопје во 1966 година. Постдипломските 
студии по монетарно-кредитни проблеми ги завршил на Економскиот 
факултет во Скопје. Пред доаѓањето во Институтот работел во Собра-
нието на град Скопје. Во Економскиот институт работел во периодот 
од 1970 до 1980 година, каде што се стекнал со звањето научен сора-
ботник во Секторот за макроекономски истражувања.  По своето за-
минување од Институтот, бил ангажиран на повеќе работни позиции, 
меѓу кои може да се издвои неговиот ангажман како декан на Економ-

година повторно е вработена во Економскиот институт-Скопје, во 
звањето асистент - истражувач за проблемите на стопанскиот и регио-
налниот развој, сẻ до пензионирањето во 2009 година.

м-р Софија Стаматовска – Тодорова 

Софија Тодорова е родена на 11.12. 1947 год. во Скопје. Дипломира-
ла во 1970 година на Економскиот факултет во Скопје. Магистрирала 
на Економскиот факултет во Белград, со одбрана на магистерски-
от труд во кој ги истражува можностите и предностите на примената 
на маркетинг-концепцијата во земјоделието на Македонија. Докто-
рирала во 1988 година на Правниот факултет во Скопје со одбрана 
на докторската дисертација во која на теоретско и емпириско рам-
ниште го проучува доходот, неговото стекнување и распределба-
та. Добиените резултати од истражувањата претставуваат значаен 
придонес во тогаш актуелната дебата за потребата од воведување 
на системот на добивка и реалната цена на производните фактори, 
како компатибилни категории со системот на пазарната економија.   
Во периодот од 1970 до 1974 година работела во Економскиот инсти-
тут во Скопје, каде што како асистент била ангажирана на реализа-
цијата на низа научноистржувачки и апликативни проекти. Од 1976 
година е вработена на Правниот факултет, каде што низ изборните 
постапки минува низ сите соработнички и наставнички звања-од асис-
тент до редовен професор. Од 1992 до 2000 година била вработена 
во Владата на Р. Македонија. Била ангажирана и во наставно-образов-
ниот процес на Вишата школа за социјални работници во Скопје и на 
Правниот факултет во Битола. Денес е редовен професор по предме-
тот применета економија, застапен на правните студии и на студиите 
по новинарство. Вклучена е и во наставата на студиите од втор циклус 
(мастер - студии) на насоката деловно право со предметот основи на 
маркетинг и на мастер студиите медиуми и комуникации со предметот 
маркетинг и медиуми.

Трајко Русевски 

Роден е на 4.4.1944 година во с. Витолиште - Мориовско. Основното 
образование го завршил во родното место, а средното во Прилеп. Во 
1969 година дипломирал на Економскиот факултет во Скопје.

Во Економскиот институт работел во периодот 1970-1974 година како 
асистент во секторот за микроекономски проучувања.
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скиот факултет во Штип. Својот работен век го завршил на Факултетот 
за туризам и угостителство во Охрид, како редовен професор. Учеству-
вал на бројни домашни и меѓународни научни собири и конференции. 
Објавил голем број научни трудови во земјата и во странство. Починал 
во мај 2010 година. 

Димитар Каранфиловски 

Димитар Каранфиловски е роден на 7.5.1922 година во Битола, каде 
што завршил основно училиште и гимназија, а дипломирал на групата 
географија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1954 година. Ра-
ботел како професор по географија во Охрид и во Скопје, сè до 1957 
година. Оттогаш е на работа во Секретаријатот за стоковен промет на 
Извршниот совет на СРМ, подоцна под назив Секретаријат за трговија 
и туризам и Секретаријат за индустрија и трговија на СР Македонија, 
на должност началник за туризам и угостителство, а подоцна советник 
за туризам, сè до 1969 година. Во Економскиот институт – Скопје се 
вработил како виш стручен соработник во 1969 година, каде што во 
февруари 1971 година е избран за научен соработник. Во Институтот 
работел до пензионирањето во 1987 година.

д-р Љиљана Мишковска Кајевска 

Љиљана Мишковска Кајевска е родена во Куманово на 20.03.1939 годи-
на. Во 1961 година дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, 
микроекономска насока. Во 1976 година ги завршила постдипломски-
те студии од деловна економија, насока маркетинг, на Економскиот 
факултет во Белград и се стекнала со академскиот степен магистер по 
економски науки. Докторската дисертација на тема: „Продуктивноста и 
маркетинг ориентираноста во ОЗТ од индустријата на СР Македонија” 
ја одбранила на Економскиот факултет во Скопје во 1986 година, со 
што се стекнала со академскиот степен доктор по науки.

