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

 
Проблемот на демографската структура на младото население и 
неговата мобилност е фактор којшто директно влијае врз образовните 
политики на една држава, но и севкупните социо-економски 
потенцијали. Во последните неколку декади во Македонија постои тренд 
на миграција на младите детерминирана од два фактори кои се 
поврзани со внатрешната миграција кон поголемите градови и главниот 
град на РМ и надворешната миграција во прв ред насочена кон 
западноевропските земји и САД.  
Образованието и неговата концептуална поставеност директно влијае 
врз перцепциите на младите, а потоа и врз фактичката состојба на 
нивна мобилност. Особено во високото образование може да се 
лоцираат одредени индикатори кои директно влијаат врз ваквата 
мотивација и мобилност на младите. Со дисперзијата на високото 
образование се менуваат мотивите за внатрешна миграција, но и 
понатаму  останува проблемот на надворешната миграција  на  
младите.  
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Abstract (max 250 words) 

 
The problem of the demographic structure of the young population and its 
mobility is a factor that directly affects the educational politics of a country, 
but the overall socio-economic potentials. In recent decades, in Macedonia 
there is a trend of migration of young determined by two factors related to 
internal migration to major cities and the capital of Macedonia and external 
migration primarily geared to Western European countries and the USA. 
Education and its conceptual structure directly affects the perceptions of 
young people, and then on the actual state of their mobility. Especially in 
higher education we can locate specific indicators that directly affect such 
motivation and youth mobility. Dispersion of higher education are changing 
motives for internal migration, but remains the problem of external migration 
of young people. 
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Детален опис на проектот: 

Вовед 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на 
истражувањето  
 
Последните децении во Република Македонија се јавува тенденција на мобилност на 
младите категории на населението во насока на мигрирање во два правци: Од 
помалите градови на државата кон главниот град Скопје и миграција надвор од 
државата. Ова можеби е и главниот проблем кој предизвикува демографска 
депопулација и нерамномерен регионален развој. Притоа главните претпоставки од 
кои се тргнува е дека постои тенденција за мобилност на овие категории, која е 
детерминирана од карактерот на формалното образование и образовните политики, 
но и од визиите на младите во однос за тоа каде се гледаат во перспектива. Мотивите 
подеднакво зависат од матријално- економските потенцијали и регионалните политики, 
но и од културолошките карактеристики поврзани со глобализацијата и новите потреби 
и приоритети на иднината. 
Последните тенденции на модерното и постмодерното општество, ги интегрираат 
дискурзивните форми на индивидуалната природа на перцепциите, кои заедно со 
индустријализацијата, урбанизацијата и глобализацијата, во последните триесет 
години ја создаваат комплексноста на демографските потенцијали и реалните 
можности адаптирани на визиите на младите. Доколку во доцните седумдесетти и 
осумдесеттите години, главната мобилност на населението беше детерминирана од 
образованието и професионалната ориентација во насока село-град, дотолку по крајот 
на деведесеттите години на дваесеттиот век, мобилноста се повеќе се одвива во два 
правци: од помалите градови кон главниот град (административно, образовно и 
економските центри) и исселување надвор од државата, најчесто во правец на 
Западно-европските држави, САД или Канада, каде повторно примарни се економските 
и образовните фактори. Ова не значи дека и во минатото не постоел ваков тип на 
мобилност на населението, но она што денес е карактеристика, а поради 
демографската депопулација, ова се повеќе значи загрозување на основните 
економски и егсистенцијални потенцијали на цели региони во Р. Македонија. 
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Предложени истражувања 
 

1. Цели на истражувањето 
 

Основниот предмет на истражувањето се фокусира на целната група 
млади, средношколци и студенти и корелативниот однос помеѓу 
образовната мотивација и можноста за миграција на младите во 
Република Македонија и надвор од Република Македонија. Оттука 
истражувањето се фокусира на мотивацијата на средношколците за 
запишување во високообразовните институции во РМ, но и 
мотивацијата на студентите за породолжување на нивното образование 
во рамките на универзитетите во коишто веќе студираат и користењето 
на можноста за студентска мобилност. Ова истражување ги има 
следните цели:  

 Да се утврдат факторите на мотивација на младите 
средношколци за избор на соодветна високо образовна 
институција како следен чекор на образование  

