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

Развиеноста на пазарот на капитал и неговото ефикасно 
функционирање е детерминирана од довербата на инвеститорите во 
квалитетот на финансиското известување и корпоративното 
управување.Тргнувајќи од фактот дека информациите во финансиските 
извештаи се основа за инвестиционите одлуки на сите стејкхолдери, 
истите треба да бидат ослободени од секакви пропусти, пристрасности 
и манипулации. Токму ваквите информации, преку кои во периодот на 
транзиција се настојуваше да се презентира една многу пооптимистичка 
слика за работењето на компаниите во однос на нивната реална 
финансиска состојба и успешност, претставуваа и сеуште претставуваат 
сериозна пречка во градењето на довербата на инвеститорите во 
финансиското извествање на компаниите, а како логична последица и 
една од поважните причини за ниското ниво на развиеност на пазарот 
на капитал во Република Македонија.  

Финансиското известување ја остварува својата цел -  креирање на 
веродостојни, транспарентни, објективни и споредливи финансиски 
извештаи, кои содржат информации релевантни за донесување на 
ефикасни инвестициски одлуки, само во услови на добро балансиран, 
функционален систем на корпоративно управување. Всушност, 
корпоративното управување претставува процес на водење, 
администрирање и насочување на работењето на компанијата, преку 
ефикасно искористување на расположивите ресурси за остварување на 
дефинираните цели. 

Фактот што пазарот на капитал во Република Македонија е доста 
неразвиен, а довербата на инвеститорите на ниско ниво, претставува 
мотив повеќе да го истражиме и анализираме значењето на 
квалитетното финансиско известување и корпоративно управување врз 
ефикасноста на алокацијата на ограничените ресурси и врз процесот на 
активно учество на македонските компании на пазарот на капитал.  

Во тој контекст, главна цел на проектот е емпириска анализа на 
врската и односите помеѓу квалитетот на финансиското известување и 
корпоративно управување и ефикасноста на инвестициските одлуки на 
македонските компании, преку нивно активно вклучување на пазарот на 
капитал. Таквата цел ќе биде постигната со користење на повеќе 
економетриски модели и техники (МНК и панел регресиона анализа). 
Најпрво, ќе биде креиран композитен индекс, кој ќе го квантифицира 
квалитетот на финансиското извествување, преку користење на анкетна 
анализа и користење на принципал фактор анализа.  
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Abstract (max 250 words) 
 

 
The development of the capital market and its efficient functioning is 

determined by investor confidence in the quality of financial reporting and 
corporate governance. Taking in consideration the fact that the financial 
statements are the basis for investment decisions of all stakeholders, they 
should be free from any omissions biases and manipulations. Those 
information, which in the transition period were used to present a more 
optimistic picture of the operations of companies compared to their actual 
financial condition and performance, represented and still represent a serious 
obstacle in building investor confidence in companies financial reporting and 
as a logical consequence, are one of the important reasons for the low level 
of development of the capital market in the Republic of Macedonia. 

 Financial reporting achieves its goal - the creation of reliable, 
transparent, objective and comparable financial reports, which contain 
information relevant to efficient investment decisions, only in terms of well-
balanced, functional system of corporate governance. In fact, corporate 
governance is the process of managing, administering and directing the 
operations of the company, through efficient use of the available resources to 
achieve the defined objectives. 

 The fact that the capital market in our country is quite undeveloped, and 
investor confidence low, present a grate motive for us to examine and 
analyze the importance of high-quality financial reporting and corporate 
governance for the efficiency of the allocation of scarce resources and the 
process of active participation of Macedonian companies on the capital 
market. 

In that context, the main goal of this project is empirical analysis how the 
quality of financial reporting determine investment efficiency in Macedonian 
company by using the econometric methods (Ordinary Least Square and 
Panel regression analysis). To fulfill this goal, at the beginning of our 
research it will be constructed a compound measurement tool constructed 
from few indicators (relevance, faithful representation, understandability, 
comparability, timeliness) to comprehensively assess the quality of financial 
reporting in Macedonian companies by using survey analysis and principal 
component factor analysis 
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Детален опис на проектот: 

Вовед 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето 
(максимум 1 страница) 
 

Академските истражувања кои го анализираат прашањето за 
улогата и значењето на квалитетот на финансиското известување во 
функција на квалитетно корпоративно управување, укажуваат на фактот 
дека квалитетот на финансиското известување претставува значаен 
фактор за квалитетно корпоративно управување. Од друга страна пак, 
квалитетното корпоративно управување претставува главен предуслов 
за градење на довербата на инвеститорите и потенијалните кредитори 
како значајни субјекти на пазарот на капитал и извор за финансирање 
на инвестициските проекти на корпорациите.  

Предизвикот пред кој се исправени компаниите во процесот на 
етаблирање на вистинскиот систем на корпоративно управување е како 
да креираат и развијат модел на финансиско известување кое ќе биде 
веродостојно, точно, непристрасно, транспарентно, објективно т.е. 
модел кој ќе ја промовира довербата на потенцијалните инвеститори, 
кредитори, малцински акционери и останати стеиколдери во 
корпорациите. 

Таквиот модел на финансиско известување вклучува шест групи на 
стеикхолдери кои активно партиципираат и ја поддржуваат основната 
цел на квалитетно финансиско известување:  

- Одбор на директори 
- Интерни ревизори 
- Институт на овластени ревизори 
- Екстерни ревизори 
- Тим на врвни менаџери 
- Владини тела 

Сметководствениот оддел игра значајна улога во исполнување на 
одговорностите пред кои се исправени учесниците во корпоративното 
управување. 

Врз основа на погоре изнесеното, предмет на истражување на овој 
проект е проучување на квалитетот на финансиското известување на 
македонските компании и емпириска анализа на влијанието 
(корелацијата) помеѓу моделот на финансиско известување и 
корпоративно управување имплементиран во македонските компании и 
нивото на доверба на инвеститорите и развиеноста на пазарот на 
капитал во Република Македонија. Според тоа, проектот опфаќа 
сеопфатна анализа на постоечките модели на финансиско известување 
и корпоративно управување и нивното влијание врз активна 
партиципација на македонските компании на пазарот на капитал. 
Таквите проучувања подразбираат примена на повеќе емпириски и 
економетриски техники и методи: анкетна анализа, принципал 
компонент фактор анализа, метод на најмали квадрати, панел 
регресиона анализа и други. 
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Предложени истражувања 
Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните 
истражувања, со посебен осврт на предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка (најмногу 3 
страници) 
 
 

Основна цел на проектот е емпириско проучување и анализа на 
влијанието на квалитетот на финансиското известување и корпоративно 
управување врз ефиканоста на инвестициите и пазарот на капитал во 
Република Македонија.  

На почетокот на истражувањето ќе се пристапи кон разработка на 
теоретските концепти за важноста на финансиското известување за 
ефикасноста на инвестиционите одлуки. Во овој дел, ќе се направи 
целосен преглед на литературата во областа со посебен фокус на 
досегашните резултати и сознанија, предности и слабости на 
користената методологија, подрачја кои понатаму треба да бидат 
разработени. 

За да се постави на квантитативна основа така дефинираната теза и 
истата емпириски да се тестира и истражува, најпрво ќе бидат 
дефинирани индикаторите и варијаблите за квантифицирање на 
квалитетот на финансиското известување. Во првата фаза од 
спроведување на проектот ќе бидат дефинирани клучните варијабли и 
индикатори (јасност, компарабилност, навременост, објективност, 
верифицираност) кои го мерат квалитетот  на финансиското 
известување. Ќе се пристапи кон прибирање на податоци за таквите 
варијабли од релевантни извори ( Комисијата за хартии од вредност, 
Централен депозитар за хартии од вредност, Македонската берза, 
Централен регистар на Република Македонија, Заводот за статистика на 
Република Македонија и преку спроведување на анкетни прашалници 
помеѓу компаниите кои котираат на македонската берза).  

После фазата на прибирање на релевантните податоци ќе се 
пристапи кон нивно кодирање, класификација, систематизација и 
статистичка дескрипција согласно типот и природата на индикаторите 
кои квантифицираат различна димензија, големината на компаниите, 
нивната дејност и сл. 

Вториот дел од првата фаза која ќе се реализира во рамките на 
првата календарска година, се однесува на проучување, анализа и 
прибирање на податоци за корпоративните инвестиции, довербата на 
инвеститорите и кредиторите (таквите податоци ќе бидат обезбедени 
преку Комисијата за хартии од верност, Берзата на Република 
Македонија и анкетна анализа спроведена помеѓу потенцијалните 
инвеститори, кредитори, малцински акционери и други стеиколдери) во 
однос на инвестициската доверба и влијанието на квалитетното 
финансиско известување. Посебно ќе биде проучен пазарот на капитал 
во Република Македонија како значаен фактор за долгорочниот 
економски раст на земјата. За таа цел ќе бидат анализирани четири 
димензии на пазарот на капитал: 1) длабочина (големина) – 
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капитализација како % од БДП, вкупна вредност на тргување како % од 
БДП, стапка на обрт на пазарот на капитал; 2) пристап – капитализација 
на пазарот на капитал надвор од 10-те најголеми компании, процент на 
тргувани акции и обврзници на пазарот на капитал; 3) стапка на промет 
(обрт) – вкупен промет во однос на капитализација и 4) стабилност 
(волатилност) на пазарот на капитал – стандардна девијација на 
индексот на цени на пазарот на капитал.  

Вториот дел од проектот ги опфаќа активностите поврзани со 
креирање и моделирање на соодветен економетриски модел преку кој 
ќе биде тестирана важноста и улогата на квалитетот на финансиското 
известување и корпоративно управување за инвестициската 
ефикасност, довербата на инвеститорите и развиеноста на пазарот на 
капитал во Република Македонија.  

