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ПРВ ДЕЛ/PART 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  

 
Предмет на истражување во овој проект се општинските обврзници 

како алтернативен начин за финансирање на проектите на општините за 
поддршка на локалниот економски развој. Во проектот ќе се опфати и 
ефикасното менаџирање со прибраните средства за оптимизирање на 
очекуваните резултати. Посебен осврт ќе се даде на состојбите и 
можностите за искористување на општинските обврзници во општина 
Штип.    

Целта на проектот е да се покаже како да се обезбедат 
дополнителни финансиски средства за финансирање на проектите во 
општина Штип со кои ќе се обезбедат и повеќекратни бенефиции за 
неколку клучни групи стеикхолдери во ова окружување.  

При истражувањето во проектот ќе се применат повеќе 
квалитативни и квантитативни методи. Со помош на анализа, синтеза и 
компарација ќе се изврши систематизирање на досегашните објавени 
податоци од оваа проблематика во земјата и во странство и истите ќе се 
применат и при средување и толкување на сознанијата и резултатите од 
проектот. Покрај анализата на веќе објавени податоци, со помош на 
структурирано интервју на таргетирани испитаници, ќе се стекнат 
дополнителни сознанија кои ќе овозможат прагматичност на решенијата 
од проектот.    

Придобивките на овој проект ќе овозможат интензивирање на 
локалниот економски развој, а целокупниот процес на финансирање со 
вакви инструменти и менаџирање на средствата за поддршка на 
рентабилни проекти, односно проекти од јавен карактер може да 
послужат како бенчмарк и за други општини во Р. Македонија и земјите 
во регионот. На овој начин, ефектите од алтернативното искористување 
на изворите на финансирање и нивната соодветна примена би се 
прошириле на ниво на национална, односно регионална економија.     
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Abstract (max 250 words) 

 
The scope of this research project are municipal bonds as an alternative 

way to finance the projects of municipalities and support local economic 
development. The project will include the effective management of collected 
funds for optimizing the outcomes. Special emphasis will be given to the 
conditions and possibilities for utilization of municipal bonds in Stip. 

The project aims to show how to provide additional funds to finance 
projects in Stip, which will provide multiple benefits for several key 
stakeholders in this environment. 

The research project will apply more qualitative and quantitative 
methods. Using analysis, synthesis and comparison, systematization of 
existing published data at home and abroad will be made and the same will 
be applied in collating and interpreting the findings and results of the project. 
Besides the analysis of already published data, using a structured interview 
of targeted participants, additional knowledge will be gained so that it will 
enable the pragmatism of the project. 

The benefits of this project will enable the intensification of local 
economic development, and the overall process of using such instruments as 
alternative financing and manage those funds to support the cost-effective 
projects, or projects of public interest may serve as a benchmark for other 
municipalities in the Republic of Macedonia and in the region. In this way, the 
effects of the use of alternative sources of funding and their proper 
application would extend up to the national or regional economy borders. 
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Детален опис на проектот: 

Вовед 
 
Актуелните состојби во општините во Р. Македонија покажуваат 

дека доминантна форма за финансирање на активностите на локалните 
власти се приливите од сопствените извори на приходи (локалните 
даноци, локалните такси, локалниот надомест и приходите од 
сопственост), дотациите од централниот буџет и буџетите на фондовите 
кои се стекнуваат со распределбата на средствата по методологиите на 
централната власт (персонален данок на доход и данок на додадена 
вредност) и одделни форми на класичните извори на финансирање како 
задолжување преку кредити, донации и слично.  

Од друга страна, програмите, стратегиите и плановите за локален 
економски развој се доста содржајни, исполнети со проекти за 
унапредување на целокупната економска, социјална, образовна и 
културна компонента на општествено живеење, а финансиската 
димензија е ограничувачки фактор за комплетна реализација на 
споменатите проекти. 

Во суштина, ограниченоста на креативниот потенцијал е 
загрижувачки фактор кој може да го блокира економскиот развој, додека 
кај општините во Р. Македонија не недостасува идеја за подготовка и 
реализација на проекти со позитивен импакт врз општеството. Во 
спротивно, кај општините во Р. Македонија финансиската компонента се 
јавува како основен ограничувачки фактор кој допринесува за 
намалување на динамиката на реализација на проектите или на 
делумно или целосно блокирање на истите. 

Актуелната состојба во општините во Р. Македонија покажува 
недостаток на креативност во доменот на прибирање извори за 
финансирање и реализација на поставените цели и проекти. Затоа се 
наметнува потребата од проширување на начините на финансирање на 
општинските буџети. 

Во досегашните публикации поврзани со начините на 
финансирање на активностите на локалните власти сеуште ја нема 
употребата на општинските обврзници како алтернативен начин за 
финансирање на споменатите активности, и покрај тоа што централната 
власт значително ја зголеми употребата на должничките инструменти во 
својата политика. Иако се забележани неколку обиди за подготовка на 
емисија и употреба на овој инструмент од одделни општини, сепак 
изостануваат примери на целосна реализација на ваквата идеја и таа се 
пролонгира за некои идни времиња.  

Публикациите од научен карактер може да послужат како водич за 
постапката за емисија на општинска обврзница, како и преглед на 
предностите од користење на овој инструмент. Истовремено, 
Комисијата за хартии од вредност и  Централниот депозитар на хартии 
од вредност демонстрираaт подготвеност за поддршка на идејата за 
збогатување на понудата на финансиски инструменти на пазарот на 
капитал во Р. Македонија.    
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Предложени истражувања 
 

Целта на проектот е да се покаже како да се обезбедат 
дополнителни финансиски средства за финансирање на проектите во 
општина Штип со кои ќе се обезбедат и повеќекратни бенефиции за 
неколку клучни групи стеикхолдери во ова окружување.  

Придобивките на овој проект ќе овозможат интензивирање на 
локалниот економски развој, а целокупниот процес на финансирање со 
вакви инструменти и менаџирање на средствата за поддршка на 
рентабилни проекти, односно проекти од јавен карактер може да 
послужат како бенчмарк и за други општини во Р. Македонија и земјите 
во регионот. На овој начин, ефектите од алтернативното искористување 
на изворите на финансирање и нивната соодветна примена би се 
прошириле на ниво на национална, односно регионална економија.     
 

За остварување на целта ќе се користи посебна методологија и 
истражувачки план со временски определена рамка на одделни 
активности. При истражувањето во проектот ќе се применат повеќе 
квалитативни и квантитативни методи. Со помош на анализа, синтеза и 
компарација ќе се изврши систематизирање на досегашните објавени 
податоци од оваа проблематика во земјата и во странство и истите ќе се 
применат и при средување и толкување на сознанијата и резултатите од 
проектот. Покрај анализата на веќе објавени податоци, со помош на 
структурирано интервју на таргетирани испитаници, ќе се стекнат 
дополнителни сознанија кои ќе овозможат прагматичност на решенијата 
од проектот.    

 
Целосна елаборација на предметот на истражување ќе се постигне 

преку примена на теоретски приод за проучување  на проблематиката, а 
потоа со емпириското истражување за собирање на суштинските 
податоци. 
 

Истражувачкиот план ќе биде поделен во три фази со две 
временски единици.  

Фазите опфаќаат: 

 Прва фаза - изработка на проектот преку собирање на податоци 
од извештаи и емпириски истражувања; 

 Втора фаза – организирање консултации и состаноци со 
претставници на општина Штип и заинтересирани страни за 
добивање нови сознанија; 

 Трета фаза - јавна одбрана на проектот.  
 
 

Двете временски единици – години ќе опфатат реализација на 
следниве компоненти: 
а)  теоретско-апликативен дел; 
б)  технички дел;  
в)  организационен дел. 
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Прва година од истражувачкиот план ќе биде посветена на анализа 
на општинската обврзница како инструмент за финансирање и процесот 
на нејзина емисија:  

 
Во теоретско-апликативен дел од истражувачкиот план ќе се 

преземаат следниве активности: 

 објаснување на целта на истражувањето; 

 образложување на предметот на истражувањето; 

 определување на временска рамка за одвивање на активностите 
во истражувањето; 

 определување таргетна група; 

 утврдување извори и обем на податоци и публикации за анализа 
и компарација; 

 определување начини на прибирање на податоците; 

 контрола и проверка на собраните информации. 
 