 Да се утврдат мотивите за миграција на младите средношколци и 
студенти во РМ и надвор од државата 

 Да се утврди корелативниот однос на образовната мотивација со 
можноста за мигрирањето на младите  

 Да се направи проекција во однос на посочените региони кои се 
предмет на истражување на потенцијалните средношколци кои би 
го продолжиле своето образование, областа во која би студирале 
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и универзитетот 

 Да се изведат соодветни препораки со цел намалување  на  
миграцијата на младите од регионите кои се предмет на 
истражувањето  

 Да се изведат соодветни препораки за генерирање на стратегии 
на високообразовните институции со цел за соодветно 
инволвирање на потенцијалните студенти во рамките на 
наставните програми 
 

2. Хипотези 
Општа хипотеза 
Образовната мотивација кај младите е еден од клучните фактори кои 
влијае за демографска мобилност . 
 
Посебни хипотези 

 Структурата и поставеноста на образовниот систем влијае врз 
можноста за миграција на младите 

 Социо-економските услови во државата влијаат врз можноста за 
миграција на младите  

 Социо-демографските карактеристики на населението се фактор 
за избор на образование и можност за миграција на младите 

 Традиционалните вредности поврзани со миграцијата директно 
влијаат врз можноста и мотивацијата на младите за нивно 
мигрирање во рамките на РМ и надвор од државата.  
 

Поединечни хипотези 

 Социо-економските карактеристики (возраст, пол, етничка и 
религиска припадност, социјален статус и сл.) влијаат врз 
образовната мотивација намладите и можноста за нивна 
миграција 

 Нормативната рамка во делот на образованието е еден од 
факторите кој влијае на мотивацијата на младите за обрзование и 
нивна миграција 

 Доколку младите потекнуваат од семејства со високо образовни 
родители поголема е можноста тие да го продолжат 
образованието  

 Дисперзијата на високо образовни институции универзитети и 
факултети, ја намалува можноста за миграција на младите 

 Образовните политики на високо образовните инситутции влијаат 
врз можноста на младите да го продолжат своето образование  

 Доколку младите потекнуваат од семејства во кои веќе е присутна 
миграција, поголема е можноста и тие да мигрираат во друг град 
или друга држава  

 Етничките и демографските карактеристики влијаат врз можноста 
на младите да го продолжат своето образование и да мигрираат 

 Територијалната организација и структурната поставеност на 
Општините влијае врз образовната мотивација на младите и  
нивната можност за иселување 

 Нерамномерната распределба на индустриските капацитети и 
нивото на нивна соработка со високо образовни институции 
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влијае врз можноста младите да мигрираат  
 

3. Методи 
Во рамките на истражувањето се користат квалитативни и 
квантитативни методи со мултифакторијална анализа и користење на 
математички вредности за прикажување на различните фактори на 
влијание при процесот на носење на одлуки кај Единиците на локалната 
самоуправа во Источниот плански регион на Република Македонија. 
Преку квалитативна анализа на соодветната законска регулатива, во 
која се вклучени Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа, Закон за локална самоуправа, Закон за меѓуопштинска 
соработка (Службен весник на РМ 79/2009), Закон за рамномерен 
регионален развој (Службен весник на РМ 63/2007), Закон за државни 
службеници, Закон за јавна администрација и сл., се утврдуваат 
надлежностите и можностите на Единиците на локална самоуправа да 
донесуваат одлуки.  
Анализа на капацитетите на Единиците на локалната самоуправа, преку 
спроведување на полуструктурирани интервјуа со вработените во 
локалната администрација и членовите на локалните тела 
(градоначалници и членови на општинските совети). Ваквото 
истражување ќе се однесува на три општини од Источниот плански 
регион. Притоа ќе бидат опфатени општините Штип, Виница и 
Чешиново- Облешево.  
Студија на случај (Case Study), анализа на процесот на носење одлуки 
во трите предвидени општини  (Штип, Виница и Чешиново- Облешево). 
Притоа, ќе се разгледува дали при донесувањето на овие одлуки е 
консултирана јавноста што ќе овозможи се лоцираат факторите на 
влијание. 
Спроведување на полуструктурирани интервјуа со претставници на НВО 
во трите општини кои се предмет на анализа. 
Спроведување на два анкетни прашалници. Во првиот ќе бидат 
опфатени граѓаните од Единиците на локалната самоуправа во Источно 
планскиот регион, а во вториот вработените во локалната 
администрација на Единиците на локалната самоуправа на целиот 
Источно плански регион. 
Во истражувањето ќе се користи квалитативна анализа (анализа на 
интервју и анализа на документи) и квантитативна анализа на податоци 
(статистички податоци, анализа на анкетни прашалници).  
Во истражувањето ќе се користи мултиваријациона анализа со цел да 

се даде опис на големиот број променливи кои ќе бидат дефинирани во 

истражувањето.  