По дипломирањето во 1961 година се вработила во ОХИС - Скопје, а 
од 1969 година до 2001 година работела во Економскиот институт на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во разни соработнич-
ки и научни звања до пензионирањето во ноември 2001 година како 
научен советник за проблематиката на маркетингот. За време на рабо-
тењето во Економскиот институт, раководела и/или учествувала во из-
работката на голем број проекти.  Има изработено преку 130 трудови,  

како од микро, така и од макро проблематика. Учествувала на бројни 
научни собири, конференции и семинари во земјата и во странство.

Во учебната 1998/1999 година била ангажирана на Економскиот фа-
култет од Прилеп како професор по предметот Меѓународен марке-
тинг. Предавала на постдипломките студии по Меѓународна економија 
во Економскиот институт од Скопје.

м-р Вањо Хаџиев 

Вањо Хаџиев е роден во 1924 година во Серско - Грција. Со високо об-
разование (Економика на индустријата) и магистратура (теорија на раз-
војот) се здобил во Високата школа за општествени науки во Варшава 
- НР Полска.

По доселувањето во Југославија, односно во Скопје, од декември 
1965 година работи во Економскиот институт при Универзитетот во 
Скопје како асистент, асистент-истражувач и како научен соработник 
до 1984 година.

Како член на Матичната комисија учествувал во основањето на Мате-
матичкиот институт со нумерички центар при Универзитетот во Скопје, 
бил член на неговиот совет, а извесно време, бил и раководител на 
Нумеричкиот центар. Бил член на КПГ од 1943 година, потоа член на 
ПОРП, а од 1965 година член на СКМ. Бил учесник во НОБ во Грција 
(ЕЛАС и ДАГ) и затвореник поради антифашистичка - комунистичка 
дејност.

д-р Илија Станчевски 

Илија Станчевски е роден на 24.6.1926 година во с. Четирци - Куманово. 
Основно образование завршил во родното место, а средно во Битола. 
Дипломирал на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје во 1954 
година. До доаѓањето во Институтот работел како референт во Минис-
терството за земјоделство во Скопје, бил директор на Земјоделското 
училиште во Куманово, управник на Опитното стопанство - Бутел, пот-
претседател на Околискиот задружен сојуз - Скопје, претседател на 
Околиската земјоделско-шумарска комора - Скопје и директор на ЗИК 
„Скопско Поле” - Скопје.

За виш стручен соработник е избран во 1962 година, а за научен 
соработник во 1971 година во секторот за економика на земјоделството. 
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д-р Коста Сидовски 

Коста Сидовски е роден на 9.03.1910 година во Скопје. Основното и 
средното образование го завршил во Скопје. Дипломирал комерцијал-
но – конзуларни науки на Државниот универзитет во Лиеж (Белгија) во 
1934 година. Хабилитирал на Економскиот факултет во Скопје на те-
ма: „Развитокот на индустријата на НР Македонија во периодот помеѓу 
двете светски војни“. Во Економскиот институт бил вработен од осно-
вањето до 1964 година, кога е избран за редовен професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје. Предавал Економика на прометот (вна-
трешен, надворешен и сообраќај). Претходно предавал и економика 
и организација на трговските претпријатија. Има објавено голем број 
статии во домашни и во странски стручни списанија и бил учесник во 
изработката на повеќе научноистражувачки проекти.

Во Економскиот институт – Скопје работел во периодот 1961-1987 
година во сите звања.

Љиљана Чаушевска 

Лилјана Чаушевска е родена во 1924 година во Гевгелија. На Економ-
скиот факултет во Белград  дипломирала  во 1950 година. Во Економ-
скиот институт - Скопје работела во периодот 1956-1960 година, како 
асистент. 

Кирил Џонов 

Кирил Џонов е роден во 1916 во с. Богданци, Гевгелиско. Гимназијата 
ја започнал во Гевгелија, а ја завршил во Загреб, каде што ги завршил 
и вишите класови и матурирал во 1937 година. На Земјоделскиот фа-
култет во Загреб ги започнал студиите, а дипломирал во 1942 година во 
Софија. По дипломирањето работел како соработник во Институтот за 
земјоделско-стопански проучувања во Софија. Во 1945 година раково-
ди со земјоделската статистика при Министерството за земјоделство 
во Скопје, а во 1949 година раководи со Аналитичкото одделение во 
Советот за земјоделство и шумарство, каде што го организирал Бирото 
за проучување на економиката на земјоделството, сè до приклучување-
то на ова биро кон Економскиот институт во 1952 година. Во текот на 
својата работа во Институтот (1952-1978) избиран е за научен и виш 
научен соработник, а во 1971 година за научен советник.