Во техничкиот дел на истражувачкиот план ќе бидат опфатени: 

 припрема на структуирани интервјуа со таргетираните 
испитаници; 

 постапки и документација за емисија на општински обврзници; 

 упатства, правила и насоки од Комисијата за хартии од вредност 
и Центалниот депозитар за хартии од вредност; 

 проценка на висина на купонски каматни стапки; 

 проценка на трошоци за емисија; 

 симулација на емисија на општинска обврзница; 

 определување на потребни ресурси, техничка опрема и слично.  
 

Во организационен дел на истражувачкиот план ќе бидат 
опфатени: 

 консултации со ангажираните кадри во истражувањето;  

 теренска организација и приодот во истражувањето; 

 рокови за извршување на одделните фази, етапи и операции; 

 разно. 
 
 

Втора година од истражувачкиот план ќе биде посветена на 
употребата на прибраните средства од емисијата на општински 
обврзници :  
 

Во апликативниот дел од истражувачкиот план ќе се преземаат 
следниве активности: 

 определување на временска рамка за одвивање на активностите 
во истражувањето; 

 определување на потенцијалните инвеститори; 

 утврдување извори и обем на податоци и публикации за анализа 
и компарација; 

 определување начини на прибирање на податоците; 

 контрола и проверка на собраните информации. 
 
 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 7/45 

Во техничкиот дел на истражувачкиот план ќе бидат опфатени: 

 припрема на структуирани интервјуа со таргетираните 
испитаници; 

 постапки и документација за потенцијалните инвеститори; 

 постапки и документација за избор и финансирање на проекти со 
општински обврзници; 

 упатства, правила и насоки за оценка на рентабилноста на 
проектите и нивниот карактер на јавно добро; 

 определување на потребни ресурси, техничка опрема и слично.  
 

Во организационен дел на истражувачкиот план ќе бидат 
опфатени: 

 консултации со ангажираните кадри во истражувањето;  

 теренска организација и приодот во истражувањето; 

 рокови за извршување на одделните фази, етапи и операции; 

 разно. 
 

Компонентите на истражувањето, посебно и во целина, ќе бидат 
определени, разработени, анализирани и планирани, со цел јасно и 
детално да се истражи потенцијалот за емисија на општинска обврзница 
како алтернативен начин за финансирање на проектите за локален 
економски развој, како и анализа на процесот на управување со 
прибраните средства за што пооптимално искористување на 
финасиските ресурси во насока на остварување на долгорочен одржлив 
локален економски развој.  

    
Поединечната и тимската работа ќе се користат наизменично во 

зависност од потребите, со цел да се постигне детално и сеопфатно 
истражување на поставената проблематика. 

  
Сознанијата и резултатите од овој проект ќе бидат презентирани на 

меѓународни конфернции, како и во меѓународни списанија и 
публикации.  

 
Проектот ќе биде разработен преку теоретско елаборирање, 

анализирајќи и консултирајќи релевантна литература и емпириски 
сознанија, статистичко-економетриско изразување, со анализа и 
компарација на официјални податоци и извештаи во Р. Македонија и 
земјите во регионот. А преку емпириско истражување на тековните 
состојби и фактори на влијание на можностите за емисија и употреба на 
општинските обврзници како инструмент за финансирање на локалниот 
економски развој, како и анализата на начините на управување со 
прибраните средства од овој извор, ќе се заокружи целта на овој проект.  
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Details of the proposal:  

Introduction 
 

The current situation in the municipalities in the Republic of Macedonia 
shows that the dominant form of financing the activities of local authorities 
are the inflows from own sources of revenues (local taxes, local fees and 
income from property), grants from the central budget and the budgets of the 
funds acquired with the allocation according to the central government 
methodologies (personal income tax and value added tax) and certain forms 
of conventional sources such as borrowing through loans, donations and 
alike.  

On the other hand, programs, strategies and plans for local economic 
development are quite meaningful, filled with projects to improve the overall 
economic, social, educational and cultural component of social life, and 
financial dimension is a limiting factor for the overall implementation of the 
named projects. 

Essentially, limited creative potential is worrisome factor that can block 
economic development, while municipalities in the Republic of Macedonia do 
not miss the idea of preparation and implementation of projects with a 
positive impact on the society. Otherwise, the financial component of the 
municipalities in the Republic of Macedonia appears as a main limiting factor 
that contributes to the reduction of the dynamics of realization of projects, 
partially or completely blocking them. 

The current situation in the municipalities in the Republic of Macedonia 
shows a lack of creativity in the field of collecting sources of funding and 
realization of the goals and projects. Therefore there is a need to expand the 
ways of financing municipal budgets. 

In previous publications related to financing the activities of local 
authorities the use of municipal bonds as an alternative way to finance these 
activities is still missing, even though the central government has significantly 
increased the use of debt instruments in its policy. Although several attempts 
for preparing and using this instrument by individual municipalities have been 
reported, examples of the full realization of this idea are still lacking and it 
has been postponed to some future time. 

The publications of scientific character can serve as a guide for the 
procedure for the issuance of municipal bonds, as well as an overview of the 
advantages of using this tool. At the same time, the Securities and Exchange 
Commission and the Central Depository of Securities demonstrate 
willingness to support the idea of expanding the offer of financial instruments 
on the capital market in the Republic of Macedonia. 
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Research Project 
 

The project aims to show how to provide additional funds to finance 
projects in Stip, which will provide multiple benefits for several key 
stakeholders in this environment. 

The benefits of this project will enable the intensification of local 
economic development, while the overall process of financing such 
instruments and manage these funds to support the cost-effective projects, or 
projects of public interest may serve as a benchmark for other municipalities 
in the Republic of Macedonia and in the region. In this way, the effects of the 
use of alternative sources of funding and their proper application would 
extend to the level of national or regional economy. 

 
To achieve this goal, a specific methodology and research plan with a 

specific time frame of certain activities will be used. The research project will 
apply few qualitative and quantitative methods. Using analysis, synthesis and 
comparison, systematization of existing published data at home and abroad 
will be made and the same will be applied in collating and interpreting the 
findings and results of the project. Besides the analysis of already published 
data, using a structured interview of targeted participants, additional 
knowledge will be gained so that it will enable the pragmatism of the project. 

 
Full elaboration of the subject of the research project will be achieved 

through the application of theoretical approach to study the issue, and then 
with the empirical research the essential data will be collected. 

 
The research plan will be divided into three phases with two time units. 
The phases include: 
• First phase - ellaborating the project through data collection and 

reports of empirical research. 
• Second phase - organizing consultations and meetings with 

representatives of Municipality of Stip and stakeholders to obtain new 
insights 

• Third phase - public defense of the project. 
 
 
The two time units - years will include implementation of the following 

components: 
a) application of theoretical part; 
b) technical part; 
c) organizational part. 

 
The first year of the research plan will be dedicated to the analysis of 

municipal bond as a financial tool and its emission process: 
 
The theoretical application of the research plan will undertake the 

following activities: 
• explaning the purpose of the research; 
• explaning the subject of research; 
• determining the time frame for carrying out research activities; 
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• setting the target group; 
• identifying sources and volume of data and publications for analysis 

and comparison; 
• determining ways of data collection; 
• control and review of the collected information. 
 
The technical part of the research plan will include: 
• preparation of structured interviews with targeted respondents; 
• procedures and documentation for issuance of municipal bonds; 
• guidelines and rules from the Securities and Exchange Commission 

and the Central Depository of Securities; 
• estimation of the amount of coupon interest rates; 
• estimation of the costs of issuance; 
• simulation of the emission of municipal bond; 
• determination of the necessary resources, technical equipment and 

the like. 
 
The organizational part of the research plan will include: 
• consultation with staff engaged in research; 
• outreach organization and research approach; 
• deadlines for execution of different phases, stages and operations; 
• miscellaneous.  