При обработката на податоците преку пондерација и факторијална 

анализа на различните фактори на влијание во процесот на носење на 

одлуки, на истите ќе им се дадат математички вредности, со што ќе 

биде произведен генерален модел.  

4. Временска рамка на истражувањето 
Истражување е предвидено да трае две години, со следната 
предвидена динамика: 
Прва истражувачка година 
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а) Прво тромесечје (Организација и координација на тимот, со 
распределба на должностите. Методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници и 
обезбедување на соодветната законска регулатива).   
б) Второ тромесечје (Спроведување на предвидените интервјуа во 
трите предвидени општини. Спроведување на анкетните прашалници во 
Единиците на локалната самоуправа на Источно планскиот регион). 
в) Трето тромесечје (Компаративна анализа на законската регулатива 
и детерминирање на соодветните административни капацитети на 
Единиците на локалната самоуправа. Проучување на случај (Case study) 
на процесот на донесување на одлуки во трите предвидени општини кои 
се предмет на истражување. Статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници). 
г) Четврто тромесечје (Утврдување на застапеноста на различните 
фактори при процесот на носење на одлуки). Преку мултифакторијална 
анализа, давање на математичка вредност на различните фактори на 
влијание и детерминирање на степенот на транспарентност при 
носењето на одлуки).  
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Сумарна анализа на податоците добиени од 
истражувањето, компарација на резултатите со најновите теоретски 
сознанија. Продуцирање на генерален модел (генерализација) и 
создавање на соодветна теоретска рамка во која резултатите можат да 
се вклопат. 
в) Второ тримесечје Подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Презентација на проектот на домашни 
и меѓународни конференции. Организирање на презентација на 
публикацијата во Р. Македонија. 
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ВТОР ДЕЛ/PART 2:  
Истражувачки тим: 
 

Главен истражувач: 
 

Име и презиме Страшко Стојановски 

Титула Вонреден Професор 

Позиција  

Адресa Нас. Домач Дол бб Крива Паланка 

Тeл. / Факс 00389(0)78321086 

Е-пошта (e-mail) strasko.stojanovski@ugd.edu.mk  

 
Кратка биографија: 
Образование 
Докторски студии 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет 
Институт за Социологија 
Магистерски студии 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет 
Институт за Социологија 
Факултетски студии 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет 
Институт за Историја 
Наставна област 
Теоретско правни науки (Политичка Социологија, Социологија на 
Правото, Граѓанско општество) 
Интерес во науката 
Конструкција на колективни идентитети, Етнички групи, Национализам, 
Меѓуетничка коегзистенција на Балканот и во Македонија, Градење на 
одржлив мир-Социолошки аспекти 
Вработување и работно искуство 
од Јули 2007 Помлад асистент на Универзитетот „Гоце Делчев„-Штип, 
Правен факултет. 
од Октомври 2011 Доцент на Универзитетот „Гоце Делчев„-Штип, 
Правен факултет. 
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:  

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2012) Citizens Inclusion in the Macedonian Political 
Life: A Base for Human Rights Development Approach. Proceeding Book from the International 
Conference: “Law, Management and Medias in the XXI-th Century”.  

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2012) Towards European identity: The role of national 
historiografies in creation of Balkan myths. Identity in the era of globalization and europeization. 
pp. 177-188. ISSN UDC/316.347:316.4.033-027.511(497)  

Stojanovski, Strasko (2012) The Multiethnic Coexistence on the Balkans: The Role of Education 
in Creating Conditions for Building Sustainable Peace. In: The role of education in promoting 
global peace and tolerance in South-East Europe. DOHA-International centre for interfaith 
dialogue and University of Sarajevo. 

