
НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД 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.  Ангела 
Буровска 

„Евалуација на ефектите 
од управувањето со  
готовинските текови врз 
финансиските 
перформанси на 
компаниите – анализа на 
примерок од индустриски 
компании котирани на 
Македонската Берза“ 

„Evaluation of the 
effect of cash flow 
management 
activities on financial 
performance – 
analysis of companies 
from the industrial 
sector listed on the 
Macedonian Stock 
Exchange“  

проф. д-р 
Александар 
Наумоски 

1.2.2022 
02-84/13 

2.  Анита 
Трајчевска 

„Зголемување на 
транспарентноста на 
јавните набавки преку 
воведување на 
Електронски систем за 
јавни набавки” 

“Increasing the 
transparency of public 
procurement through 
the introduction of an 
Electronic Public 
Procurement System” 

проф. д-р 
Лидија 
Пулевска 
Ивановска 

1.2.2022 
02-25/2 

3.  Јасминка 
Васкова-
Ташкова 

„Флексибилните начини 
на работење како 
предизвик за современиот 
менаџмент на човечките 
ресурси“ 

„Flexible working 
arrangements: a 
challenge for the 
contemporary human 
resource 
management“ 

проф. д-р 
Љупчо 
Ефтимов 

1.2.2022 
02-84/15 

4.  Наташа 
Ѓорѓевска 

„Брендирање на 
работодавецот во 
странските     компании во 
Република Северна 
Македонија“ 

„Employer Branding 
in Foreign Companies 
in the Republic of 
North Macedonia“ 

проф. д-р 
Стојан 
Дебарлиев 

1.2.2022 
02-98/2 

5.  Вуко Мелов „Прогресивното 
оданочување и доходната 
нееднаквост“ 

„Progressive taxation 
and income 
inequality“ 

проф. д-р 
Сузана 
Макрешанска 
Младеновска 

1.2.2022 
02-48/2 

6.  Биљана 
Стојаноска 

„Ефектите од фискалната 
децентрализација врз 
образованието во 
Република С. Македонија 
 

„Effects of fiscal 
decentralization on 
education in the 
Republic of North 
Macedonia“ 

проф. д-р 
Сузана 
Макрешанска 
Младеновска 

1.2.2022 
01-84/12 

7.  Димитар 
Белчовски 

„Монетарен пристап во 
анализа на билансот на 
плаќање – случајот на 
Република Северна 
Македонија и одбрани 
земји” 

„Monetary approach 
to the Balance of 
Payments – the case 
of the Republic of 
North Macedonia and 
selected economies“ 

проф. д-р 
Ѓорѓи Гоцков 

1.2.2022 
02-90/2 



 

8.  Јана Толеска „Стратегии и методологии 
во ревизијата за 
идентификување на 
можни измами во 
финансиските извештаи”,  

„Auditing strategies 
and methodologies 
for identifying 
possible fraud in the 
Financial Statements“   

проф. д-р 
Атанаско 
Атанасовски 

1.2.2022 
02-84/14 