 
The second year of the research plan will be dedicated to the use of 

funds raised from the issue of municipal bonds: 
 
The application of the research plan will undertake the following 

activities: 
• determining the time frame for carrying out research activities; 
• determining the potential investors; 
• identifying sources and volume of data and publications for analysis 

and comparison; 
• determining ways of data collection; 
• control and review of the collected information. 
 
The technical part of the research plan will include: 
• preparation of structured interviews with targeted respondents; 
• procedures and documentation for potential investors; 
• procedures and documentation for the selection and funding of 

projects with municipal bonds 
• rules and guidelines for assessing the viability of projects and their 

public good character 
• determining the necessary resources, technical equipment and the 

like. 
 
The organizational part of the research plan will include: 
• consultation with staff engaged in research; 
• outreach organization and research approach; 
• deadlines for execution of different phases, stages and operations; 
• miscellaneous. 
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The components of the survey, partially and in general, will be defined, 
developed, analyzed and planned, in order to clearly and thoroughly 
investigate potential issue of municipal bonds as an alternative way to fund 
projects for local economic development, and the analysis of the effective 
management of the collected funds to attain optimal use of financial 
resources to achieve sustainable local economic development in the long 
run. 

    
Individual and team work will be used alternately as required in order to 

achieve a detailed and comprehensive set of research issues. 
  
The findings and results of this project will be presented at international 

conferences, as well as in international publications. 
 
The project will be developed through theoretical elaboration, analyzing 

and consulting relevant literature and empirical findings, statistical-
econometric expression, analysis and comparison of official data and reports 
in R. Macedonia and in the region. Through empirical research of the current 
situation and the factors influencing the opportunities for municipal bonds 
emissions as a financing tool for local economic development, as well as the 
analysis and management of the funds raised from this source, the goal of 
this project will be achieved.  
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ВТОР ДЕЛ/PART 2:  
Истражувачки тим: 
 

Главен истражувач: 
 

Име и презиме Ристо Фотов 

Титула доктор на економски науки 

Позиција Декан, редовен професор 

Адреса „Крсте Мисирков“ 10-А 

Тел. / Факс 032 550 301 

Е-пошта (е-mail) risto.fotov@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 

Ристо Фотов е роден на 25.03.1952 година во село Балталија - 
Штип. Основно образование завршувa во с. Лесковица-Штип. Со средно 
образование се стекнувa во гимназијата “Славчо Стојменов”-Штип.  
 Во 1971 година се запишувa на Економскиот Факултет при 
Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје и на истиот дипломира  во 
1975 година. Од јануари 1976 година се вработува во ЗОИЛ 
”Македонија”, сегашна “Кјуби Македонија” Скопје. Во 1976 година  во 
зимскиот семестар се запишал на постдипломскиот студиум од областа 
Монетарно-кредитна теорија и политика. На 08.01.1982 година, се 
стекнал со научен степен магистер по економски науки од областа на 
Монетарно-кредитна теорија и политика. Во 1987 година пријавил тези 
за изработка на докторска дисертација под менторство на Проф. д-р 
Тодор Тодоров и на 17.06.1991 година ја одбранил докторската 
дисертација. 
 Во 1995 и 1996 година посетува предавања од областа  на 
припремање, издавање и тргување со хартии од вредност како и 
совладување на вештините на техничката анализа во тргувањето со 
хартии од вредност и вештините на управување со портфолија на 
финансиските имоти и се стекнува со диплома за  совладани знаења и 
вештини од наведената област. Извесен период работи и како брокер на 
Македонската берза за долгорочни хартии од вредност. 
 Автор е на преку 75 објавени и необјавени научни и стручни труда 
во разни списанија и часописи. 
 Во периодот од 01.07.2003 година до 01.10.2005 година е 
Извршен директор во компанијата за осигурување Макошпед 
Осигурување- Скопје. 
 Од 01.10.2005 година е избран за Доцент на Факултетот за 
економски науки при Европскиот Универзитет-Република Македонија –
Скопје. 
 Од 1.07.2007 година е избран како доцент на Еконoмски факултет 
при Универзитетот Гоце Делчев –Штип на предметот Финансии, каде и 
сега работи. Сега е редовен професор и декан на Економски факултет 
при Универзитетот Гоце Делчев –Штип. 
 Од странски јазици го користи англискиот. 
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Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) 
Innovative methods on managing of resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions.  
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) 
“Innovative methods on managing of resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”. 
Revista Economică (3(62)). pp. 113-121. ISSN 1582-6260 (In Press) 
 
Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for 
SMEs in the Knowledge-Based Economy. Konferencija-Romanija. 
Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2010) Intellectual efforts and the 
economy. Megunardna naucna konferencija - Svishov,2010. pp. 156-166. 
 
Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на 
глобализацијата. In: Меѓународна конференција - Штип. 
Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. 
In: Konferencija Varna. 
 
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

Состојби и 
перспективи за 
зголемување на 
наталитетот во 
Р.Македонија со 
осврт на 
идентификување  
на факторите на 
влијание 

2013 Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
– Штип  
Фонд за 
научно - 
истражувачка 
работа  
 

учесник 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 

Проф. д-р Ристо Фотов го предлага наведениот проект. Како 
главен истражувач тој ги дефинира и презентира предложени 
истражувања, при што акцентот е насочен кон целите и ги опишува 
детално планираните истражувања. Ја предлага и ги потенцира 
предностите на користената методологија и истражувачкиот план со 
временска рамка.  

Професорот (главен истражувач) дава задолженија, задачи, прави 
план за научно истражувачките и емпириските истражувања. Ги 
насочува, координира и контролира активностите при истражувањето. 
Исто така, го координира, воведниот и содржинскиот дел на проектот 
следствено предлагајќи статистичко-економетриски и финансиски 
методи за комплетирање на научноста на резултатот. Дава задолженија 
и ги проверува добиените резултати. 

Негова обврска е да ја следи работата на ангажираните 
истражувачи. Во одредени ситуации и заедно со тимот предлага 
активности, раководи и учествува со припремањето на анкетните 
листови и структурираните интервјуа. Се грижи за публицитетот на 
истражувањето.  

Како главен истражувач заедно со останатата група истражувачи 
ќе има за обврска да припрема трудови со делови од истражувањето за 
настап на меѓународни конференции и списанија. 
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Истражувач:  
 