На крајот од истражувањето ќе биде направена детална анализа на 
компаративни податоци и добиените проценети резултати од 
емпириските истражувања за улогата и квалитетот на финансиското 
известување во останати земји кои ги применуваат меѓународните 
сметководствени стандарди во подготовка и презентација на 
финансиските извештаи.  Ќе бидат презентирани заклучните 
согледувања од истражувањето со предлог политики во насока на 
зголемување на довербата на инвеститорите и другите учесници во 
корпоративните финансии на пазарот на капитал во Република 
Македонија, преку подобрување на квалитетот на финансиското 
известување и корпоративно управување. 

За остварување на претходно дефинираните цели и исполнување 
на задачите и активностите во рамките на проектот ќе бидат применети 
повеќе емпириски истражувачки техники и методи:  анкетна анализа, 
принципал компонент фактор анализа, метод на најмали квадрати, 
панел статична и динамична регресиона анализа, компаративна 
анализа, индукција и дедукција и други научни техники компарабилни за 
ваков тип на истражувања. 
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Details of the proposal:  

Introduction 
Provide a critical evaluation on the status of research in the proposed field 
(Maximum 1 page) 
 
 

The recent academic studies that addressed the question about the role 
and the importance of financial reporting quality for corporate governance 
suggest that higher quality financial reporting increases investment efficiency. 
That research estimates the quality of financial reporting system by 
composing the qualitative and quantitative measures, and   

The main challenge that companies are facing with in the process of 
establishing the right corporate governance is how to create and develop a 
model that supports responsible and reliable financial reports, and model that 
enhance and promote investments. That model is composed of six groups 
who actively participate and support the one top goal of producing high-
quality reports: 

- Board of Directors   
- Internal Auditors 
- Institute for authorized auditors 
- External Auditors 
- Top Management Team 
- Governing Bodies 
Management accountants play an important role in helping corporate 

governance participants fulfill their responsibilities. 
Based on the idea elaborated above, the main subject of this research is 

investigate of financial reporting quality of Macedonian companies and 
empirical estimation of the correlation between the model of financial 
reporting and corporate governance implemented into Macedonian 
companies and the investors’ confidence level and the capital market 
development. To satisfy the main task of the project, the research will apply 
couple of empirical methods and tools: survey analysis, principal component 
factor analysis, OLS, panel regression analysis, comparative analysis and 
others. 
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Research Project 
Define the aims and the specific research activities to be pursued during 
the project period, and provide a comprehensive description of the methods 
to be used, the advantages of the suggested methodological approach and 
the research work plan. (Maximum 3 pages) 

 
 

The main goal of this project is empirical analysis and investigation of 
correlation between the quality of financial reporting and investment 
efficiency in Macedonian company). At the beginning of the research we are 
going to construct a compound measurement tool to comprehensively assess 
the quality of financial reporting in terms of the underlying fundamental 
qualitative characteristics (i.e. relevance and faithful representation) and the 
enhancing qualitative characteristics (i.e. understandability, comparability, 
verifiability and timeliness). 

In order to set on the quantitative basis, as defined thesis and it 
empirically tested and investigated, first will be defined indicators and 
variables for quantifying the quality of financial reporting. In the first phase of 
implementation of the project will be defined the key variables and indicators 
(clarity, comparability, timeliness, objectivity, verification) that measures the 
quality of financial reporting and will be started to collect data on such 
variables from relevant sources (by the Securities and Exchange 
Commission of the Republic of Macedonia, the Central registry of the 
Republic of Macedonia, the Statistical Office of the Republic of Macedonia 
and by conducting questionnaires among companies listed on the 
Macedonian Stock Exchange). 

After the phase of collecting the relevant data, will be accessed to their 
coding, classification, systematization and statistical description according to 
the type and the nature of indicators that quantify different dimension, the 
size of the companies, their activity and etc. 

The second part of the first phase, which will be implemented within the 
first calendar year, refers to the research, analysis and data collection for the 
corporate investments, investors and creditors trust (such data will be 
provided by The Securities and Exchange Commission, The Stock exchange 
market of Republic Macedonia and questionnaire analysis conducted among 
potential investors, creditors, minority shareholders and other shareholders in 
terms of investment confidence and the impact of quality financial reporting). 
The capital market in Republic of Macedonia will be studied separately as an 
important factor for the long-term economic growth of the country. For that 
purpose four dimensions of capital market will be analyzed: 1) depth (size) - 
capitalization as% of GDP, the total value of trade as% of GDP, the rate of 
turnover of the capital market; 2) access - capitalization of capital market out 
of the top 10 companies, the percentage of traded shares and bonds on the 
capital market; 3) The market rate (turnover) – total turnover in terms of 
capitalization and, 4) stability (volatility) of the capital market - standard 
deviation of the price index of the capital market. 

The second part of the project includes activities related to the designing 
and modeling of appropriate econometric model by which the importance and 
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role of the quality of financial reporting and corporate governance for 
investment performance, investor confidence and the development of the 
capital market in the country will be tested. 

At the end of the survey a detailed comparative analysis will be made on 
the basis of the data obtained and evaluated results of empirical research, 
concerning the role and quality of financial reporting in other countries that 
apply international accounting standards in the preparation and presentation 
of financial statements. Concluding observations about the survey will be 
presented, and also the proposed policies in order to increase the confidence 
of investors and other participants in corporate capital market in the country, 
by improving the quality of financial reporting and corporate governance. 

To achieve the predefined objectives and fulfill the tasks and activities 
within the project more empirical research techniques and methods will be 
applied: a survey analysis, principal component factor analysis, the method 
of least squares, static and dynamic panel regression analysis, comparative 
analysis, induction and deduction and other scientific techniques comparable 
to this type of research. 
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ВТОР ДЕЛ/PART 2:  
Истражувачки тим: 
 

Главен истражувач: (приложете посебен формулар за секој 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Круме Николоски 

Титула Вонреден Професор 

Позиција Професор 

Адресa Ул. 4 Јули бр. 168 

Тeл. / Факс 070 330 515  

Е-пошта (e-mail) кrume.nikoloski@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 

Д-р Круме Николоски е роден во 1973 година во Скопје. Дипломира, 
магистрира и докторира во областа на економијата. Во 2007 година oд 
матичната комисија е избран како доцент во областа на Историјата на 
економска теорија и ги предава предметите Основи на економија, 
Микроекономија и Макроекономија. Од 2008 година до 2012 година ја 
извршува функцијата Продекан на Економски факултет – Штип. Од 2013 
година е избран во звање Вонреден професор. На втор циклус на 
студии ги предава предметите: Напредна економија, Здравствена 
економија и Менаџмент на информациони системи. Од 2013 година е 
раководител на катедра Финансии. Има издадено бројни научни трудови 
од областа на макроекономијата, индустриските односи и менаџментот, 
како и од областа на економијата. Има земено активно учество на  
домашни и меѓународни конференции и симпозиуми.  

 
 
Tрудови 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:  
 
 

1. Krume Nikoloski, Janka Dimitrova, Blagica Koleva, Emilija Miteva Kacarski, 

(2014) From Industrial Relations to Employment Relations with Focus on Employee 

Relations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 

104-116. ISSN 2307-4531. 

2. Krume Nikoloski, (2014) The Role Of Information Technology In The Business 

Sector. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-

7064.Impact Factor: 3.358 

3. Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, 

Vesna and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External debt as a 

fundamental problem of developing countries. International Journal of Sciences: 

Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-4531. 

4. Miceski, Trajko and Nikoloski, Krume and Stojovska, Natasa (2014) Charismatic 

leadership as major source of competitive advantage for small and medium 

enterprises. In: SMEs Development and Innovation: Building competitive future of 

South-Eastern Europe, VIII International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, 

http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
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Macedonia. 

5. Vesna Georgieva Svrtinov, Janka Dimitrova, Krume Nikolovski, Blagica Koleva , 

The Flow Of Capital And The Eurozone Crisis, International Journal of Sciences: 

Basic and Applied Research, 18 (2). ISSN 2307-4531. 

6. Georgieva Svrtinov, Vesna and Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko (2013) 

Positive and negative effects of financial globalization on developing and emerging 

economies. International Scientific Conference "Regional Economic Cooperation in 

the Process of Globalization". pp. 127-128.  

7. Nikoloski, Krume and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Rights, interests 

and responsibilities of business. International Scientific Conference 

"Regional Economic Cooperation in the Process of Globalization". pp. 122-

123.  

8. Nikoloski, Krume and Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2013) Анализа на 

актуелните аспекти на трудот и негова хуманизација. Промените во 

глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 

978-608-4574-58-3  

9. Fotov, Risto and Nikoloski, Krume and Fotova, Katerina (2013) Ефектите 

од глобализацијата на светот што се менува. Промените во 

глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 

978-608-4574-58-3.  

10. Nikoloski, Krume (2013) Од методи и постапки на менаџментот до 

економски развој. Годишен зборник на Економски факултет. ISSN 1857-

7342.  

11. Lazarov, Darko and Nikoloski, Krume (2011) Неокласична теорија на 

егзоген раст (модел на Solow и Swan). Годишен зборник 2011. ISSN 

1857-76-28.  