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2012) The World Justice Project/Rule of Law Index 

mailto:strasko.stojanovski@ugd.edu.mk
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1763/
http://eprints.ugd.edu.mk/1763/
http://eprints.ugd.edu.mk/1801/
http://eprints.ugd.edu.mk/1801/
http://eprints.ugd.edu.mk/3345/
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2012. 

 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

    

    

    

    

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
 
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/3345/
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач 
вклучен во проектот, минимум 2 учесници) 
сите информации за младиот  истражувач на не повеќе од една страна) 
Име и презиме Антонио Стоилов 
Титула  
Позиција Студент на прв циклус студии 
Адреса 

 
Тел / Факс:  
e-mail  

 
Кратка биографија: 

 Антонио Стоилов е роден на 01 Ноември 1994 година во Кочани.  

Студент е на Правен Факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
Штип во четврта година на студии со модул Казнено право. Има 
завршено Средно Образование во СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани како 
Правно Економски техничар. Покрај Основното и Средно образование 
има посетувано приватно училиште по Англиски Јазик од каде што се има 
стекнато со лиценца за полагање на FCE сертификатот од каде што има 
одлично познавање на Англискиот Јазик, Во текот на образованието има 
учествувано во различни работилници, истражувања, обуки, 
конференции, семинари и школи. 

Има учествувано како волонтер на трите меѓународно научни 
конференции на тема „Општествените промени во глобалниот свет“ кој 
што беа одржани на Правниот Факултет и за нив се има стекнато со 
сертификат и исто така има земено активно учество во извршниот одбор 
на организирањето на првата студентска научна конференција на тема 
„Социјална стабилност, владеење на Правото и недискриминација“ 
одржана на Правниот Факултет при Државниот Универзитет во Тетово. 
Исто така има учествувано во повеќе истражувања од кој едно во 
соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје во врска со Говорот на омраза 
и недискриминацијата и другата се однесуваше за Договорното Право 
поточно, за „Нечесните клаузули во кредитирањето“ каде овие 
истражувања беа презентирани на Правниот Факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип. Исто така има учествувано на семинарот и 
работилница одржана во Крушево од страна на Фондацијата Конрад 
Аденауер на која е зборувано за политичкиот систем на Европската Унија 
и Парламентарната застапеност во Европскиот Парламент од каде што 
се има стекнато со сертификат. Има учествувано и во обука за Јавни 
Набавки организиран од страна на Правниот Факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ Штип при што се има стекнато со уверение за успешно 
спроведување на обуката. Исто така има учествувано во Летната Школа 
која што се одржа во Охрид организирана од страна на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ Штип и Државниот Универзитет во Тетово во соработка со 
Мисијата на ОБСЕ во Скопје каде што има учествувано во панелот 
„Казнено право“ при што на самата школа е спроведен испит за 
евалуација на стекнатото знаење кое што истото го има положено и врз 
основа на тоа се има стекнато со сертификат.   
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 

а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници  
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Обработка на податоците добиени по 
спроведените анкети. Тестирање на хипотезите поставени при 
истражувањето. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај. 
Користење на мултиваријациона анализа со цел да се даде опис на 
големиот број променливи кои ќе бидат дефинирани во истражувањето. 
Факторска анализа со цел намалување на бројот на променливи во помал 
број на заеднички фактори кои што ќе ги одредат зависностите меѓу нив. 
 
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Иле Матеничарски 

Титула  

Позиција Студент на прв циклус студии 

Адреса  

Тел. / Факс  

Е-пошта (e-mail)  

 
Кратка биографија: 
 
Иле Матеничарски е роден во Кочани. 
 
Студент е во прва година на Правниот факултет при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип, во насоката новинарство и односи со јавноста. 
Средно образование има завршено во СОУ “Гошо Викентиев ” Кочани. 
Во слободно време волонтира во Општинската организација на Црвен 
крст Кочани каде е вклучен во различни програми кои ги имплеменитра 
општинската организација во делот на хуманитарните активности како и 
обучен дисеминатор за ширење на знаења во врска со настанокот  на 
Црвениот крст. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
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истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Марина Карова 

Титула  

Позиција Студент 

Адреса Лазар Андонов бр.59 Кочани 

Тел. / Факс 00389(0)71 320 062 

Е-пошта (e-mail) marina.karova@yahoo.com  

 
Кратка биографија: 
 

Марина Карова е родена на 02 Октомври 1994 година во Кочани.  