Име и презиме Трајко Мицески 

Титула Доктор  на економски науки  и доктор на 
менаџмент 

Позиција Редовен професор 

Адреса Универзитет Гоце Делчв, Економски 
факултет- Штип 

Тел / Факс: 075 499 855       071 391 976 

e-mail trajko.miceski@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
Роден 19.05.1953 година во Прилеп. По завршувањето на основното 
училиште, гимназијата ,,Мирче Ацев”-Прилеп, Економскиот факултет 
при Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Школата за 
резервни офицери – Битола, на при Универзитетот Св. Климент 
Охридски-Битола, Економски факултет-Прилеп магистрира на насоката 
,,Деловни финансии на работните организации” на тема: ,,Проблеми на 
заедничкиот приход и доход, со посебен осврт на дрвната индустрија на 
Македонија”. 
На 6. 10. 1992 година на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, 
Економски факултет-Прилеп, одбранува својата прва доктроската 
дисертација на тема: ,,Фактори и критериуми за репродукционо и 
профитабилно поврзување и здружување на индустриските 
претпријатија”, и се здобива со титула д-р на економски науки. 
На 14.07.2003 година, на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј Скопје, 
Институтот за социолошко и политичко-правни истражувања во Скопје,” 
ја одбранив својата втора докторска дисертација од областа на 
менаџментот, под наслов: ,,Улогата на вредносниот систем на 
менаџерите во ефектуирањето на човечките ресурси во фирмите” и се 
здобива со титула д-р на менаџмент. 
Во јули 1994 година се стекнува со ОПШТО ОВЛАСТУВАЊЕ за 
проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал. Број 
на овластување 76 од 15. Јули, 1994 г. од Економски факултет-Скопје, 
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, и Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, Скопје. 
На 22.11.1999 година се стекнава со сертификат МЕНАЏЕР ПО 
КВАЛИТЕТ,  (бр. 11/QM/ 9901-011, издаден од Германското здружение 
за квалитет -DGQ),  
На  17. 10. 2000 година се стекнава со Сертификат МЕНАЏЕР ЗА 
СИСТЕМИ ПО КВАЛИТЕТ ПРИ ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
КВАЛИТЕТ,   (р.б. ДЕ00СМ-19604, издадено од Европска организација 
за квалитет).  
Oд  4.02.1980 година, врабоен во ДИК  ,,Црн Бор” - Прилеп. Таму ги има 
следниве работни места: самостоен референт, раководител на 
малопродажба, директор на ООЗТ ,,Малопродажба” ДИК ,,Црн Бор”, 
директор на ООЗТ ,,Промет” ДИК,,Црн Бор”-Прилеп, 1987-1988 год  
Од 16.02.1988 год. до 30.11.1993 вработен во ПМП ,,Димче Бањарот” – 
Прилеп, како комерцијален директор 
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Од 1 декември 1993 до 03.07.2007 година, работи  во Институтот за 
тутун-Прилеп, во одделението за економско планирање и 
програмирање, ги извршував следниве работи и работни задачи: научен 
соработник од  01.12.1993 год. до 09.11.1998 год., виш научен 
соработник  од  09.11.1998 год. до 01.12.2003 год. и  од   23.12.2003 год. 
вонреден професор по предметот ,,Оперативен менаџмент” на 
последипломскиот студиум на групите: ,,Производство на тутун” и 
,,Обработка и преработка на тутунот”, раководител во одделението за 
економско плаирање и програмирање во периодот од 21.01. 1998 год. до 
11.07. 2000 год., а од 01.12.2003 год. до 03.07.2007 година, таму работи 
како научен советник и професор на претходно неведениот предмети на 
последипломскиот студиум. 
Од 04.07.2007 година, работи  во Универзитетот ,,Гоце Делчев’ Штип, 
како редовен професор по предметите: статистики, економетрија, 
менаџмент и лидерство, МЧР и други. 
 
  
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
 T.Miceski,,The role of leadership in determining of the organizational culture" 
international scientific dual-conference, Faculty of Engineering economics,  
April, 12-13, 2007 Riga,Latvia 
 
Miceski, Trajko and Miladinov, Goran (2008) Statistical analysis and 
predicting of tourism movements in Republic of Macedonia.International 
Symposium "Tourism in the 21st century". pp. 249-257. 
 
Miceski, Trajko and Gjorgiev, Borjan (2008) Synergetic management concept 
- a factor for promotion of the work and life quality. In: Модернизација на 
икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти, том 
I, 6-7 ноември 2008 г., Свишов. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global 
competitive environment. In: First International Conference for Business, 
Economy and Finance-ICBEF 2012 - From Liberalization to Globalization, 
September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global 
market. In: First International Conference for Business, Economy and 
Finance-ICBEF 2012 - From liberalization to Globalization, September 13 - 
15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 
strategies of the companies for a successful presentation at the global 
market. In: First International Conference for Business, Economy and 
Finance-ICBEF 2012 - From liberalization to Globalization, September 13 - 
15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global 

http://eprints.ugd.edu.mk/3376/
http://eprints.ugd.edu.mk/3376/
http://eprints.ugd.edu.mk/3561/
http://eprints.ugd.edu.mk/3561/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
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competitive environment. In: First International Conference for Business, 
Economy and Finance-ICBEF 2012 - From Liberalization to Globalization, 
September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на проектот Период Финансиран 
од: 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражува 
или учесник 

1. ,,Некои економско 
организациски аспекти 

за развивање на 
фармерско 

производство на тутун 
со цел зголемување на 

вработенста, 
социјалната сигурност 

и ефикасноста на 
тутунопроизводството,, 

(ЈНУ Институт за 
тутун-Прилеп 

 
1998-2000  
 

 
Министерство 
за наука на  

 
Раководител 
на проект 

2.Менаџментот, 
мотивацијата и 

претприемништвот
о - основни фактори 
за унапредување на 
тутунопроизводнит

е организациони 
субјекти,, 

(ЈНУ Институт за 
тутун-Прилеп 

 
 2000-2003  

 
Министерство 
за наука на РМ 

 
Раководител 
на проект 

     

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Марија Гогова Самоников 

Титула Доктор на економски науки 

Позиција Доцент 

Адресa „Крсте Мисирков“ 10-А 

Тeл. / Факс 032 550 310 

Е-пошта (e-mail) marija.gogova@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 

Марија Гогова Самоников, родена на 02.02.1984 година во Штип, 
основното и средно - гимназиско образование го завршува во родниот 
град. Во 2002 година се запишува на Економски факултет на 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и го завршува во 2006 
година. Истата година, односно во учебната 2006/2007 се запишува на 
магистерски студии на истиот факултет на департманот Монетарна 
економија. Во 2009 година го брани магистерскиот труд со наслов 
„Слабостите на финансиската регулација како фактор за појава на 
финансиските кризи“, под менторство на проф. д-р Михаил Петковски. 

Во 2007 година, Марија Гогова Самоников се вработува како 
помлад асистент на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип. Во 2010 година таа е реизбрана како асистент и своето 
работно искуство го гради во областа финансии. 

Во 2014 година, Марија Гогова Самоников го брани докторскиот 
труд со наслов „Финансиските иновации како предизвик за 
финансиските институции и нивно вклопување во финансиската 
регулација“ со што се стекнува со звање доктор на економски науки. 

Во текот на своето студирање и работа, таа остварува опсег на 
активности, трудови, посета и учество на конференции. 

За време на своето образование таа присуствува на: „Младинска 
конференција за поддршка на развојот“, организирана од Светска банка 
во Париз, 2003 година; пракса во НЛБ Тутунска банка АД Скопје во 
Скопје 2006 и 2007 година; студиски престој од 3 месеци  на University of 
West of England – UWE во Бристол, Англија 2010 година. 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
Бр. Автор Наслов на трудот списание Години на 
излегување на списанието 

 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena 
(2012)“Innovative methods for managing resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”, 
Revista Economică, 3 (62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260, 2007 

 
 

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena Financial crises 
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through history compared with the crisis from 2007. LAP - Lambert Academic 
Publishing, Germany. ISBN 978-3-8454-0700-5, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, 
ZoranDeposit or investment in voluntary pension fund – case study in the 
Republic of Macedonia Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956, 2012 

 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena Management of banking 
operations to avoid crises. Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956, 2012 

 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija „Ланецот на вредности 
како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. 
Conference proceedings, First International Conference for Business, 
Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7, 
2012 

 
Gogova Samonikov, Marija and  Veselinova, Elena Финансиските кризи 
низ историјата споредени со кризата од 2007 Conference proceedings, 
First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 
2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7, 2012 

 
Gogova Samonikov, Marija Safety of the information bank system in the 
Repuplic of Macedonia. Securitatea Informaţională 2009 Conferinţă 
Internaţională (Ediţia a VI-a). pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-459-0 2009 
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

    

    

    

    

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Илија Груевски 

Титула Доктор на економски науки 

Позиција Доцент 

Адресa „Крсте Мисирков“ 10-А 

Тeл. / Факс 032 550 465 

Е-пошта (e-mail) ilija.gruevski@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 

Д-р Илија Груевски е роден на 14.04.1977 година во Кочани, каде 
што живее во моментов. Со одличен успех го завршува основното и 
средното образование во Кочани. 

Во 2002 година дипломира на Економскиот факултет во Скопје, на 
отсек Деловна (бизнис) економија, насока Финансиско – сметководствен 
менаџмент, со што се стекнува со право на стручен назив дипломиран 
економист. Заради стручно усовршување, врз основа на размена на 
студенти, во текот на студиите една година престојува во САД. Во 
академската 2004/2005 година се запишува на постдипломски студии на 
Економскиот Институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, на насоката Финансиски менаџмент. Магистрира на 04.06.2008 
година, одбранувајќи го со успех магистерскиот труд со наслов 
“Финансирање и развој на малите и средните претпријатија од 
текстилната индустрија во општина Кочани” и се стекнува со академско 
звање – магистер на економски науки. Во август 2009 година, се 
запишува на докторски студии при Економскиот факултет во Скопје. 
Докторира на 27.12.2012 година, кога со успех ја одбрани тезата со 
наслов “Економските ефекти од даночните стимулации”, со што се 
стекна со академско звање – доктор на економски науки. 