12. Nikoloski, Krume and Lazarov, Darko (2010) Impact of recession on the 

macroeconomic variables in the Republic of Macedonia. The global crisis 

and economic development: Proceedings of the Jubilee International 

Conference. ISSN 978-954-21-0600-5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://eprints.ugd.edu.mk/8586/
http://eprints.ugd.edu.mk/8586/
http://eprints.ugd.edu.mk/9263/
http://eprints.ugd.edu.mk/9263/
http://eprints.ugd.edu.mk/7908/
http://eprints.ugd.edu.mk/7908/
http://eprints.ugd.edu.mk/7931/
http://eprints.ugd.edu.mk/7931/
http://eprints.ugd.edu.mk/9258/
http://eprints.ugd.edu.mk/9258/
http://eprints.ugd.edu.mk/2699/
http://eprints.ugd.edu.mk/2699/
http://eprints.ugd.edu.mk/7946/
http://eprints.ugd.edu.mk/7946/
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Задолженија во предлог - проектот со временска рамка: 
 
 

 Учество во разработка на теоретските концепти за важноста на 
финансиското известување за ефикасноста на инвестиционите 
одлуки (прва година од проектот) 

 Учество во прибирање на податоци за квалитетот на 
финансиското известување во РМ и останати земји со кои ќе се 
врши компаративна анализа (прва година) 

 Учество во анализа на компаративни податоци за улогата и 
квалитетот на финансиското известување во останати земји кои 
ги применуваат МСФИ во подготовка и презентација на 
финансиските извештаи (во втора година) 

 Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 

Давање на препораки за унапредување на квалитетот на финансиското 
известување во РМ согласно напредните практики на останатоите земји, 
како и согласно професионалната сметководствена и ревизорска 
регулатива, во насока на подобрување на инвестициската клима во РМ 
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Principal Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Krume Nikoloski 

Title  Professor 

Position Professor 

Address St. 4-Jule num.128 

Tel./Fax. 070 330 515 

Е-mail Krume.nikoloski@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
 

Dr. Krumе Nikoloski was born in 1973 in Skopje. He is PhD in the field of 
economics. In 2007 from the parent committee he was elected as Assistant 
professor in the History of economic theory and he is teaching Principles of 
Economics, Microeconomics and Macroeconomics. From 2008 to 2012 he 
held the position of Vice-Dean in the Faculty of Economics - Stip. By 2013 he 
was elected as Associate Professor. In the second cycle of studies he is 
engaged in the following courses: Advanced Economics, Health Economics 
and Management Information Systems. Since 2013 he is a Head of the 
Department of Finance. He has published numerous scientific papers in the 
field of on macroeconomics, industrial relations and management, as well as 
in the field of economics. He has participated in the national and international 
conferences and symposia. 
  
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
 
 

1. Krume Nikoloski, Janka Dimitrova, Blagica Koleva, Emilija Miteva Kacarski, (2014) 
From Industrial Relations to Employment Relations with Focus on Employee 
Relations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 
104-116. ISSN 2307-4531. 

2. Krume Nikoloski, (2014) The Role Of Information Technology In The Business 
Sector. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-
7064.Impact Factor: 3.358 

3. Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, 
Vesna and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External debt as a 
fundamental problem of developing countries. International Journal of Sciences: 
Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-4531. 

4. Miceski, Trajko and Nikoloski, Krume and Stojovska, Natasa (2014) Charismatic 
leadership as major source of competitive advantage for small and medium 
enterprises. In: SMEs Development and Innovation: Building competitive future of 
South-Eastern Europe, VIII International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, 
Macedonia. 

5. Vesna Georgieva Svrtinov, Janka Dimitrova, Krume Nikolovski, Blagica Koleva , The 
Flow Of Capital And The Eurozone Crisis, International Journal of Sciences: Basic 
and Applied Research, 18 (2). ISSN 2307-4531. 

6. Georgieva Svrtinov, Vesna and Nikoloski, Krume and Paceskoski, Vlatko (2013) 
Positive and negative effects of financial globalization on developing and emerging 
economies. International Scientific Conference "Regional Economic Cooperation in 
the Process of Globalization". pp. 127-128.  

7. Nikoloski, Krume and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Rights, interests and 
responsibilities of business. International Scientific Conference "Regional Economic 

http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
http://eprints.ugd.edu.mk/11404/
http://eprints.ugd.edu.mk/8586/
http://eprints.ugd.edu.mk/8586/
http://eprints.ugd.edu.mk/9263/
http://eprints.ugd.edu.mk/9263/
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Cooperation in the Process of Globalization". pp. 122-123.  
8. Nikoloski, Krume and Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2013) Анализа на 

актуелните аспекти на трудот и негова хуманизација. Промените во 
глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-
608-4574-58-3  

9. Fotov, Risto and Nikoloski, Krume and Fotova, Katerina (2013) Ефектите од 
глобализацијата на светот што се менува. Промените во глобалното 
општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3.  

10. Nikoloski, Krume (2013) Од методи и постапки на менаџментот до економски 
развој. Годишен зборник на Економски факултет. ISSN 1857-7342.  

11. Lazarov, Darko and Nikoloski, Krume (2011) Неокласична теорија на егзоген 
раст (модел на Solow и Swan). Годишен зборник 2011. ISSN 1857-76-28.  

12. Nikoloski, Krume and Lazarov, Darko (2010) Impact of recession on the 
macroeconomic variables in the Republic of Macedonia. The global crisis and 
economic development: Proceedings of the Jubilee International Conference. ISSN 
978-954-21-0600-5.  

 
 
 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
 
Participation in the development of theoretical concepts of the importance of 
financial reporting for the effectiveness of investment decisions (first year of 
the project) 
• Participation in the collection of data about the quality of financial reporting 
in the Republic of Macedonia and other countries that will be analyzed (first 
year) 
• Participation in the analysis of comparative data concerning the role and 
quality of financial reporting in other countries that apply IFRS in the 
preparation and presentation of financial statements (second year) 
• Participation in the formulation of conclusions from the survey 
• Providing recommendations for improving the quality of financial reporting in 
RM, in accordance with advanced practices of other analyzed countries, and 
according to the professional accounting and auditing regulations, in order to 
improve the investment climate in Macedonia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/7908/
http://eprints.ugd.edu.mk/7908/
http://eprints.ugd.edu.mk/7931/
http://eprints.ugd.edu.mk/7931/
http://eprints.ugd.edu.mk/9258/
http://eprints.ugd.edu.mk/9258/
http://eprints.ugd.edu.mk/2699/
http://eprints.ugd.edu.mk/2699/
http://eprints.ugd.edu.mk/7946/
http://eprints.ugd.edu.mk/7946/


 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 15/45 

 

Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Дарко Лазаров 

Титула Доцент 

Позиција Професор 

Адресa Ул. Благој Мучето бр.16 Штип 

Тeл. / Факс 076 42 77 85 

Е-пошта (e-mail) darko.lazarov@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 

Д-р Дарко Лазаров е роден 1984 година во Штип. Дипломира, 
магистрира и докторира во областа на економијата. Во 2014 год. е 
избран како доцент во областа економска теорија, и ги предава 
предметите Основи на економија, Микроекономија и Макроекономија. 
Има издадено преку 50 научни трудови од областа на макроекономија и 
развојната економија, и има учествувано на голем број домашни и 
меѓународни конференции и симпозиуми.  

Тој има реализирани повеќе меѓународни студиски и истражувачки 
престои: Италија (Faculty of Economis – Bolonga), Русија (Research 
Univeristy – Moscow), Шпанија (James I Univeristy – De Castelon, Center 
for Economic and Social Research - Podgorica). 
 
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:  
 

1. Lazarov, Darko and Goce Petreski: Analysis of Transmission Channels and 
Mechanism of the Global Economic Crisis from Developed to South-East European 
Countries, pp.121-132, ISSN: 2310-3280. (2014) http://www.rassweb.com/archive-
details-vol-3-issue-3-jee/ 

2. Lazarov, Darko and Goce Petreski: Empirical estimation of transmission channels of 
the global economic crisis spill-over in the South-East European Countries. The 

Journal of Young Economists. (2014) http://joyeconomists.com/ 

3. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko: Exchange Rate Volatility and Trade: A Meta-
Regression Analysis. GRP International Journal of Business and Economics ISSN 
2048-8556, Vol. 1. No.1 

4. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko: Nominal Effective Exchange Rate Neutrality: 
The Case of Macedonia (April 10, 2012). CEA Journal of Economics ISSN 1857-5269 
UDK 33 Volume 7, Issue 1 Skopje, June 2012. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2037839 

5. Goce Petreski and Darko Lazarov: The impact of global economic crisis on South-
East European economies: International ASECU conference on: Systemic economic 
crisis: Current issues and perspectives, Faculty of Economics – Skopje, 2013.  

6. Darko Lazarov, and Trajko Slaveski: Macroeconomic volatility and economic growth: 
Empirical estimation for the CEE countries. International conference – Antalya, Turkey 
(2014). 

7. Dushko Josheski and Lazarov, Darko: The Wrings in Applied Economics – part1, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-8484-3237-0, 2011 

8. Lazarov, Darko and Dushko Josheski; The Wrings in Applied Economics – part2, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, ISBN-12: 978-3659259418, 2012 

9. Lazarov, Darko and Dushko Josheski; Social security wealth system effect on final 
consumption: Overlapping generation models analysis for a panel countries, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, ISBN-13: 978-3659505836, 2013 

http://www.rassweb.com/archive-details-vol-3-issue-3-jee/
http://www.rassweb.com/archive-details-vol-3-issue-3-jee/
http://joyeconomists.com/
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

Економска 
импакт анализа 
и студија за 
развојниот 
потенцијал на 
челичната 
индустрија во 
РМ 

2014-2015 Стопанска 
комора на 
Република 
Македонија 

Главен 
истражувач 

Забрзување на 
економскиот 
раст, 
инвестиции и 
економска 
соработка 

2014-2016 Македонска 
академија на 
науки и 
уметности 
(МАНУ) и 
Бугарска 
академија на 
науки (БАН) 

Истражувач 

 
Задолженија во предлог - проектот со временска рамка: 
 

 Учество во разработка на теоретските концепти за важноста на 
финансиското известување за ефикасноста на инвестиционите 
одлуки (прва година од проектот) 

 Учество во прибирање на податоци за квалитетот на 
финансиското известување во РМ и останати земји со кои ќе се 
врши компаративна анализа (прва година) 

 Учество во реализирање на анкетната анализа, кодирање на 
податоците и класифицирање на резултатите. 

 Учество во креирање на економетриски модел и тестирање на 
корелациските врски помеѓу квалитетот на финансиското 
известување и корпоративно управување. 

 Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 

 Давање на препораки за унапредување на квалитетот на 
финансиското известување во РМ согласно напредните практики 
на останатите земји. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Darko Lazarov 

Title  Assistant professor 

Position Professor 

Address St. Blagoj Mucheto, 16, Shtip 

Tel./Fax. 076 42 77 85 

Е-mail darko.lazarov@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 

Dr. Darko Lazarov was born in 1984 in Shtip. He is PhD in the field of 
economics. In 2014 was elected as Assistant Professor in Economic theory;  
He has published over 50 scientific papers in the field of microeconomics, 
macroeconomics and development economics, co-author of 3 international 
books and participated in many national and international conferences, 
debates and symposia. 

  He is part of the research team in MANU (in the sector of innovation and 
technological development) and part of the researchers club in National Bank 
of Macedonia. He has many international study and research visits in Italy 
(Faculty of Economis – Bolonga), Russia (Research Univeristy – Moscow), 
Spain (James I Univeristy – De Castelon, Center for Economic and Social 
Research - Podgorica). 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
 

10. Lazarov, Darko and Goce Petreski: Analysis of Transmission Channels and 
Mechanism of the Global Economic Crisis from Developed to South-East 
European Countries, pp.121-132, ISSN: 2310-3280. (2014) 
http://www.rassweb.com/archive-details-vol-3-issue-3-jee/ 

11. Lazarov, Darko and Goce Petreski: Empirical estimation of transmission 
channels of the global economic crisis spill-over in the South-East European 

Countries. The Journal of Young Economists. (2014) http://joyeconomists.com/ 

12. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko: Exchange Rate Volatility and Trade: A 
Meta-Regression Analysis. GRP International Journal of Business and Economics 
ISSN 2048-8556, Vol. 1. No.1 

13. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko: Nominal Effective Exchange Rate 
Neutrality: The Case of Macedonia (April 10, 2012). CEA Journal of Economics 
ISSN 1857-5269 UDK 33 Volume 7, Issue 1 Skopje, June 2012. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2037839 

14. Goce Petreski and Darko Lazarov: The impact of global economic crisis on 
South-East European economies: International ASECU conference on: Systemic 
economic crisis: Current issues and perspectives, Faculty of Economics – Skopje, 
2013.  

15. Darko Lazarov, and Trajko Slaveski: Macroeconomic volatility and economic 
growth: Empirical estimation for the CEE countries. International conference – 
Antalya, Turkey (2014). 

16. Dushko Josheski and Lazarov, Darko: The Wrings in Applied Economics – part1, 
LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-8484-3237-0, 2011 

17. Lazarov, Darko and Dushko Josheski; The Wrings in Applied Economics – part2, 
LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-12: 978-3659259418, 2012 

18. Lazarov, Darko and Dushko Josheski; Social security wealth system effect on 
final consumption: Overlapping generation models analysis for a panel 
countries, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-13: 978-3659505836, 2013 

mailto:darko.lazarov@ugd.edu.mk
http://www.rassweb.com/archive-details-vol-3-issue-3-jee/
http://joyeconomists.com/
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Participation in research projects 
 

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

Economic 
growth, 
investment and 
economic 
cooperation 

2014-2016  Macedonian 
Academy of 
Science and 
Arts (MASA) 
and Bulgarian 
Academy of 
Science 
(BAS) 

Researcher 

Economic 
impact analysis 
and study of 
production 
potential of steel 
industry in RM 

2014-2015  Macedonian 
Chamber of 
Commerce 

Principal 
Researcher 

 
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
• Participation in the development of theoretical concepts of the importance of 
financial reporting for the effectiveness of investment decisions (first year of 
the project) 
• Participation in the collection of data about the quality of financial reporting 
in the Republic of Macedonia and other countries that will be analyzed (first 
year) 
• Participation in realization of survey analysis 
• Participation in the process of creating mathematical and econometrical 
model by which will be tested the main thesis in the project. 
• Participation in the analysis of comparative data concerning the role and 
quality of financial reporting in other countries that apply IFRS in the 
preparation and presentation of financial statements (second year) 
• Participation in the formulation of conclusions from the survey 
• Providing recommendations for improving the quality of financial reporting in 
RM, in accordance with advanced practices of other analyzed countries. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Оливера Ѓоргиева-Трајковска 

Титула Доцент 

Позиција Професор 

Адресa Ул.Скопска бр.72 Кочани 

Тeл. / Факс 075 499 789 

Е-пошта (e-mail) olivera.trajkovska@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
Д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска е родена 1974 година во Кочани. 
Дипломира, магистрира и докторира во областа на економијата. Во 2010 
год. е избрана како доцент во областа Финансии и сметководство, а од 
2013 год. е раководител на катедрата за Сметководство и контрола на 
Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. 
Има издадено преку 60 научни трудови од областа на сметководството 
и финансиите и учествувано на голем број домашни и меѓународни 
конференции и симпозиуми.  
Поседува лиценца за вештак од областа на сметководственото, 
материјално и финансиско работење и лиценца за овластен проценител 
на капитал на трговски друштва, јавни претпријатија и други субјекти. 
 
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:  
 

1. Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Todorovska, 
Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the Period 2004-2013. 
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 15 (2). pp. 289-
309. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

2. Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna 
and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External debt as a fundamental 
problem of developing countries. International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

3. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) Attractiveness of 
accounting profession. Proceeding of the International scientific conference dedicated to 
the professional accountant's day in Moldova. pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-710-2 

4. Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Temjanovski, Riste 
(2014) Cost and Benefits of Adopting Euro. Applied Sciences and Business Economics 
Journal, 1 (3). pp. 57-64. ISSN 2312-9832 

5. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna 
(2014) The implications of global financial crisis on developing countries-with special 
reference to Macedonia. Зборник на трудови, Четврта меѓународна научна 
конференција „Науката и општествениот развој", Европски универзитет, Скопје. 
ISSN ISBN 978-608-4574-62-0 

6. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna 
(2014) Contribution and problems of foreign investment to sustainable development of 
developing countries. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна 
конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и 
економија), 1 (1). pp. 503-507. ISSN 978-608-4689-04-1 

7. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera 
(2012) Internal Audit in Banks in a Function of Risk Management. 5TH International 
Conference –Crisis Management Days, 24 and 25 May 2012, Velika Gorica, Croatia. 

 

mailto:olivera.trajkovska@ugd.edu.mk
http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11195/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/1946/
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

International project 
TIAPS - Training of 
Internal Auditors in 
Public Sector of 
Republic of 
Macedonia 

 
2012-2014 

CEF-Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

учесник 

International project 
TIAPS 2 - Training of 
Internal Auditors in 
Public Sector of 
Republic of 
Macedonia 

 
2014-2016 

CEF-Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

учесник 

International project 
PACT 2 – Public 
Accountant 
Certification training-
diploma level 

 
2015 - 2017 

CEF-Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

учесник 

“Joint Implementation 
of Innovative Tools for 
New Generation 
Entrepreneurs and 
Profesionalist 
Development” Ref. 
№: 
2007CB16IPO007-
2012-3-078 

 
2013-2014 

European 
union, IPA 

учесник 

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 

 Учество во разработка на теоретските концепти за важноста на 
финансиското известување за ефикасноста на инвестиционите 
одлуки (прва година од проектот) 

 Учество во прибирање на податоци за квалитетот на 
финансиското известување во РМ и останати земји со кои ќе се 
врши компаративна анализа (прва година) 

 Учество во анализа на компаративни податоци за улогата и 
квалитетот на финансиското известување во останати земји кои 
ги применуваат МСФИ во подготовка и презентација на 
финансиските извештаи (во втора година) 

 Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 

 Давање на препораки за унапредување на квалитетот на 
финансиското известување во РМ согласно напредните практики 
на останатоите земји, како и согласно професионалната 
сметководствена и ревизорска регулатива, во насока на 
подобрување на инвестициската клима во РМ 

http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Olivera Gjorgieva-Trajkovska 

Title  Assistant professor 

Position Professor 

Address St. Skopska, 72, Kocani 

Tel./Fax. 075 499 789 

Е-mail olivera.trajkovska@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
Dr. Olivera Gjorgieva-Trajkovska was born in 1974 in Kocani. She is PhD in 
the field of economics. In 2010 was elected as Assistant Professor in Finance 
and Accounting; from 2013 is Head of the Department of Finance and 
Accounting at the Faculty of Economics, University Goce Delchev Stip. 
She has published over 60 scientific papers in the field of accounting and 
finance and participated in many national and international conferences and 
symposia. 
She has a License for an expert in the field of accounting, material and 
financial operations and Sertificate  for appraisal of capital of companies, 
public companies and other entities. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
 

1.  Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Todorovska, 
Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the Period 2004-2013. 
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 15 (2). pp. 289-
309. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

2. Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna 

and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External debt as a fundamental 
problem of developing countries. International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

3. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) Attractiveness of 
accounting profession. Proceeding of the International scientific conference dedicated to 
the professional accountant's day in Moldova. pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-710-2 

4. Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Temjanovski, Riste 
(2014) Cost and Benefits of Adopting Euro. Applied Sciences and Business Economics 
Journal, 1 (3). pp. 57-64. ISSN 2312-9832 

5. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna 
(2014) The implications of global financial crisis on developing countries-with special 
reference to Macedonia. Зборник на трудови, Четврта меѓународна научна 
конференција „Науката и општествениот развој", Европски универзитет, Скопје. 
ISSN ISBN 978-608-4574-62-0 

6. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, Vesna 
(2014) Contribution and problems of foreign investment to sustainable development of 
developing countries. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна 
конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и 
економија), 1 (1). pp. 503-507. ISSN 978-608-4689-04-1 

7. Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera 
(2012) Internal Audit in Banks in a Function of Risk Management. 5TH International 
Conference –Crisis Management Days, 24 and 25 May 2012, Velika Gorica, Croatia. 