Студент е на Правен Факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
Штип на насока Правни студии со модул Меѓународно право и 
меѓународни односи во четврта студиска година. Има завршено 
гимназиско Средно Образование во СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани. Има 
одлично познавање на англискиот јазик и познавање за работа во 
Microsoft Office, програма за статистичка обработка на податоци SPSS, а 
во текот на образованието има учествувано во различни истражувања, 
дебати, трибини, работилници, школи, обуки, конференции, семинари. 

Има учествувано како волонтер на трите меѓународно научни 
конференции на тема „Општествените промени во глобалниот свет“ кој 
што беа одржани на Правниот Факултет и за нив се има стекнато со 
сертификат и исто така има учество на првата студентска научна 
конференција на тема „Социјална стабилност, владеење на Правото и 
недискриминација“ одржана на Правниот Факултет при Државниот 
Универзитет во Тетово, со еден свој труд на тема: “Забраната за 
тортура на меѓународна и национална сцена” и еден труд во 
коавторство на тема: “Слобода на изразување во РМ”. Исто така има 
учествувано во повеќе истражувања од кој едно во соработка со 
Мисијата на ОБСЕ во Скопје во врска со Говорот на омраза и 
недискриминацијата и другата во областа на Договорното Право, 
поточно за „Нечесните клаузули во кредитирањето“ каде овие 
истражувања беа презентирани на Правниот Факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип. Исто така има учествувано на семинарот и 
работилница одржана во Крушево од страна на Фондацијата Конрад 
Аденауер на која е зборувано за политичкиот систем на Европската 
Унија и Парламентарната застапеност во Европскиот Парламент од 
каде што се има стекнато со сертификат. Има учествувано и во обука за 
Јавни Набавки организиран од страна на Правниот Факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип при што се има стекнато со 
уверение за успешно спроведување на обуката. Исто така има 
учествувано во Летната Школа која што се одржа во Охрид 
организирана од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и 
Државниот Универзитет во Тетово во соработка со Мисијата на ОБСЕ во 
Скопје каде што има учествувано во панелот „Казнено право“ при што 
на самата школа е спроведен испит за евалуација на стекнатото знаење 
кое што истото го има положено и врз основа на тоа се има стекнато со 

mailto:marina.karova@yahoo.com
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сертификат.  Има учествувано на Ораторски вечери организирани од 
страна на Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, каде се има стекнато со 
Сертификат за учество на ораторските вечери, а има присуствувано и 
на обука за судско говорење каде исто така се има стекнато со 
сертификат.  

 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 

Со важност од 11.03.2013 година 
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50  Страница 17/22 

 

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

Име и презиме Танја Кироска Филиќ 

Титула  

Позиција  

Адресa Ул.Коле Неделковски бр. 46 Штип 

Тeл. / Факс 00389(0)70 257 402; 00389(0)76 446 262 

Е-пошта (e-mail) tanjicka_84@yahoo.com 

 
Кратка биографија: 
  
Танја Кироска Филиќ родена е на 24.05.1984 година во Хрватска. 
 
Во 2007 година има дипломирано на кривично правна група на 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Правен факултет “Јустинијан I”, а во 
2015 година има завршено постдипломски студии на Правосудна насока 
на Универзитет“ Гоце Делчев “ Правен факултет 
 
Од Март 2008 година работи во Министерство за животна средина и 
просторно планирање во Одделение за човечки ресурси како 
соработник за изготвување на општи и поединечни правни акти. 
Има учествувано на повеќе обуки меѓу кои во 2006 година на 
Интернационален летен Универзитет- Тетово за Јавно мислење и 
масовни комуникации, потоа Обука –Работилница за примена на право-
“од креирање политики до закон“ организира РЕСПА(Регионално 
училиште за јавна администрација во  Даниловград, Црна 
Гора(workshop on law application: From policy Making to Law), како и на 
обука во рамките на проектот “Техничка подршка на ИПА Центар за 
обуки“ на тема Политики и програмирање во регионалниот развој,- 
Влада на Р.Македонија-Секретаријат за европски прашања и многу 
други обуки и семинари. Има одлично познавање на Англискиот јазик и 
поседува некои вештини и способности како што се способност за 
тимска работа, координирање, стручност, аналитика, потоа од технички 
вештини има компјутерско работење ( Word, Excel, Internet, Power point, 
Corel) и слично.   
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
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анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
 