Работел како економист во текстилниот сектор, а повремено врз 
основа на методологија на Светската банка изработува инвестициони 
програми и експертизи за домашни компании и правни лица. 
Извонредно го познава и користи англискиот јазик, а одлично се служи и 
со бугарскиот и српскиот јазик. Поседува вештини за работа и 
користење на сите неопходни компјутерски програми како што се: Ms 
Office; Word,  Excel, Power Point и слично. 

Во 2008 година е избран за соработник (помлад асистент) по  
предметите Основи на Економија и Применета економија и други 
предмети од областа на економските науки на Правниот факултет при 
Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип. Потоа, во 2011 година, повторно е 
избран за соработник (асистент) на Економскиот факултет при 
Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип, во наставно-научната област 
Финансии. Како доцент на Економскиот факултет при Универзитетот 
“Гоце Делчев”- Штип, во наставно-научната област Фискална економија 
е избран во 2014 година. Во текот на работниот ангажман, д-р Илија 
Груевски има остварено активна научно-истражувачка дејност преку 
објавување на научни и стручни трудови во домашни и меѓународни 
списанија, монографии, учество во меѓународни конференции и слично.  

Д-р Илија Груевски и денес работи на Економскиот факултет при 
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Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип. 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  

 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) The effects of 
discretionary fiscal policy on macroeconomic aggregates. BEH - Business 
and Economic Horizons, 9 (1). pp. 33-40. ISSN 1804-5006.  
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Effective tax 
burden on investment at corporate level in Macedonia. Perspectives of 
Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 19-31. ISSN 1804-0527 
(Online).  
 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) Public debt 
management. Perspectives of Innovations, Economics & Business, 13 (2). 
pp. 12-18. ISSN 1804-0519 (Print), ISSN 1804-0527 (Online). 
  
Gruevski, Ilija (2012) Corporate tax reform in Republic of Macedonia. 
Conference Proceedings-1st International Conference South-East European 
Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – 
Albania. ISSN 2221-5956.  
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) International tax efficiency 
considerations of contemporary corporate income tax reform. In: From 
Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World. First 
International Conference on Business, Economics and Finance, 1 (1). 
Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, Macedonia, pp. 552-
564. 
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Tax issues of the international 
capital flows (with special analysis of the international corporate tax position 
of Republic of Macedonia). In: From Liberalization to Globalization: 
Challenges in the Changing World. First International Conference on 
Business, Economics and Finance, 1 (1). Faculty of Economics, Goce Delcev 
University, Stip, Macedonia, pp. 541-552. 
 
Gaber, Vasilka and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2014) The American 
real estate bubble - Trigger for the biggest financial crisis in the last century. 
Perspectives of Innovations, Economics and Business, 14 (1). ISSN 1804-
0519 (online); 1804-0527 (print) 
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

    

    

    

    

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Елена Веселинова 

Титула Доктор по економски науки 

Позиција асистент 

Адреса „Крсте Мисирков“ 10-А 

Тел. / Факс 032 550 314 

Е-пошта (e-mail) elena.veselinova@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 

Д-р Елена Веселинова е родена на 06.10.1985 година во Штип, Р. 
Македонија. Основно образование завршува во ДОУ „Димитар Влахов“ 
во Штип како најдобар ученик во генерацијата. Средно образование 
завршува во гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип во генерацијата 
2000-2004. Во средношколските денови редовно учествува на државни и 
меѓународни натпревари по математика, физика, македонски, англиски 
и латински јазик и има освоено бројни високи признанија и награди. Во 
2004 година се запишува на Економски факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и дипломира на департманот за 
менаџмент во 2008 година, со просечен успех од 9,84, вбројувајќи се 
меѓу најдобрите студенти од нејзината генерација. Во февруари 2009 
година ги започнува постдипломските студии по МБА – Менаџмент, исто 
така на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Испитите ги завршува со просечен успех од 10,00. 
Магистрира на 09.11.2011 со одбрана на магистерскиот труд на тема: 
„Градење на стратегија на претпријатијата во текстилната индустрија на 
Р. Македонија“.  

Д-р Елена Веселинова го продолжува високото образование со 
упис на трет циклус на студии во декември 2011 год. на Економскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 
научната област Менаџмент. Докторската дисертација со наслов 
„Корпоративниот бренд како извор на одржлива конкурентска предност 
на компаниите“ ја брани на 27.11.2014 год.  
 Веднаш по дипломирањето, од ноември 2008 година се ангажира 
како волонтер за асистент на Економскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. Истовремено, го гради своето искуство и се 
усовршува во практикувањето на менаџмент вештините како асистент 
на управителот на „Ангротекс“ Доо Штип. Од септември 2011 година 
работи како асистент на Економски факултет, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип со ангажман на предмети од областа на менаџментот.  
 Одлично ги познава англискиот и италијанскиот јазик и 
задоволително германскиот, кој тековно го изучува. Исто така, одлично 
ги познава алатките на Microsoft Office,  Adobe,  Project  Manager, Comfar 
III Expert, SPSS  и има познавање на основите на Pantheon – ERP.  
 Редовно учествува на обуки и предавања од областа на 
менаџментот. Ги има посетено предавањата на проф. д-р Исак Адиџес 
од областа на управување со промените, предавањата на светски 
познатиот проф. д-р Филип Котлер на тема „Маркетинг предизвиците во 
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21 век“ и на Тим Ринго, врвниот менаџер за човечки ресурси на 
компанијата IBM. Има учествувано на семинари од областа на 
царинското работење, законот за работни односи и унапредување на 
сметководствениот систем на претпријатијата во организација на 
Стопанската комора на Р. Македонија. 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena 
(2012)“Innovative methods for managing resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”, 
Revista Economică, 3 (62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260, 2007 
 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena Financial crises 
through history compared with the crisis from 2007. LAP - Lambert Academic 
Publishing, Germany. ISBN 978-3-8454-0700-5, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, 
ZoranDeposit or investment in voluntary pension fund – case study in the 
Republic of Macedonia Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena Management of banking 
operations to avoid crises. Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956, 2012 
 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija „Ланецот на вредности 
како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. 
Conference proceedings, First International Conference for Business, 
Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7, 
2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and  Veselinova, Elena Финансиските кризи 
низ историјата споредени со кризата од 2007 Conference proceedings, 
First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 
2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7, 2012 
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

    

    

    

    

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Ристо Биновски 

Титула Дипломиран бизнис информатичар 

Позиција студент 

Адреса „5-та Партиска Конференција“ 13/9 

Тел. / Факс 078/657-568 

Е-пошта (e-mail) binovskiristo@gmail.com 

 
Кратка биографија: 
  

Ристо Биновски е роден на 03.04.1992 во Штип. Средното 
обрзование го завршува во Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип – 
математички смер. Со титула дипломиран бизнис информатичар се 
стекнува на факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип на комбинираниот департман Бизнис информатика. Во учебната 
2014 година запишува мастер студии: МБА (Мастер Бизнис 
Администрација). Во тек на студирањето има реализирано волонтерство 
во експозитурата на НЛБ Тутунска банка во Штип во август 2012 година 
и волонтерство во Технолошко-индустриската развојна зона во Штип во 
јули-август 2013 година. Од странски јазици има познавање од 
англискиот и германскиот. 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

    

    

    

    

 
 
Изработка на магистерски / докторски труд – наслов: 
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Researchers:  
 

Principal researcher 
 

Name Surname Risto Fotov 

Title  Ph.D in Economic science 

Position Dean, Full-time Professor 

Address "Krste Misirkov" 10-A 

Tel./Fax. 032 550 301 

e-mail risto.fotov@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
 

Born on 25th of March 1952 in the village Baltalija, Shtip. He has 
finished primary school in the village Lakavica and Leskovica, Shtip and 
secondary school in the gymnasium “Slavcho Stojmenski”, Shtip. 