 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11195/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/1946/
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Participation in research projects 
 

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

International project 
TIAPS - Training of 
Internal Auditors in 
Public Sector of 
Republic of 
Macedonia 

 
2012-2014 

 CEF-
Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

 
participant 

International project 
TIAPS 2 - Training 
of Internal Auditors 
in Public Sector of 
Republic of 
Macedonia 

 
2014-2016 

 CEF-
Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

 
participant 

International 
project PACT 2 – 
Public Accountant 
Certification 
training-diploma 
level 

 
2015 - 2017 

 CEF-
Slovenia, 
CIPFA 
London, 
Ministry of 
finance of RM 

 
participant 

“Joint 
Implementation of 
Innovative Tools for 
New Generation 
Entrepreneurs and 
Profesionalist 
Development” Ref. 
№: 
2007CB16IPO007-
2012-3-078 

 
2013-2014 

 European 
union, IPA 

 
participant 

 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
• Participation in the development of theoretical concepts of the importance of 
financial reporting for the effectiveness of investment decisions (first year of 
the project) 
• Participation in the collection of data about the quality of financial reporting 
in the Republic of Macedonia and other countries that will be analyzed (first 
year) 
• Participation in the analysis of comparative data concerning the role and 
quality of financial reporting in other countries that apply IFRS in the 
preparation and presentation of financial statements (second year) 
• Participation in the formulation of conclusions from the survey 
• Providing recommendations for improving the quality of financial reporting in 
RM, in accordance with advanced practices of other analyzed countries, and 
according to the professional accounting and auditing regulations, in order to 
improve the investment climate in Macedonia 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
http://eprints.ugd.edu.mk/10893/
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач вклучен во 
проектот) 
 

Име и презиме Јанка Димитрова 

Титула Доцент 

Позиција Професор 

Адресa Ул.Вардарска бр. 115 

Тeл. / Факс 076 475 275 

Е-пошта (e-mail) janka.dimitrova@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
Д-р Јанка Димитрова е родена 1960 година во Радовиш. Дипломира, 
магистрира и докторира во областа на економијата. Во 2011 год. е избрана 
како доцент во областа Финансии и сметководство, а од 2012 год. е советник 
за интерна ревизија во кабинетот на ректорот при Универзитетот Гоце Делчев 
од Штип. 
Има издадено повеќе од 30 научни трудови од областа на сметководството и 
финансиите и учествувано на голем број домашни и меѓународни 
конференции и симпозиуми.  
Поседува лиценца за вештак од областа на сметководственото, материјално и 
финансиско работење и лиценца за овластен проценител на капитал на 
трговски друштва, јавни претпријатија и други субјекти, лиценца за овластен 
сметководител, ревизор, брокер и инвестиционен советник .... 
 
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:  

8. Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Todorovska, Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for 
the Period 2004-2013. International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR), 15 (2). pp. 289-309. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

9. Prof. Dr. Krume Nikoloski, Ass. Prof. Janka Dimitrova, Ass. Dr. Blagica Koleva, 

Ass. Dr. Emilija Miteva Kacarski (2014)  From Industrial Relations to Employment 

Relations with Focus on Employee Relations. International Journal of Sciences: 

Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 117-124. ISSN 2307-4531 (IF 
0,323) 

10. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, 
Vesna (2014) The implications of global financial crisis on developing 
countries-with special reference to Macedonia. Зборник на трудови, 
Четврта меѓународна научна конференција „Науката и општествениот 
развој", Европски универзитет, Скопје. ISSN ISBN 978-608-4574-62-0 

11. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, 
Vesna (2014) Contribution and problems of foreign investment to sustainable 
development of developing countries. Зборник на научни трудови, Четврта 
меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ 
(Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 503-507. ISSN 978-608-
4689-04-1 

12. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2013) Strengthening global 

economic growth through regional cooperation. International conference "Regional 

Economic Cooperation in the Process of Globalization", DU Tetovo 
13. Andonovski, Miroslav and Dimitrova, Janka (2012) Concepts for implementation of 

global management in Macedonia aimed at internationalization of the national 

economy. In: SYMORG 2012, XIII International Symposium,Innovative 

management and business performance, June, 5-9.2012, Zlatibor. 

http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/8701/
http://eprints.ugd.edu.mk/8701/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/


 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 24/45 

 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот (главен 
истражувач или 

учесник 

“Joint 
Implementation of 
Innovative Tools 
for New 
Generation 
Entrepreneurs and 
Profesionalist 
Development” Ref. 
№: 
2007CB16IPO007-
2012-3-078 

 
2013-2014 
 

European 
union, IPA 

Financial manager 

Recommendations 

for developing 

positive practices of 

prevention - a 

condition for non-

corruptive and 

transparent 

execution of public 

procurement 

 
August – 
October 2014 

Citizens Network 

for the Prevention 

of Conflict of 

Interests in Public 

Administration 

The project is 

funded by the 

European Union 

Researcher 

With knowledge to 

better business 

 

 
2012 - 2013 

Municipality 

Radovish  
Project coordinator 

NATIONAL 

MONEY 

LAUNDERING 

RISK 

ASSESSMENT 

 

2014-2015 World Bank  
participant 

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 

 Учество во разработка на теоретските концепти за важноста на 
финансиското известување за ефикасноста на инвестиционите одлуки 
(прва година од проектот) 

 Учество во прибирање на податоци за квалитетот на финансиското 
известување во РМ и останати земји со кои ќе се врши компаративна 
анализа (прва година) 

 Учество во анализа на компаративни податоци за улогата и квалитетот 
на финансиското известување во останати земји кои ги применуваат 
МСФИ во подготовка и презентација на финансиските извештаи (во 
втора година) 

 Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 

 Давање на препораки за унапредување на квалитетот на финансиското 
известување во РМ согласно напредните практики на останатоите 
земји, како и согласно професионалната сметководствена и ревизорска 
регулатива, во насока на подобрување на инвестициската клима во РМ 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Janka Dimitrova 

Title  Assistant professor 

Position Professor 

Address St. Vardarska 115 Radovish 

Tel./Fax. 076 475 275 

Е-mail janka.dimitrova@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
Dr. Janka Dimitrova was born in 1960 in Radovish. She is PhD in the field of 
economics. In 2011 was elected as Assistant Professor in Finance and Accounting; 

from 2012 is Internal Audit Advisor of Rector's office of University Goce Delchev Stip. 
She has published over 30 scientific papers in the field of accounting and finance and 
participated in many national and international conferences and symposia. 
She has a License for an expert in the field of accounting, material and financial 
operations and Sertificate  for appraisal of capital of companies, public companies 
and other entities, license for certified accountant, auditor, broker and investment advisor .... 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, 
indicating the impact factor  
 

1. Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Todorovska, Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the 
Period 2004-2013. International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR), 15 (2). pp. 289-309. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

2. Prof. Dr. Krume Nikoloski, Ass. Prof. Janka Dimitrova, Ass. Dr. Blagica Koleva, Ass. 

Dr. Emilija Miteva Kacarski (2014)  From Industrial Relations to Employment 

Relations with Focus on Employee Relations. International Journal of Sciences: 
Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 117-124. ISSN 2307-4531 (IF 0,323) 

3. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, 
Vesna (2014) The implications of global financial crisis on developing 
countries-with special reference to Macedonia. Зборник на трудови, Четврта 
меѓународна научна конференција „Науката и општествениот развој", 
Европски универзитет, Скопје. ISSN ISBN 978-608-4574-62-0 

4. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva Svrtinov, 
Vesna (2014) Contribution and problems of foreign investment to sustainable 
development of developing countries. Зборник на научни трудови, Четврта 
меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ 
(Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 503-507. ISSN 978-608-4689-
04-1 

5. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2013) Strengthening global 

economic growth through regional cooperation. International conference "Regional 

Economic Cooperation in the Process of Globalization", DU Tetovo 
6. Andonovski, Miroslav and Dimitrova, Janka (2012) Concepts for implementation of 

global management in Macedonia aimed at internationalization of the national 

economy. In: SYMORG 2012, XIII International Symposium,Innovative management 

and business performance, June, 5-9.2012, Zlatibor. 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11196/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/8701/
http://eprints.ugd.edu.mk/8701/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/
http://eprints.ugd.edu.mk/4864/
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Participation in research projects 
 

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

“Joint Implementation of 
Innovative Tools for New 
Generation Entrepreneurs 
and Profesionalist 
Development” Ref. №: 
2007CB16IPO007-2012-3-
078 

 
2013-2014 
 

European 
union, IPA 

Financial 
manager 

Recommendations for 

developing positive practices 

of prevention - a condition for 

non-corruptive and transparent 

execution of public 

procurement 

 
August – 
October 2014 

Citizens 

Network for the 

Prevention of 

Conflict of 

Interests in 

Public 

Administration 

The project is 

funded by the 

European Union 

Researcher 

With knowledge to better 

business 

 

 
2012 - 2013 

Municipality 

Radovish  
Project 
coordinator 

NATIONAL MONEY 

LAUNDERING RISK 

ASSESSMENT 

 

2014-2015 World Bank  
participant 

 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
• Participation in the development of theoretical concepts of the importance of 
financial reporting for the effectiveness of investment decisions (first year of the 
project) 
• Participation in the collection of data about the quality of financial reporting in the 
Republic of Macedonia and other countries that will be analyzed (first year) 
• Participation in the analysis of comparative data concerning the role and quality of 
financial reporting in other countries that apply IFRS in the preparation and 
presentation of financial statements (second year) 
• Participation in the formulation of conclusions from the survey 
• Providing recommendations for improving the quality of financial reporting in RM, in 
accordance with advanced practices of other analyzed countries, and according to the 
professional accounting and auditing regulations, in order to improve the investment 
climate in Macedonia 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач вклучен во 
проектот) 
 

Име и презиме Весна Георгиева Свртинов 

Титула Доцент 

Позиција Професор 

Адресa Ул.Благоја Тоска бр.147 Tetovo 

Тeл. / Факс 071 859 - 614 

Е-пошта (e-mail) vesna.svrtinov@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
Д-р Весна Георгиева Свртинов родена 1981 година во Тетово. Дипломира, 
магистрира и докторира во областа на економијата. Во 2012 год. е избрана 
како доцент во областа Финансии на Економскиот факултет, при 
Универзитетот Гоце Делчев од Штип. 
Има издадено голем број научни трудови од областа на финансиите и 
учествувано на голем број домашни и меѓународни конференции и 
симпозиуми.  
 