Бил на повеќемесечна специјализација во Франција и на студиски 
престој во СССР и НР Бугарија. Исто така, учествувал на повеќе конгре-
си, симпозиуми, советувања во земјата и во странство, на кои поднесу-
вал свои реферати од областа во која работи. 

Кирил Џонов бил член на повеќе стручни комисии при одделни репу-
блички органи, општествено-економски и политички организации, 
претседател на Советот на Економскиот институт и слично.
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ОСТАНАТИ ЛИЦА КОИ РАБОТЕЛЕ ВО ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ   
 
НАСТАВНО-НАУЧЕН И НАУЧЕН КАДАР

Име и презиме   Работно место  

Ефтим Бојаџиоски  научен соработник 

Ана Пемовска   асистент  

Кирил Томовски  научен соработник 

Душанка Поповиќ  асистент  

Мишо Чејновски  научен соработник 

Јелена Чука   асистент  

Борис Лозналиев  стручен соработник 

Олгица Стефанова  асистент  

Тинка Зеленкова  асистент  

Милица Анакиева  асистент  

Радмила Арсова  асистент  

Реља Остоиќ   виш научен соработник 

Мите Зиков   асистент  

Душан Бубевски  стручен соработник 

Гаврил Грковски  стручен соработник 

Рада Рускова   асистент  

Атанас Близнаковски  научен соработник 

Илија Себишки   стручен соработник  

Илија Стојановски   научен соработник 

Лилјана Галева   научен соработник 

Милица Мишковска  асистент  

Благоја Јошевски  асистент  

Кузман Смилевски  асистент  

Предраг Васоевиќ  помлад асистент 

Александар Трпески  помлад асистент

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ КАДАР    

Име и презиме   Работно место

Александар Милевски  секретар   

    стручен соработник  

Нада Карајанова  книжничар   

Бојка Кискинова  архивар   

Фана Којчева   хигиеничар   

Трајанка Попова  дактилограф   

Митре Маџовски  економ и курир  

Панде Мишевски  секретар   

Перса Сапунџиева  библиотекар   

Катерина Наумова  технички секретар - архивар  

Вера Џинлева   сметководител   

Зоика Нацка   библиотекар   

Љубица Стаменковиќ  хигиеничар   

Петре Петрушевски  благајник   

Благоја Даскаловски  секретар   

Пано Каракашев  возач    

Душан Шопкински  сметководител   

Вера Трајковиќ   дактилограф   

Александар Денков  секретар/помошник директор 

    виш стручен соработник   

    стручен советник   

Благоја Велковски  возач    

Благородна Јаковлева  дактилограф   

Ристе Бојчев   возач - курир   

Цветанка Ордева  дактилограф   
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ТЕХНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ

Милан Поп Анѓелов  

Борка Симовска  

Вера Соломонова  

Томе Стефановски  

Ружа Чкатрева   

Дивна Велкова   

Марија Банде   

Марика Костова  

Смиља Биволаревиќ  

Борис Чернобаев  

Драгица Нацка   

Драгана Велјанова  

Александар Петровски  

Маргарита Сотировска  

Јосиф Андреевски  

Трајче Цветановски  

Велимир Гудекси  

Магдалена Маткова  

Зора Петреска   

Станка Димитрова  

Петар Хаџиев

Душанка Стефановска  секретар   

Фатима Исманова  хигиеничар   

Јаглика Шијаковска  хигиеничар   

Анча Блажеска   благајник   

Борче Пировски  секретар   

    виш стручен соработник   

    стручен советник   

    секретар    

Веселинка Саржоска  библиотекар   

Слободан Стојановски  секретар   

Бисерка Автовска  систем - аналитичар

Спасена Јефтимова  сметководител

Златко Илиевски  економ 

Риста Хаџи Наумова  самостоен референт - администратор

Сретанка Ѓорѓиевска  советник за библиотечно работење

Зорица Пецевска  советник за јавни набавки

Анкица Петковска  самостоен референт - архивар



CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

33:061.6(497.7)”1952/2022”

    70 години Економски институт - Скопје / [уредник Зоран Јаневски ; 
превод на англиски јазик Ирина Пиперкова] = 70 years of the Institute of 
economics - Skopje / [editor-in-chief Zoran Janevski ; translation into 
English Irina Piperkova]. - Скопје : Економски институт = Skopje : 
Institute of economics, 2022. - 193 стр. : илустр. ; 30 см

Текст напоредно на мак. и англ. јазик

ISBN 978-608-4519-25-6

1. Јаневски, Зоран [уредник]
а) Економски институт (Скопје) -- 1952-2022

COBISS.MK-ID 57161989




	Book cover_70 god EI_v.11 (pages)
	70 god Monografija EI AM_2.6 (final).pdf
	Book cover_70 god EI_v.11 (pages).pdf