In 1971 he had enrolled into the Faculty of Economics, “Cyril and 
Metodus” University in Skopje and graduated in 1975. 

In January 1976 he got employed in ZOIL Macedonia, today’s QBE 
Macedonia, Skopje. He had enrolled in the postgraduate studies on the 
department Monetary- Loan Theory and policy in 1976, and he graduated on 
08.01.1982 and became a Master of Science. 

In 1987 he submitted his doctoral thesis under the tutorial of Professor 
Todor Todorov. He publicly defended his doctoral dissertation on 17.06.1991 
and got the title PhD in the field of economy. 

In 1995 and 1996 he attended lectures for dealing and trading with 
securities and has learned how to manage financial assets portfolio and 
gained a diploma for acquired knowledge in that area. He worked as a broker 
in the Macedonian Stock Exchange for securities during this period. 

He is an author of over 75 scientific works published or in press in 
different newspapers and journals. 

In the time frame from 01.07.2003 to 01.10.2005 he fulfills the position 
of an Executive Officer in the insurance company Makoshped Insurance- 
Skopje. 

From  01.10.2005 he was assigned for Assistant Profesor at the 
Faculty of Economics at the European University- Republic of Macedonia- 
Skopje. 

 From 01.07.2007, he was assigned for Assistant Profesor at the 
Faculty of Economics at the State University “Goce Delchev”- Shtip covering 
various subject in the field of Finance. Today he is a full-time professor at the 
same State University. 

Currently he is the Dean of the Faculty of Economics at the “Goce 
Delchev” University in Shtip.  

He is fluent in English. 
 
 
 
 
 
 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 28/45 

 
 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) 
Innovative methods on managing of resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions.  
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) 
“Innovative methods on managing of resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”. 
Revista Economică (3(62)). pp. 113-121. ISSN 1582-6260 (In Press) 
 
Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for 
SMEs in the Knowledge-Based Economy. Konferencija-Romanija. 
Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2010) Intellectual efforts and the 
economy. Megunardna naucna konferencija - Svishov,2010. pp. 156-166. 
 
Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на 
глобализацијата. In: Меѓународна конференција - Штип. 
Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. 
In: Konferencija Varna. 
 
Participation in research projects 
 

Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 

Situation and 
perspectives to 
increase the 
birthrate in the 
Republic of 
Macedonia with 
reference to 
identifying the 
factors of 
influence 

2013 University 
“Goce Delcev” 
Stip 

participant 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 

Professor Risto Fotov proposes the specified project. As principal 
researcher, he defines and presents the proposed research and directs the 
focus towards the objectives and describes in detail the planned research in 
details. He proposes and highlights the advantages of the methodology and 
the research plan with a timeline.  

Professor (Principal researcher) gives directions, tasks, makes plans for 
scientific and empirical research. Directs, coordinates and controls the 
activities in the research. Also, he will coordinate, and guide the contents of 
the project, therefore proposing statistical-econometric and financial methods 
of completion of the scientific results. He will suggest instructions and check 
the results.  

His duty is to monitor the work of the other researchers engaged. In 
certain situations in accordance with the team, he proposes activities, 
manages and participates in the preparation of the questionnaires and 
structured interviews. He takes care of the publicity of the survey.  

As principal researcher along with the other researchers he will have 
the obligation to prepare papers containing part of the research project and 
present them at international conferences and journals. 
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Рesearcher 
 

Name Surname Trajko Miceski  

Title  Ph.D in Economic Science and Ph.D in 
Management 

 

Position Fulltime Professor   

Address University of Goce Delchev, Faculty of 
Economics- Shtip, Krste Misirkov 10-A Stip 

 

Tel./Fax. 032550320,    075 499 855,       071 391 976  

e-mail trajko.miceski@ugd.edu.mk  

 
Short CV: 
 

Born on 19.05.1953 in Prilep. After completing the primary school, the high 
school “Mirche Acev "- Prilep, The Faculty of Economics at Ss. Kliment Ohridski-
Bitola and The Reserve Officers School - Bitola, at Ss. Kliment Ohridski-Bitola, at 
The Faculty of Economics – Prilep acquired MA degree in the trade “Business 
finances of the working organizations”  with the theme: “Problems of the joint 
income and income, with special attention to the forest industry of Macedonia" and 
became the first Master on this faculty. 

On 6. 10. 1992, at the University of Ss.Kliment Ohridski-Bitola, the Faculty of 
Economics-Prilep, defended his first doctoral thesis: “Factors and criteria for 
reproduction and profitable connection and association of industrial enterprises ", 
and received the title Dr. of Economics. 

On 14.07.2003, at SS. Cyril and Methodius University of Skopje, the Institute 
for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje, defended his second 
doctoral dissertation in the field of management, under the title: “The role of the 
value system of managers in the materialization of human resources in firms" and 
received the title Dr. of Management. 

In July 1994 acquires a GENERAL AUTHORIZATION to assess the value of 
enterprises with social capital. 

Authorization number 76 from 15th July, 1994 by the Faculty of Economics-
Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius ", and the Agency of the Republic of 
Macedonia for transformation of enterprises with social capital, Skopje. 

On 22.11.1999 gained the certificate for MANAGER OF QUALITY (num. 
11/QM / 9901-011, issued by the German Society for Quality-DGQ), 

On 17. 10th 2000 acquired the Certificate MANAGER FOR SYSTEMS BY 
QUALITY AT THE EUROPIAN ORGANIZATION FOR QUALITY, (reg.num. 
DE00SM-19604, issued by the European Organization for Quality). 

On 4.02.1980, employed in DIC “Crn Bor”- Prilep. He holds the following 
positions: Independent Officer, Head of Retail, Director of OOZT “Retail” DIC “Crn 
Bor”, director of OOZT “Promet” DIC “Crn Bor"-Prilep, 1987-1988. 

 From 16.02.1988. to 30.11.1993 employed in PMP “Dimche Banjarot "- Prilep, 
as a commercial director. 
        From 1st December 1993 to 03.07.2007, worked in the Tobacco Institute-
Prilep, in the department of economic planning and programming, and performed 
the following tasks: scientific collaborator from 12.01.1993 until 09.11.1998, senior 
scientific collaborator from 09.11.1998 year until 01.12.2003. From 23.12.2003 as 
an associate professor of “Operational Management" postgraduate groups on: 
“Tobacco Production" and “Treatment and processing of tobacco”, Head of the 

mailto:trajko.miceski@ugd.edu.mk
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Department of Economic planning and programming in the period from 21.01. 1998. 
to 11.07. 2000. And from 01.12.2003 to 03.07.2007, worked there as a scientific 
adviser and as professor for the abovementioned subjects in the postgraduate. 
        Since 04.07.2007 has worked in the University “Goce Delchev”, as a fulltime 
professor of the subjects: Statistics, Econometrics, Management and Leadership, 
HRM and others. 
 
 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, 
indicating the impact factor   
 

T.Miceski,,The role of leadership in determining of the organizational culture" 
international scientific dual-conference, Faculty of Engineering economics,  April, 12-13, 
2007 Riga,Latvia 
 

Miceski, Trajko and Miladinov, Goran (2008) Statistical analysis and predicting of 

tourism movements in Republic of Macedonia.International Symposium "Tourism in the 
21st century". pp. 249-257. 

 

Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global competitive 

environment. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 
2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 

Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 

strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: First 
International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From 
liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 

 

Miceski, Trajko and Pashoska, Silvana (2012) Formulation of the marketing 

strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: First 
International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From 
liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 

 

Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global competitive 

environment. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 
2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija. 