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:  
 

1. Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva 
Svrtinov, Vesna and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External 
debt as a fundamental problem of developing countries. International Journal 
of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-
4531 (IF 0,323) 

2. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) 
Attractiveness of accounting profession. Proceeding of the International 
scientific conference dedicated to the professional accountant's day in 
Moldova. pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-710-2 

3. Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Temjanovski, Riste (2014) Cost and Benefits of Adopting Euro. Applied 
Sciences and Business Economics Journal, 1 (3). pp. 57-64. ISSN 2312-
9832 

4. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva 
Svrtinov, Vesna (2014) The implications of global financial crisis on 
developing countries-with special reference to Macedonia. Зборник на 
трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Науката и 
општествениот развој", Европски универзитет, Скопје. ISSN ISBN 978-
608-4574-62-0 

5. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva 
Svrtinov, Vesna (2014) Contribution and problems of foreign investment to 
sustainable development of developing countries. Зборник на научни 
трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен 
дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 503-
507. ISSN 978-608-4689-04-1 

6. Georgieva Svrtinov, Vesna and Petkovski, Mihail (2014) The 
macroeconomic effects of remittances in southeast Europe. Book of 
proceedings from 5th International Scientific Conference “Economic and 
Social Development” Belgrade . ISSN 978-953-6125-08-1. 

7. Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Capital flows to 
emerging and transition economies during and after the global financial crisis 
in 2008. Balkan Social Science Review, 1. ISSN 1857- 8772 

http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11195/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10875/
http://eprints.ugd.edu.mk/10875/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот (главен 
истражувач или 

учесник 

Мерење на 
рамнотежниот 
реален девизен 
курс во 
Република 
Македонијa 

 
2006-2007 

Народната 
Банка на 
Република 
Македонија, 
Скопје 

учесник 

Истражување на 
финансиските 
политики и 
инструменти за 
справување со 
кризи во земјите 
од Европската 
Унија и нивна 
примена во 
земјите од 
Западен Балкан. 

 
2010-2011 

Community 
development 
institute Tetovo 

учесник 

    

    

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 

 Учество во разработка на теоретските концепти за важноста на 
финансиското известување за ефикасноста на инвестиционите одлуки 
(прва година од проектот) 

 Учество во прибирање на податоци за квалитетот на финансиското 
известување во РМ и останати земји со кои ќе се врши компаративна 
анализа (прва година) 

 Учество во анализа на компаративни податоци за улогата и квалитетот 
на финансиското известување во останати земји кои ги применуваат 
МСФИ во подготовка и презентација на финансиските извештаи (во 
втора година) 

 Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 

 Давање на препораки за унапредување на квалитетот на финансиското 
известување во РМ согласно напредните практики на останатоите 
земји, како и согласно професионалната сметководствена и ревизорска 
регулатива, во насока на подобрување на инвестициската клима во РМ 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Vesna Georgieva Svrtinov 

Title  Assistant professor 

Position Professor 

Address St. Blagoja Toska No.147 Tetovo 

Tel./Fax. 071 859 614 

Е-mail vesna.svrtinov@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
Dr. Vesna Georgieva Svrtinov was born in 1981 in Tetovo. She is PhD in the field of 
economics. In 2012 was elected as Assistant Professor in Finance at the Faculty of 
Economics, University Goce Delchev Stip. 
She has published lot of scientific papers in the field of finance and participated in 
many national and international conferences and symposia. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, 
indicating the impact factor  

1.  Paceskoski, Vlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva 
Svrtinov, Vesna and Nikoloski, Krume and Koleva, Blagica (2014) External 
debt as a fundamental problem of developing countries. International Journal 
of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 20-28. ISSN 2307-
4531 (IF 0,323) 

2. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2014) 
Attractiveness of accounting profession. Proceeding of the International 
scientific conference dedicated to the professional accountant's day in 
Moldova. pp. 23-25. ISSN 978-9975-75-710-2 

3. Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Temjanovski, Riste (2014) Cost and Benefits of Adopting Euro. Applied 
Sciences and Business Economics Journal, 1 (3). pp. 57-64. ISSN 2312-
9832 

4. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva 
Svrtinov, Vesna (2014) The implications of global financial crisis on 
developing countries-with special reference to Macedonia. Зборник на 
трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Науката и 
општествениот развој", Европски универзитет, Скопје. ISSN ISBN 978-
608-4574-62-0 

5. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka and Georgieva 
Svrtinov, Vesna (2014) Contribution and problems of foreign investment to 
sustainable development of developing countries. Зборник на научни 
трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен 
дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 503-
507. ISSN 978-608-4689-04-1 

6. Georgieva Svrtinov, Vesna and Petkovski, Mihail (2014) The 
macroeconomic effects of remittances in southeast Europe. Book of 
proceedings from 5th International Scientific Conference “Economic and 
Social Development” Belgrade . ISSN 978-953-6125-08-1. 

7. Georgieva Svrtinov, Vesna and Temjanovski, Riste (2013) Capital flows to 
emerging and transition economies during and after the global financial crisis 
in 2008. Balkan Social Science Review, 1. ISSN 1857- 8772 

 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11337/
http://eprints.ugd.edu.mk/11397/
http://eprints.ugd.edu.mk/11195/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10862/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10868/
http://eprints.ugd.edu.mk/10875/
http://eprints.ugd.edu.mk/10875/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
http://eprints.ugd.edu.mk/7134/
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Participation in research projects 
 

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

Measuring of the 
real exchange 
rate in the 
Republic of 
Macedonia 

2006-2007  National Bank 
of the Republic 
of Macedonia 

participant 

Exploring the 
financial policies 
and instruments 
for dealing with 
the crisis in EU 
countries and 
their 
implementation in 
the countries of 
Western Balkan 

2010-2011  Community 
development 
institute-Tetovo 

participant 

     

     

 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
• Participation in the development of theoretical concepts of the importance of 
financial reporting for the effectiveness of investment decisions (first year of the 
project) 
• Participation in the collection of data about the quality of financial reporting in the 
Republic of Macedonia and other countries that will be analyzed (first year) 
• Participation in the analysis of comparative data concerning the role and quality of 
financial reporting in other countries that apply IFRS in the preparation and 
presentation of financial statements (second year) 
• Participation in the formulation of conclusions from the survey 
• Providing recommendations for improving the quality of financial reporting in RM, 
in accordance with advanced practices of other analyzed countries, and according 
to the professional accounting and auditing regulations, in order to improve the 
investment climate in Macedonia 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Емилија Митева-Кацарски 

Титула Доктор на економски науки 

Позиција Доцент на Економски факултет, 
Универзитет “Гоце Делчев” Штип 

Адресa Ул.“Крсте Петков Мисирков” бб Штип 

Тeл. / Факс 075499762 

Е-пошта (e-mail) emilija.miteva@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
Емилија Митева-Кацарски е родена на 08.09.1982 година во Струмица. 
Со одличен успех го завршува основното и средното образование во 
Струмица. 
Во 2005 година дипломира на Економскиот факултет во Прилеп, на 
насоката Меѓународна економија, со просечен успех од 9,29 и се 
стекнува со право на стручен назив дипломиран економист. Во 
академската 2006/2007 година се запишува на постдипломски студии на 
Економскиот Институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, на насоката Меѓународна економија, при што предвидените 
испити ги положува со просечна оценка 9,85. Магистрира на 19.11.2009 
година, одбранувајќи го со успех магистерскиот труд со наслов 
“Каузалната поврзаност на трговијата и процесот на економска 
глобализација” и се стекнува со академско звање – магистер на 
економски науки од областа на Меѓународната економија. Во мај 2011 
година, пријавува докторска теза на Економскиот институт во Скопје, 
под менторство на проф.д-р Силвана Мојсовска. Докторира на 
03.07.2014 година, кога со успех ја одбранува тезата со наслов 
“Влијанието на нецаринскиот протекционизам врз глобалните 
трговски текови”, со што се стекнува со академско звање – доктор на 
економски науки. 
Од јули 2007 година, Емилија Митева Кацарски работи како асистент на 
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип на група 
предмети од областа нa Меѓународната економија. 
 
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:  
 

14. M.Sc. Kostadinka Cabuleva, M.Sc. Emilija Miteva-Kacarski,  M.Sc. Marina 
Radosavlajevik-Bojceva (2013): ANALYSIS OF THE LABOUR MARKET IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE LEVEL OF EDUCATION, European 
Journal of Business and Economics, Vol.8, No 4, ISSN 1804-9699 

 
15. M.Sc. Emilija Miteva-Kacarski, M.Sc. Kostadinka Cabuleva (2014), Knowledge based 

economy – global trends and implications, Conference Proceedings: Fourth International 
Scientific Conference: „The Science and the Social Development“, European University,  
ISBN 978-608-4574-62-0, 86-96 

 
16. Emilija Miteva-Kacarski (2014), The Non-tariff Barriers in the Developed Countries (The 

Case of USA, EU and Japan), Applied Sciences and Business Economics Journal, 
Bahauddin Zakariya University Sub-Campus Layyah, Pakistan, Volume 1-Issue 2, 
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ISSN:2312-9832 
 
17. Prof. Dr. Krume Nikoloski, Ass. Prof. Janka Dimitrova, Ass. Dr. Blagica Koleva, Ass. Dr. 

Emilija Miteva Kacarski (2014): From Industrial Relations to Employment Relations with 
Focus on Employee Relations, International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR), Vol 18, No 2 (2014), ISSN 2307-4531 

 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

Меѓуопштински 
партнерства за 
подобрување на 
квалитетот на 
јавните услуги 

2007 УНДП Учесник 

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 

 Анализа на улогата на финансиските извештаи во 
идентификување на можностите за инвестирање на компаниите. 

