
                                                                            

                                                                            П Р Е Г Л Е Д 

НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ НА ЕКОНОМСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ 

 
Ред. 
Бр. 

 

 
Име и презиме на 

кандидатот 

Назив на темата  
Име и презиме 

на менторот 

Датум и бр. На 
одлука на ННС/НС 
за прифаќање на 

темата 
на македонски јазик на англиски јазик 

 
 
 
1. 
 
 
 

М-р Пакизе 
Билали 

„Влијание на 
организациската 
култура и 
комуникација врз 
ангажираноста на 
вработените во 
средните 
училишта“ 

“The impact of 
organizational 
culture and 
communication 
on the 
engagement of 
employees in 
secondary 
schools” 

проф. д-р 
Марија 
Топузовска 
Латковиќ 

02-2051/3  од 

04.12.2019 година 

 
 
2. 
 
 
 
 
 

М-р Мартин 
Киселички 

„Модел за 
примена на 
гејмификација во 
високообразовни 
институции во 
Република Северна 
Македонија“ 

“Model for 
implementing 
gamification in 
higher 
educational 
institutions in the 
Republic of North 
Macedonia” 

проф. д-р 
Сашо 
Јосимовски 

02-2050/3  од 

04.12.2019 година 

 
 
 
3. 

М-р Јани Манасов „Влијанието на 
финансиската 
технологија врз 
дигиталната 
трансформација во 
банкарството и 
корисниците на 
финансиски 
услуги“ 

“Financial 
technology 
impact on both  
digital 
transformation in 
banking and  
financial services 
users” 

проф. д-р 

Лидија 

Пулевска 

Ивановска 

02-2083/3  од 

04.12.2019 година 

 
 
 
4. 

М-р Маријана 
Цветаноска 

„Улогата на 
човечкиот капитал 
во економскиот 
раст со посебен 
осврт на Република 
Северна 
Македонија“ 

“The role of 
human capital in 
economic 
growth: the case 
of the Republic of 
North 
Macedonia” 

проф. д-р 

Предраг 

Трпески 

02-2409/3  од 

04.12.2019 година 



 

 

 
 
 
5. 

М-р Беким 
Граинца 

„Инструменти за 
зголемување на 
вработеноста во 
Косово: 
споредбена 
анализа помеѓу 
Косово и Хрватска“ 

„Instruments 
towards increase 
of employment 
in Kosovo: 
comparative 
analysis between 
Kosovo and 
Croatia“ 

проф. д-р 

Сашо Ќосев 

02-2160/3 од 
04.12.2019 година 

 
 
 
6. 

М-р Мартин 
Стојановиќ 

„Есеи за 
таргетирање на 
инфлацијата: 
емпириска 
анализа на 
макроекономските 
ефекти во 
новопојавените 
пазарни 
економии“ 

„Essays on 
Inflation 
Targeting: 
Empirical 
Analysis of the 
Macroeconomic 
Effects in 
Emerging Market 
Economies“ 

проф.д-р 

Горан 

Петревски 

02-2225/3 од 
04.12.2019 година 

 
 
 
7. 

М-р Марина 
Бадаровска 
Мишевска 

„Модел за 
имплементирање 
на 
организациските 
промени во 
функција на 
зголемување на 
успешност на 
врвниот 
менаџмент“ 

„Model for 
implementing 
organizational 
changes for the 
purpose of 
increasing тхе 
top 
management’s 
success “ 

проф.д-р 

Леонид Наков 

02-2159/3 од 
04.12.2019 година 