 

Miceski, Trajko and Gjorgiev, Borjan (2008) Synergetic management concept - a 

factor for promotion of the work and life quality. In: Модернизација на икономиката - 
макроикономически, финансови и социални аспекти, том I, 6-7 ноември 2008 г., 
Свишов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/3376/
http://eprints.ugd.edu.mk/3376/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3362/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3351/
http://eprints.ugd.edu.mk/3561/
http://eprints.ugd.edu.mk/3561/
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Participation in research projects 
 

Title of the 
project 

Period Funded by: Role in the 
project (chief 

researcher 
or participant) 

1.”Some 
economic and 
organizational 
aspects of the 
development of 
tobacco farming 
in order to 
increase 
employment, 
social security 
and the efficiency 
of tobacco 
production (PSI 
Tobacco 
Institute-Prilep) 

 
1998 - 2000  
 

 
Ministry of 
Science of 
Republic of 
Macedonia 

 
Project 
Manager 

2. Management, 
motivation and 
entrepreneurship 
- basic factors for 
promoting the  
tobacco 
production 
organizational 
entities, 
(PSI Tobacco 
Institute-Prilep) 

 
 2000 - 2003  

 
Ministry of 
Science of 
Republic of 
Macedonia 

 
Project 
Manager 

 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Completion of all activities conducted to obtain results and their interpretation 
provided by this project. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Marija Gogova Samonikov 

Title  Ph.D in Economic science 

Position Assitant Profesor 

Address “Krste Misirkov” 10-A 

Tel./Fax. 032 550 310 

Е-mail marija.gogova@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
 

Marija Gogova Samonikov, born on 02.02.1984 in Stip, finished primary 
and secondary school in her native town. In 2002 she enrolled at the Faculty 
of Economics at the University "Ss. Cyril and Methodius "in Skopje and 
finishies the studies in 2006. That same year, 2006/2007 enrolled the master 
studies at the same university, at the department of Monetary Economics. In 
2009 she defended the thesis entitled "The weaknesses of financial 
regulation as a factor for the occurrence of financial crises", under the 
supervision of Professor Mihail Petkovski.  

In 2007, Marija Gogova Samonikov employed as a teaching assistant at 
the Faculty of Economics, University "Goce Delchev" in Stip. In 2010 she was 
re-elected as assistant and her experience in the field of Finance.  

In 2014, Marija Gogova Samonikov defended her Ph.D thesis entitled 
"Financial innovation as a challenge for financial institutions and their 
incorporation in financial regulation" and acquired her Ph.D in Economics.  

During her studies and work, she realizes range of activities, including 
visits and participations in numerious conferences.  

During her education she attended the "Youth Conference for 
Development", organized by the World Bank in Paris, 2003; Practice in NLB 
Banka AD Skopje in 2006 and 2007; study stay for 3 months at the University 
of West of England - UWE in Bristol, England in 2010. 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
  
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena 
(2012)“Innovative methods for managing resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”, 
Revista Economică, 3 (62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260, 2007 

 
 

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena Financial crises 
through history compared with the crisis from 2007. LAP - Lambert Academic 
Publishing, Germany. ISBN 978-3-8454-0700-5, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, 
ZoranDeposit or investment in voluntary pension fund – case study in the 
Republic of Macedonia Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
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20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956, 2012 
 

Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena Management of banking 
operations to avoid crises. Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956, 2012 

 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija „Ланецот на вредности 
како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. 
Conference proceedings, First International Conference for Business, 
Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7, 
2012 

 
Gogova Samonikov, Marija and  Veselinova, Elena Финансиските кризи 
низ историјата споредени со кризата од 2007 Conference proceedings, 
First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 
2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7, 2012 

 
Gogova Samonikov, Marija Safety of the information bank system in the 
Repuplic of Macedonia. Securitatea Informaţională 2009 Conferinţă 
Internaţională (Ediţia a VI-a). pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-459-0 2009 
 
Participation in research projects 
 

Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 

    

    

    

    

 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Completion of all activities conducted to obtain results and their interpretation 
provided by this project. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Ilija Gruevski 

Title  Ph.D in Economic science 

Position Assistant Proffesor  

Address “Krste Misirkov” 10-A 

Tel./Fax. 032 550 465 

Е-mail ilija.gruevski@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
 

Ilija Gruevski was born on 04/14/1977 in Kocani, where he lives 
currently. He attended elementary and secondary school in the same native 
town.  

In 2002 he graduated at the Faculty of Economics in Skopje, 
Department of Business Economics, Programme of Financial - Accounting 
Management. He resides in the United States in the year 2000, for 
professional development and practice, based on the exchange of students. 
In the academic year 2004/2005 he joined the post-graduate studies at the 
Institute of Economics from the "Ss. Cyril and Methodius" University in 
Skopje, department of Financial Management. On 06.04.2008 year, he 
successfully defended the entitled thesis "Development and Financing of 
SMEs in the textile industry in Kocani" and obtained himself with the 
academic title - Master of Economics. In August 2009, he enrolled the 
doctoral studies at the Faculty of Economics, "Ss. Cyril and Methodius" in 
Skopje. He earned the academic degree PhD in Economic Sciences on 
27.12.2012, when his doctoral thesis entitled "Economic effects of tax 
incentives" was successfully defended.  

He worked as an economist in the textile sector, and occasionally 
developed investment programs and expertise for local companies and other 
legal entities, based on the methodology of the World Bank. He is remarkably 
fluent in English, Bulgarian and Serbian and possess the necessary 
computer skills for the programs like: Ms Office; Word, Excel, Power Point, 
etc.  

In 2008 he was elected teaching assistant for the subjects Fundamental 
Economics and Applied Economics and other subjects in the field of 
Economics at the Faculty of Law at the University "Goce Delchev" - Stip. 
Then, in 2011, he was re-elected associate (assistant) at the Faculty of 
Economics, University "Goce Delchev" - Stip, in the Department of Finance. 
As an assistant professor at the Faculty of Economics, University "Goce 
Delchev" - Stip, in the scientific field of Fiscal economy, Ilija Gruevski was 
elected in 2014. During the working period, Ilija Gruevski has actively 
participated in various research activities through publication of scientific 
papers in national and international journals, publishing monographs, 
participation in international conferences etc. 
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Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) The effects of 
discretionary fiscal policy on macroeconomic aggregates. BEH - Business 
and Economic Horizons, 9 (1). pp. 33-40. ISSN 1804-5006.  
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Effective tax 
burden on investment at corporate level in Macedonia. Perspectives of 
Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 19-31. ISSN 1804-0527 
(Online).  
 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) Public debt 
management. Perspectives of Innovations, Economics & Business, 13 (2). 
pp. 12-18. ISSN 1804-0519 (Print), ISSN 1804-0527 (Online). 
  
Gruevski, Ilija (2012) Corporate tax reform in Republic of Macedonia. 
Conference Proceedings-1st International Conference South-East European 
Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – 
Albania. ISSN 2221-5956.  
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) International tax efficiency 
considerations of contemporary corporate income tax reform. In: From 
Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World. First 
International Conference on Business, Economics and Finance, 1 (1). 
Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, Macedonia, pp. 552-
564. 
 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Tax issues of the international 
capital flows (with special analysis of the international corporate tax position 
of Republic of Macedonia). In: From Liberalization to Globalization: 
Challenges in the Changing World. First International Conference on 
Business, Economics and Finance, 1 (1). Faculty of Economics, Goce Delcev 
University, Stip, Macedonia, pp. 541-552. 
 
Gaber, Vasilka and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2014) The American 
real estate bubble - Trigger for the biggest financial crisis in the last century. 
Perspectives of Innovations, Economics and Business, 14 (1). ISSN 1804-
0519 (online); 1804-0527 (print) 
 
Participation in research projects 
 

Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Completion of all activities conducted to obtain results and their interpretation 
provided by this project. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Elena Veselinova 

Title  Ph.D in Economic science 

Position Teaching Assistant  

Address “Krste Misirkov” 10-A 

Tel./Fax. 032 550 314 

Е-mail elena.veselinova@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
 

Elena Veselinova was born on 06.10.1985 in Stip, R. Macedonia. She 
finished the primary education at "Dimitar Vlahov" Stip as the best student of 
her class. She attended secondary school at the gymnasium "Slavco 
Stojmenski" in Stip, generation 2000 - 2004. During her high school 
education she regularly participated in national and international competitions 
in mathematics, physics, Macedonian, English and Latin language and has 
won numerous awards and acclaims. She enrolled at the Faculty of 
Economics, University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje at 2004 and 
graduated at the Department of Management in 2008 with a GPA of 9.84, 
among the best students in her generation. She began the postgraduate 
studies in MBA – Management in February 2009, also at the Faculty of 
Economics, University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje. She finished the 
exams with an average grade of 10.00. She received her MSc. On 
09.11.2011 with the defense of the master thesis "Building a strategy for the 
enterprises in the textile industry in the Republic of Macedonia ".  