 Анализа на растот на инвестициите генериран од примената на 
финансиските извештаи. 

 Анализа на примената на финансиските извештаи врз 
профитабилноста на компаниите кои инвестираат. 

 Идентификување на алтернативни начини за минимизирање на 
ризикот од инвестирање. 
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Senior Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Emilija Miteva-Kacarski 

Title  Assistant professor 

Position Assistant professor 

Address “Krste Petkov Misirkov” Stip 

Tel./Fax. 075 499 762 

Е-mail emilija.miteva@ugd.edu.mk 

 
Short CV: 
Emilija Miteva–Kacarski was born on 8 September, 1982 in Strumica. She 
finished her elementary and secondary education with honours in Strumica.  
In 2005 she graduated from the Faculty of Economics in Prilep, in the field of 
International Economics, with 9.29 average and acquired the right to the 
professional title Bachelor of Economics. In the academic year 2006/2007 
she enrolled herself in postgraduate studies at the Institute of Economics at 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, in the field of International 
Economics and passed all the exams with an average grade of 9.85. She 
obtained her Master’s degree on 19 November, 2009 after having defended 
successfully the Master’s Degree under the title “The Causal Relationship 
between the Trade and the Process of Globalization” and obtained the title – 
Master of Economics in the field of International Economics. In May, 2011 
she registered herself for a doctoral thesis at the Institute of Economics in 
Skopje, under the advisory of Ph.D. Silvana Mojsovska. She received her 
doctorate on 3 July, 2014 after having defended successfully the thesis under 
the title “The Influence of Non-tariff Protectionism on the Global Trade 
Flows”, thus obtaining the academic title – Ph.D. in Economics.  
Since July 2007, Emilija Miteva-Kacarski has worked in the Faculty of 
Economics, “Goce Delchev” University, as an assistant of the group of 
subjects in the field of International economics. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
 

1. M.Sc. Kostadinka Cabuleva, M.Sc. Emilija Miteva-Kacarski,  M.Sc. Marina 
Radosavlajevik-Bojceva (2013): ANALYSIS OF THE LABOUR MARKET IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE LEVEL OF EDUCATION, European 
Journal of Business and Economics, Vol.8, No 4, ISSN 1804-9699 

 
2. M.Sc. Emilija Miteva-Kacarski, M.Sc. Kostadinka Cabuleva (2014), Knowledge based 

economy – global trends and implications, Conference Proceedings: Fourth International 
Scientific Conference: „The Science and the Social Development“, European University,  
ISBN 978-608-4574-62-0, 86-96 

 
3. Emilija Miteva-Kacarski (2014), The Non-tariff Barriers in the Developed Countries (The 

Case of USA, EU and Japan), Applied Sciences and Business Economics Journal, 
Bahauddin Zakariya University Sub-Campus Layyah, Pakistan, Volume 1-Issue 2, 
ISSN:2312-9832 

 
4. Prof. Dr. Krume Nikoloski, Ass. Prof. Janka Dimitrova, Ass. Dr. Blagica Koleva, Ass. Dr. 

Emilija Miteva Kacarski (2014): From Industrial Relations to Employment Relations with 
Focus on Employee Relations, International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR), Vol 18, No 2 (2014), ISSN 2307-4531 

 

mailto:emilija.miteva@ugd.edu.mk
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Participation in research projects 
 

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

Inter-municipal 
partnerships to 
improve the 
quality of public 
services 
 
 

 
2007 

 
UNDP 

 
participant 

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

 Analysis how the use of financial statement analysis assists 
organizations in identifying investment opportunities. 

 Analysis how increasing investment returns can be achieved using 
financial statement analysis. 

 Analysis the extent to which a company’s overall profitability can be 
hampered if it does not analyses another company’s financial 
statement before investing in it. 

 Identify alternative ways of minimizing investment risk. 
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 Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Благица Колева 

Титула Доктор на економски науки 

Позиција Доцент 

Адреса Универзитет Гоце Делчев, Економски 
факултет- Штип 

Тел / Факс: 070 327 222 

e-mail blagica.koleva@ugd.edu.mk 

 
        Благица Колева (Јованова) е родена на 05.10.1983 година во 
Струмица. Основното училиште го завршува во ОУ “Гоце Делчев” 
Василево во 1998 година, а матурира во ДСУ “Јане Сандански” 
Струмица во 2002 година. Своето образование го продолжува на 
Економскиот факултет при Стопанска академија „Димитар Апостолов 
Ценов“ во Свиштов, Р.Бугарија на отсек сметководство и ревизија, каде 
што дипломира во јуни 2006 година, при што се стекнува со стручен 
назив дипломиран економист. Во учебната 2006/2007 година се 
запишува на постдипломски студии на Економски факултет, Стопанска 
академија „Димитар Апостолов Ценов“ во Свиштов на отсекот 
сметководство и ревизија, каде што во октомври 2008 година се 
стекнува со научен степен магистер на економски науки од областа на 
сметководство и ревизија. Високото образование го продолжува на трет 
циклус на студии, во месец јули 2011 година, пријавува докторска теза 
на Економски институт при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
Докторира на 15.08.2014 година, кога со успех ја одбранува тезата со 
наслов „Ревизорска етика и одговорност во современата 
професионална практика на раководење со ревизијата“, со што се 
стекнува со академско завање – доктор на економски науки. 
          Од септември 2011 година, работи како помлад асистент на 
Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” Штип на 
предметите Финасиско сметководтво, Управувачко сметководство и 
Анализа на финансиски извештаи, при што во јуни 2014 година е 
избрана во асистент на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце 
Делчев” Штип на предметите, Финасиско сметководтво, Управувачко 
сметководство, Сметководствени информациони системи и Ревизија. 
Нејзиниот научно истражувачки опус се состои од над 30 трудови како 
автор и коавтор од областа на сметководството и ревизијата, како и 
учество во научен проект и бројни домашни и меѓународни 
конференции. 
Поседува лиценца за вештак од областа на сметководственото, 
материјално и финансиско работење; лиценца за овластен проценител 
на капитал на трговски друштва, јавни претпријатија и други субјекти и 
лиценца за овластен сметководител. 
 
 
 
 
 

mailto:blagica.koleva@ugd.edu.mk
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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:  
 
- Jovanova, Blagica (2011) Analaysis and observations from the rivision of 
the state budget of the Republic of Macedonia in the last 5 years. 
International scientific assembly ES-NBE 2011 Economic Science in 
Function of Creating a New Business Environment.  
- Jovanova, Blagica (2010) The Foreign Trade of Bulgaria in the Period 2000-
2008 Trends and Problems. Narodnostopanski arhiv, 1. ISSN 0323-9004  
- Jovanova, Blagica (2011) Difference between DAS 28 and IAS 28. 
Management and Education, 1 (7). ISSN 13126121  
- Jovanova, Blagica (2011) International standard on auditing 800 the 
auditor`s report on special purpose audit engagements. Management and 
Education, Burgas, 1 (7). ISSN 13126121  
- Josheski, Dushko and Jovanova, Blagica (2012) External audit and the 
relation between internal auditors,supervisory body and external auditors of 
the banking sector in the Republic of Macedonia. Regulation of Financial 
Institutions eJournal, 14 (37). pp. 1-12.  
- Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Jovanova, Blagica (2012) The impact of 
the global financial crisis on small and medium enterprises financing. In: 
International Scientific Conference "Faces of the Crisis", March, 2012, 
"Europian University" Skopje, Republic of Macedonia  
  
Учество во научноистражувачки проекти: 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од: 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

„Ефективност и 
икономически 
растеж на 
индустриалния 
бизнес в 
съвременните 
условия” 

2011-2013 СА „Д. А. 
Ценов” 
Свиштов, 
Р.Бугарија 

Учесник 

 
Изработка на магистерски/докторски труд – наслов: 
„Ревизорска етика и одговорност во современата професионална 
практика на раководење со ревизијата“ 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
- Собирање информации. 
- Истражување на постоечките проблеми,  и  емпириско истражување за 
собирање на квалитативни податоци, по пат на интервју и анкетирање. 
- Идентификување на проблемите 
- Анализирање на проблемите и причините 
- Учество во формулирање на заклучните согледувања од 
истражувањето 
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Senior Scientist/ Researcher (use separate sheets for each participant) 
 

Name Surname Blagica Koleva 

Title  Assistant professor 

Position Assistant professor 

Address University of Goce Delchev-Shtip , Faculty 
of Economics 

Tel./Fax. 070 327 222 

e-mail blagica.koleva@ugd.edu.mk 

 
Short CV:  
Blagica Koleva (Jovanova) was born on 05.10.1983 in Strumica. She finished 
primary school in the Primary school "Goce Delchev" in Vasilevo in 1998 and 
graduated from State secondary school "Jane Sandanski" in Strumica in 
2002. She continued her education on the Faculty of Economics, Economics 
Academy "Dimitar Apostolov Cenov" in Svishtov, Republic of Bulgaria on the 
Department for Accounting and Auditing, where she graduated in June 2006 
and gained the title of Bachelor of Economics. In the school year 2006/2007,  
she enrolled on the postgraduate studies on the Faculty of Economics, 
Economics Academy "Dimitar Apostolov Cenov" in Svishtov on the 
Department of Accounting and Auditing, where in October 2008 she gained 
the academic degree of Master of Economics in the field of accounting and 
audit. She continued her higher education with the third cycle of studies and  
in July 2011 she submitted her doctoral thesis on the Institute of Economics, 
on the University "Ss. Cyril and Methodius " in Skopje. She got her PhD 
degree on 15.08.2014, when she successfully defended her thesis "Audit 
ethics and accountability in contemporary professional practice in 
management audit" with which she gained the academic titles Doctor of 
Economic Sciences. 
           Since September 2011, she has been working as a junior assistant at 
the Faculty of Economics at the University "Goce Delchev" Stip for the 
subjects Financial accounting, Managerial accounting and Analysis of 
financial statements, and in June 2014 she was elected for an assistant at 
the Faculty of Economics at the University "Goce Delchev " Stip for the 
subjects Financial accounting, Managerial accounting, Accounting 
Information systems and Audit. Her scientific research oeuvre consists of 
over 30 works as an author and co-author in the field of accounting and 
auditing, as well as a participant in a scientific research project and 
numerous national and international conferences. 
She possesses a license for an expert in the field of accounting, material and 
financial performance; a license for certified appraiser of the capital of 
companies, public companies and other entities and a license for CPA. 
Papers published in the last 5 years in professional journals that are on 
the internationally recognized list JRC (SCI - Science citation index), 
indicating the impact factor for each paper: 
 