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Златко Стојанов 

Титула  

Позиција Студент на втор циклус студии 

Адресa Ул. Генерал М.Апостолски 36/16 Штип 

Тeл. / Факс 00389(0)38 380 648; 00389(0)71 635 055 

Е-пошта (e-mail) zlatkostojanov@ymail.com 

 
Кратка биографија: 
 
Име : Златко Стојанов , роден 24.09.1992 во Штип 
 
Има завршено високо образование : Правен факултет при Универзитет 
“Гоце Делчев” Штип – Правосудна насока, дипломиран правник во 
септември 2016 год. ; 
Познавање на странски јазик : англиски  ; 
Волонтерство 
2014 год., Учество во подготовката на Првата интернационална научна 
конференција “Социјалните промени во глобалниот свет” во рамките на 
Центарот за правно и политичко истражување, Правен факултет при 
Универзитет “Гоце Делчев” Штип ; 
2015 год., Учество на курс по интернационална комерцијална арбитража 
воден од проф. Чарлс Веигел ; 
2016 год., Учество во подготовката на Третата интернационална научна 
конференција “Социјалните промени во глобалниот свет” во рамките на 
Центарот за правно и политичко истражување, Правен факултет при 
Универзитет “Гоце Делчев” Штип ; 
Учество во работата на Центарот за правно и политичко истражување 
за време на студиите ; 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
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Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Сашка Андонова 

Титула  

Позиција  

Адресa Пере Тошев бр.6 Струмица 

Тeл. / Факс 00389(0)76 540 550 

Е-пошта (e-mail) saska.andonova@gmail.com 

 
Кратка биографија: 
 
Сашка Андонова е родена на 13.06.1995 година во Струмица. 
 
Има завршено средно образование во Средно Општинско Училиште 
Јане Сандански, Струмица како Економски техничар. Студент е по право 
четврта година на Универзитет Гоце Делчев Штип, Правен факултет на 
модул Деловно право. Има одлично познавање на англиски јазик и 
добри комуникациски вештини стекнати преку работење во тимови каде 
интеркацијата со други луѓе е задолжителна како и добро владеење на 
Office пакетот (обработка на текстови, табеларни пресметки, 
презентациски софтвер). Се има стекнато со Сертификат за успешно 
положен завршен Модул 1 од Европската класификација за едукација на 
менаџери за ЕУ фондови како и Сертификат за успешно завршен курс 
по англиски јазик, степен Advanced (напреден). Исто така поседува 
вештина на лидерство (успешно менаџирање со тим од 10 луѓе кој 
учествуваше и победи на Државниот натпревар за најдобар бизнис план 
од средните училишта). 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
а)Прво тромесечје Учество во методолошка подготовка на 
полуструктурираните интервјуа и анкетните прашалници.   
б) Второ тромесечје. Спроведување на анкетните прашалници кои се 
однесуваат на вработените од јавната администрација во  Единиците на 
локалната самоуправа, граѓаните и невладиниот сектор во Единиците 
на локалната самоуправа на Источно планскиот регион. Спроведување 
на полуструктурирани интервјуа на членови на граѓански организации во 
трите предвидени општини. 
в) Трето тромесечје Анализа на податоци од полуструктурирани 
интервјуа и учество во статистичка обработка на податоците од 
анкетните прашалници. Учество во проучување на студија на случај од 
трите предвидени општини. 
г) Четврто тромесечје Учество во утврдување на застапеноста на 
различните фактори при процесот на носење на одлуки, произлезени од 
анкетите, полуструктурираните интервјуа и студијата на случај.  
 
Втора истражувачка година 
а) Прво тримесечје Учество во подготовка на сумарна анализа на 
податоците добиени од истражувањето и компарација на резултатите со 
најновите теоретски сознанија. Учество во продуцирање на генерален 
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модел (генерализација) и создавање на соодветна теоретска рамка во 
која резултатите можат да се вклопат. 
в) Второ тримесечје Учество во подготовка на сумарниот извештај од 
истражувањето. Учество во подготовка на публикација. 
г) Втора половина од годината Учество во презентација на проектот на 
домашни и меѓународни конференции. Учество во организирање на 
презентација на публикацијата во Република. Македонија. 
 

 
 
  
 