Ph.D. Elena Veselinova continues higher education with the enrollment 
in the third cycle studies in December 2011 at the Faculty of Economics, 
University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje in the scientific area 
Management. She defended her doctoral thesis entitled "The corporate brand 
as a source of sustainable competitive advantage of companies" on 
27.11.2014.    

After her graduation in November 2008 she engaged as a volunteer 
assistant at the Faculty of Economics, University "Goce Delchev" in Stip. At 
the same time, she built his experience and practice of management skills as 
assistant manager of "Angroteks" Doo Stip. She works as a teaching 
assistant at the Faculty of Economics, University "Goce Delchev" in Stip 
since September 2011 covering various subjects in the field of Management. 

Elena Veselinova speaks English, Italian and German. Also, she uses 
tools as Microsoft Office, Adobe, Project Manager, Comfar III Expert, SPSS 
and has basic knowledge of Pantheon - ERP.  

She regularly participates in trainings and lectures in the field of 
management. She visited the lectures of Professor Isaac Adidzhes in the 
field of Change Management, lectures by the world renowned Professor 
Philip Kotler on "Marketing challenges in the 21st century" and Tim Ringo, 
the top HR Manager in IBM. She has participated in seminars in the field of 
customs, labor law and improvement of the accounting system of enterprises 
organized by the Chamber of Commerce of the Republic of Macedonia. 
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Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena 
(2012)“Innovative methods for managing resources in banks, caused by the 
influences of the current crisis on the working process of these institutions”, 
Revista Economică, 3 (62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260, 2007 
 
 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena Financial crises 
through history compared with the crisis from 2007. LAP - Lambert Academic 
Publishing, Germany. ISBN 978-3-8454-0700-5, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, 
ZoranDeposit or investment in voluntary pension fund – case study in the 
Republic of Macedonia Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956, 2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena Management of banking 
operations to avoid crises. Conference Proceedings-1st International 
Conference South-East European Countries toward European Integration 
20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956, 2012 
 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija „Ланецот на вредности 
како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. 
Conference proceedings, First International Conference for Business, 
Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7, 
2012 
 
Gogova Samonikov, Marija and  Veselinova, Elena Финансиските кризи 
низ историјата споредени со кризата од 2007 Conference proceedings, 
First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 
2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7, 2012 
 
Participation in research projects 
 

Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 

    

    

    

    

 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Completion of all activities conducted to obtain results and their interpretation 
provided by this project. 
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Juniour  Researcher 
 

Name Surname Risto Binovski  

Title  BSc. in Business Informatics  

Position Student  

Address "5th Party Conference" 13/9  

Tel./Fax. 078 / 657-568  

Е-mail binovskiristo@gmail.com 

 
Short CV: 
 

Risto Binovski was born on 04.03.1992 in Stip. He completed his 
secondary school studies in gymnasium "Slavco Stojmenski" - class of 
mathematics. He graduated at the combined department of Business 
Informatics at the Faculty of Informatics and the Faculty of Economics - 
University "Goce Delchev" Stip. He started his second cycle studiels in the 
school year 2014 at the MBA (Master of Business Administration) 
programme at the Faculty of Economics at the same State University. During 
his studies he has realized volunteering in the NLB Bank branch in Stip, in 
August 2012 and in the Technological Industrial Development Zone Stip in 
Stip in July-August 2013. He is fluent in English and German. 
 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
 
 
Participation in research projects 
 

Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 

    

    

    

    

 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
Completion of all activities conducted to obtain results and their interpretation 
provided by this project. 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 41/45 

Истражувачка инфраструктура 

Истражувачки капацитети/опрема  
 

Истражувањето ќе се одвива со анализа и компарација на домашна и 
меѓународна литература и податоци од областа на хартиите од вредност на 
пазарот на капитал во Р. Македонија и менаџирањето со финансиските 
средства за селекција на рентабилни проекти кои ќе овозможат долгорочен 
одржлив локален економски развој. Покрај тоа, истражувањето ќе опфати 
подготовка на студија, извештаи и водич за емисија на општински обврзници 
во согласност со националното законодавство и институциите кои го 
регулираат финансискиот пазар во Р. Македонија.  

  Посебен фокус ќе се посвети на подготовка на структурирано интервју 
за осознавање на потребите и можностите на општина Штип за 
имплементација на резултатите и сознанијата од проектот, анализа на 
потенцијалните инвеститори во ваквите должнички инструменти и проектите 
кои би се финансирале со прибраните средства.  

За таа цел ќе бидат користени патнички возила, компјутери, дигитални 
уреди, софтверски апликации и сл.  
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Research infrastructure 

Facilities available in the Researchers Team’s laboratory (if applicable) 
 

 
The research will be conducted by analysis and comparison of national and 

international literature and data on the capital market in R. Macedonia and 
managing funds towards optimal selection of cost-effective projects that will provide 
long-term sustainable local economic development. In addition, the survey will 
include preparation of studies, reports, and guidelines for issuance of municipal 
bonds in accordance with national legislation and institutions governing the financial 
market in the Republic of Macedonia.  

 Particular focus will be dedicated to the preparation of a structured interview 
for understanding the needs and opportunities of the Minicipality of Stip and the 
implementation of the results and findings of the project, analysis of potential 
investors in these debt instruments and projects that would be financed with the 
raised funds.  

For this purpose, cars, computers, digital devices, software applications, etc. 
will be used.  
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Финансиски план: 
 

Трошоци (во МКД) 
 

Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 

Вкупно 

420 Патни и дневни трошоци 50.000 50.000 100.000 

421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 

70.000 70.000 140.000 

423 Мала лабораториска опрема, 
потрошен материјал, други 
материјали  

20.000 20.000 40.000 

424 Поправки и сервисни услуги    

425 Договорни услуги 60.000 60.000 120.000 

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200.000 200.000 400.000 
 

 
Financial Plan 
 

Expenditures (in MKD) 
 

No. Purpose First year Second year Overall 

420 Travel and daily allowances            50.000
  

50.000 100.000 

421 Expenditures for Heating, 
communication, transport 

70.000 70.000 140.000 

423 Small laboratory inventory, 
chemicals, other materials.  

20.000 20.000 40.000 

424 Repairment of instruments and 
servicing 

   

425 Services by contract 60.000 60.000 120.000 

TOTAL COSTS 200.000 200.000 400.000 

 
 

 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 44/45 

 
Анекс 1 

Наслов на проектот: „Општинските обврзници како алтернативен извор 
за финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните средства за 
локален економски развој со посебен осврт на општина Штип“ 
Проект бр.:      
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од 
сите истражувачи вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на 
соодветните полиња):  

Главен 
истражувач: 
 

Проф. д-р Ристо Фотов 
 
 
 

Истражувач: 
 

Доц. д-р Марија Гогова Самоников 
 
 

Истражувач: 
 

Доц. д-р Илија Груевски 
 
 

Истражувач: 
 

Асс. д-р Елена Веселинова 
 
 

Млад истражувач: 
 

Ристо Биновски 
 
 

Раковидител на 
институцијата на 
главниот 
истражувач  

Име и презиме, звање:  
Проф. д-р Ристо Фотов, Декан 

Институција:  
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип 

Потпис и печат 
 
 
 
 
 

Раковидител на 
институцијата на 
останатите 
истражувачи 

Име и презиме, звање:  
Проф. д-р Ристо Фотов, Декан 

Институција:  
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип 

Потпис и печат 
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Анекс 2 
 

И  з  ј  а  в  а 
 
 
 
Јас, Проф. д-р Ристо Фотов, како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека предложениот научен проект не 
се финансира од други извори на финансирање. 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

     Датум                        Потпис 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


