
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОД  
ВТОР СЕМЕСТАР 

 

Ве известуваме дека годишна конференција за презентација на 
трудовите од II–от семестар ќе се одржи на на 21.12.2020 година - 
Понеделник со почеток во 10.00 часот. 

Kонференцијата ќе се одржи електронски преку Google Hangout платформата 
на следниот линк: 

Линк: meet.google.com/cpw-msid-ufh  
Meeting ID: cpw-msid-ufh  

Презентерите ќе имаат до 5 минути на располагање за својата презентација и 
дополнителни 5 минути за прашања, коментари и сугестии од страна на 
Комисијата. Платформата поддржува споделување на задолжителната Power Point 

презентација од страна на презентерите преку опцијата Share Screen.  

 

Конференцијата е од отворен карактер и на истата имаат можност да присуствуваат и надворешни лица. 

http://meet.google.com/cpw-msid-ufh


Кандидатите ќе ги презентираат своите трудови  
по следниот распоред: 

 

Член на Стручниот совет за докторски студии: проф. д-р Климентина Попоска 

Контакт: 

klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk 

078 358 919 

 

Термин за 

презентација 

1.  м-р Линда 

Зеќири 

Кинезиологија  проф. д-р 

Георги 

Георгиев 

2019/20, 

прв уписен 

рок 

втор 

 

Детерминирање на 

факторите кои 

влијаат на физичката 

активност кај 

адолесцентите во 

Косово 

 

 

10,00 часот 

2.  Албулена 

Мехмети 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Александар 

Наумоски 

2019/2020 Втор Enterprise 

management in 

companies in 

Republic of Kosovo 

 

10,10 часот 

3.  Мимоза 

Арифи Исени 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Виолета 

Цветкоска 

2019/2020 Втор Повеќекритериумски 

пристап за примена 

на иновации во мали 

и средни 

претпријатија 

 

10,20 часот 

4.  Дејан 

Димитриевски 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Виолета 

Цветкоска 

2019/2020 Втор Можностите за 

подобрување на 

процесите на 

менаџирање во 

јавниот сектор во 

Република 

Македонија преку 

воведување и 

правилна 

имплементација на 

системот за целосно 

управување со 

квалитетот 

 

 

10,30 часот 

mailto:klimenti@ek-inst.ukim.edu.mk


 

5.  Маригона 

Лаху 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Марина 

Трпеска 

2019/2020 втор Analysis of 

manufacturing costs 

and costing decisions 

driven by 

performance and 

sustainability in 

Kosovo 

manufacturing 

enterprises  

 

 

10,40 часот 

6.  Арбана 

Селими 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Виолета 

Цветкоска 

2019/2020 Втор Придобивките од 

попустите, 

промоциите и 

рекламирањето во 

остварувањето на 

организациските 

цели на компаниите 

 

10,50 часот 

7.  Тамара 

Кафтанџиева 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Љубомир 

Дракулевски 

2019/2020 Втор Важноста на 

процесот на 

управување со 

ризици од 

работењето за 

одржување 

стабилност и 

профитабилност на 

македонските 

друштва за 

неживотно 

осигурување 

 

 

11,00 часот 

8.  Тринге 

Красниќи 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Љубомир 

Дракулевски 

2019/2020 Втор Woman’s 

participation in 

strategic decision 

making 

 

11,10 часот 

 



 

 

9.  Артина 

Беџети 

Бафтијари 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Леонид 

Наков 

2019/2020 Втор „Влијанието на 

финансиската 

технологија 

(Fintech) и 

промените во 

банкарските улоги 

врз 

профитабилноста на 

банките: Случај на 

македонскиот 

банкарски систем“ 

 

 

11,20 часот 

10.  Лиридон 

Исмаили 

Организациски 

науки и 

управувње 

(менаџмент) 

Проф.д-р 

Леонид 

Наков 

2019/2020 Втор „Менаџмент на 

организациската 

култура во функција 

на подобрување на 

организациските 

компетенции и 

перформанси“ 

 

 

11,30 часот 

11.  Дашмир 

Саити 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Борче 

Треновски 

2019/2020 Втор „Влијанието на 

кредитирањето врз 

економската 

активност со 

посебен осврт на 

случајот на 

Република Северна 

Македонија“ 

 

 

11,40 часот 

12.  Ивана 

Велковска 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Борче 

Треновски 

2019/2020 Втор „Економската 

нееднаквост во 

Македонија и 

влијанието на 

различните видови 

на личен доход врз 

доходот на првиот 

 

 

11,50 часот 



квинтил од 

доходовната 

дистрибуција“ 

13.  Деспина 

Јованова 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Снежана К. 

Милошеска 

2019/2020 Втор „Економски 

придобивки од 

инвестиции во 

знаење и човечки 

капитал“ 

 

12,00 часот 

14.  Давор 

Крстески 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Александар 

Наумоски 

2019/2020 Втор „Методи за процена 

на премија за ризик 

на пазарите во 

развој“ 

 

12,10 часот 

15.  Татјана 

Дранговска 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Таки Фити 

2019/2020 Втор „Концептот на 

одржлив развој со 

осврт врз Република 

Северна Македонија 

 

12,20 часот 

16.  Благица 

Донев 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Владимир 

Филиповски 

2019/2020 Втор „Макроекономски и 

макрофинансиски 

фактори на 

стабилноста на 

банкарскиот сектор-

случајот за земјите 

од Југоисточна 

Европа 

 

 

12,30 часот 

17.  Јехона 

Муслиу 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Марина 

Трпеска 

2019/2020 Втор „Влијанието на 

развојот на 

информатичката 

технологија врз 

сметководствената 

индустрија“ 

 

12,40 часот 

18.  Јасна 

Тоновска 

Економски 

науки 

Проф.д-р 

Предраг 

Трпески 

2017/2018 Втор „Меѓународни 

текови на капитал – 

двигатели, ефекти и 

политики за 

управување со нив“ 

 

12,50 часот 



 