- Jovanova, Blagica (2011) Analysis and observations from the revision of the 
state budget of the Republic of Macedonia in the last 5 years. International 
scientific assembly ES-NBE 2011 Economic Science in Function of Creating 
a New Business Environment.  
 

mailto:blagica.koleva@ugd.edu.mk
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- Jovanova, Blagica (2010) The Foreign Trade of Bulgaria in the Period 2000-
2008 Trends and Problems. Narodnostopanski arhiv, 1. ISSN 0323-9004  
- Jovanova, Blagica (2011) Difference between DAS 28 and IAS 28. 
Management and Education, 1 (7). ISSN 13126121  
- Jovanova, Blagica (2011) International standard on auditing 800 the 
auditor`s report on special purpose audit engagements. Management and 
Education, Burgas, 1 (7). ISSN 13126121  
- Josheski, Dushko and Jovanova, Blagica (2012) External audit and the 
relation between internal auditors, supervisory body and external auditors of 
the banking sector in the Republic of Macedonia. Regulation of Financial 
Institutions eJournal, 14 (37). pp. 1-12.  
- Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Jovanova, Blagica (2012) The impact of 
the global financial crisis on small and medium enterprises financing. In: 
International Scientific Conference "Faces of the Crisis", March, 2012, 
"Europian University" Skopje, Republic of Macedonia  
  
Participation in research projects 
 

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

"Efficiency and 
economic growth 
of the industrial 
business in the 
modern world" 
 

2011-2013 Economics 
Academy 
"Dimitar 
Apostolov 
Cenov" in 
Svishtov, 
Republic of 
Bulgaria 

Participant 

 
Title of the MSci or PhD theses  
"Audit ethics and accountability in contemporary professional practice in 
management audit" 
 
Tasks in the project proposal with a timeline: 
- Collecting information. 
- Exploring the existing problems and empirical research for collecting 
qualitative data through interviews and surveys. 
- Identifying problems 
- Analyzing problems and causes 
- Research practices in other countries with similar issues 
-Participation in the formulation of conclusions from the survey 
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Млад Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Александра Начкова 

Титула Дипломиран економист 

Позиција / 

Адресa Ул.Ратко Јовановиќ бр.29  Штип 

Тeл.  078/306-236 

Е-пошта (e-mail) nachkova_91@live.com 

 
Кратка биографија: 

 

Александра Начкова е родена 1991 година во Штип. Дипломира во 

областа на економијата - Финансиски менаџмент во 2013 година, а од 

2013 е студент на постдипломски студии од областа на Финансиското 

известување и Ревизија при Универзитетот ,,Гоце Делчев’’ Штип. 

Има волонтирано во книговодствено биро ,,Камчев’’ во период од 6 

месеци и периодично вработувана во ,,Александра’91’’ на позиција 

административен службеник. 

 

Потврди и сертификати 

 

 Потврда за извршена волонтерска работа во книговодствено биро 

,,Камчев’’  

 Материјално и финансово книжење на фактури, книжење 

на изводи,  книжење на плати, даноци, пополнување 

обрасци за пријава и одјава на вработени,годишен одмор 

и сл. 

 Потврда за извршена пракса во Стопанска Банка – филијала 

Штип; 

 Сертификат за Емоционална интелигенција – Ефективна 

комуникација, Самоуправување, Емоционална самосвест; 

 Сертификат за комплетиран курс по General English; 

 Потврда за завршен курс по Турски јазик 1 ниво. 

 

Вештини и способности 

 

 Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето; 

 Висок личен интегритет, деловен и професионален однос; 

 Тимски дух, позитивен став и однесување; 

 Работа со Microsoft Office Word ,Excel, Power Point, Microsoft Office 

Tools, Операциони системи Windows, Internet; 

 Разбира,говори и пишува Англиски јазик - ниво Ц1. 
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Young Scientist/ Researcher 
 

Name Surname Aleksandra Nachkova 

Title  Bachelor in Economics 

Position / 

Address St. Ratko Jovanovik 29 Shtip 

Tel. 078/306-236 

Е-mail nachkova_91@live.com 

 
Short CV: 

 

Alexandra Nachkova was born in 1991 in Stip. Graduated economics - 

Financial Management in 2013 and from 2013 is a postgraduate student in 

the area of Financial reporting and Auditing - University ,,Goce Delchev’’ Stip. 

Has volunteered in accounting office ,,Kamchev '’ for a period of 6 months 

and occasionaly employed at ,,Aleksandra'91’’ occupying the position 

administrative clerk. 

 

Certificates and Confirmation 

 

 Confirmation of the volunteer work in accounting office ,, Kamchev '' 

 Material and financial booking of invoices, booking of 

statements, booking of salaries, taxes, filling out forms for 

registration and checking out employees, annual leave etc. 

 Confirmation of the practice in the Commercial Bank - Branch Stip; 

 Certificate of Emotional Intelligence - Effective communication, self-

Emotional, self-awarenes; 

 Certificate of completed course in General English; 

 Certificate for completing a level 1 Turkish language. 

 

Skills and abilities 

  

 Precision, accuracy and an analytical approach to work; 

 High personal integrity, business and professional attitude; 

 Team spirit, positive attitude and behavior; 

 Working with Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Microsoft 

Office Tools, operating systems Windows, Internet; 

 Understanding, speaking and writing English - Level C1. 
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Истражувачка инфраструктура 

Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 
располагање на истражувачите во институциите кои учествуваат во проектот 
 
 
 

За реализација на проектот ќе биде користена дел од техничката опрема 
(лаптопи, статични компјутери, интернет инфраструктура, печатачи, друг 
помошен материјал)  со која располага Економски факултет при 

Универзитетот “ Гоце Делчев ” - Штип. Дополнително, ќе биде користен 

фондот на литература со која располага Економскиот факултет, Центарот за 
развој на кариера, Универзитетот “Гоце Делчев” и Народната Библиотека 
“Гоце Делчев”. 

За техничка реализација на емпириските и економетриските истражувања 
ќе бидат користени математички и економетриски софтверски пакети 
(STATA13, BAGATRIX, MICROFIT, EVIEWS8) со кои располагаат дел од 
истражувачите во рамките на тимот на истражувачи кои ќе работи на проектот.  
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Research infrastructure 

Facilities available in the Researchers Team’s laboratory (if applicable) 
Provide a detailed list of the infrastructure and equipment available and necessary 
for the proposed research 
 
 
 

Тhe technical equipment available at Faculty of Economics, University "Goce 
Delchev" – Stip, that will be used for realization of the project is: laptops, static 
computers, internet infrastructure, printers, and other support material). Additionally, 
it will be used all available literature fund of Faculty of Economics, Center for Career 
Development, University "Goce Delchev" and the National Library "Goce Delchev". 
      For technical realization of the empirical and econometric research will be used 
mathematical and econometric software packages (STATA13, BAGATRIX, 
MICROFIT, EVIEWS8) disposed of researchers within the team of researchers who 
will work on the project. 
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Финансиски план: 

 

Трошоци (во МКД) 
 

Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 

Вкупно 

420 Патни и дневни трошоци 80.000 80.000 160.000 

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

30.000 30.000 60.000 

423 Мала лабораториска опрема, 
потрошен материјал, други 
материјали  

10.000 10.000 20.000 

424 Поправки и сервисни услуги    

425 Договорни услуги 60.000 60.000 120.000 

ВКУПНИ ТРОШОЦИ       180.000      180.000 360.000 360.000 

 
 
 
 
 

Financial Plan 
 

Expenditures (in MKD) 
 

No. Purpose First year Second year Overall 

420 Travel and daily allowances 80.000 80.000 160.000 

421 Expenditures for Heating, 
communication, transport 

30.000 30.000 60.000 

423 Small laboratory inventory, 
chemicals, other materials.  

10.000 10.000 20.000 

424 Repairment of instruments and 
servicing 

   

425 Services by contract 60.000 60.000 120.000 

TOTAL COSTS      180.000      180.000 360.000 360.000 
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Анекс 1 
 

Наслов на проектот: Влијанието на квалитетното финансиско 
известување и корпоративно управување врз ефикасноста на 
инвестициите и пазарот на капитал во РМ 
 
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: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Круме Николоски 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Дарко Лазаров 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Оливера Ѓоргиева – Трајковска 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Јанка Димитрова 
 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Весна Ѓоргиева – Свртинов 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Емилија Митева – Кацарски 

Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

д-р Благица Колева 

Млад истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 

Александра Начкова 

Раковидител на 
институцијата на 
главниот 
истражувач  

Име и презиме, звање: Ристо Фотов, професор 

Институција: Економски факултет – Штип 

Потпис и печат 

Раковидител на 
институцијата на 
останатите 
истражувачи 

Име и презиме, звање: Ристо Фотов, професор 

Институција: Економски факултет – Штип 

Потпис и печат 
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Анекс 2 

 
И  з  ј  а  в  а 

 
 
 
Јас проф. Д-р. Круме Николоски, како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека предложениот научен проект не 
се финансира од други извори на финансирање. 
 
 
 
 
 
 
03,12,2014           
 
Датум                  Потпис 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


