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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ: 50300 – ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА И
50305 – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр.02-1469/4 од
26.12.2017 година донесена од Наставно-научниот совет при Економскиот Факултет –
Прилеп, формирана е Рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни
звања од научните области: 50300 – Економска теорија и 50305 – Економски развој, во
следниот состав:
1. aкадемик д-р Таки Фити, редовен професор на Економски факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј – Скопје, МАНУ - Скопје;
2. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола;
3. проф. д–р Татјана Димоска, вонреден професор на Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола.
На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ на 01.12.2017 и „Лајм“ од
05.12.2017 година се пријави кандидатот д-р Наташа Трајкова – Најдовска од Битола.
По прегледот на доставената документација го поднесуваме следниот:

ИЗВЕШТАЈ
1. КАНДИДАТКА Д-Р НАТАША ТРАЈКОВА – НАЈДОВСКА
1.1.

Биографски податоци за кандидатката Наташа Трајкова - Најдовска

Кандидатката Трајкова - Најдовска Наташа е родена на 31.01.1977 год. во Битола.
Основно училиште завршува во Битола, а средно образование во гимназијата “Јосип Броз
Тито” во Битола. На Економски факултет во Прилеп се запишала во учебната 1995/96
година на насоката Меѓународна економија и дипломирала во 1999 со просечна оценка
9.09, успешно одбранувајќи ја дипломската работа ” Местото и улогата на ООН во
современиот свет”. За време на студиите користела стипендија за талентирани студенти, а
подоцна по дипломирањето, добива и пофалница за еден од најдобрите 5 студенти на
Економскиот факултет во Прилеп во периодот од 1995-2000.
Во 2000 година, кандидатката се запишува на постдипломски студии на Економски
институт – Скопје, на насоката Меѓународна економија, кои ги завршува во септември
2004 година со просечен успех 9.23, одбранувајќи ја магистерската теза со наслов”
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Потоа, во 2005 година, кандидатката Трајкова - Најдовска се запишува на докторски
студии на Staffordshire University, Stoke-on-Trent во Англија, со поддршка на SOROS /
Staffordshire University стипендија, кои ги завршува во 2013. Нејзиниот интерес за
макроекономија, поконкретно прашањето за растот и развојот на земјите во транзиција е
инкорпорирано во понатамошените истражувања, за што потврда е и насловот на
нејзината докторска теза „Нестабилноста и волатилноста на економскиот раст во текот на
транзицијата: Апликација на егзогената теорија на растот“. Нострификацијата на
дипломата со решение бр. 14-8155/2 е направена од страна на Министерството за
образование и наука на Македонија, со која на кандидатката ѝ се признава завршен трет
циклус докторски студии по економија и стекнат научен степен Доктор на економски
науки.
Во текот на докторските студии, кандидатката полага и пет индивидуални испити, и
тоа: Методологија на истражување, Компаративно истражување, Макроекономија и
Економетрија I и II, по што се стекнува со Постдипломски сертификат за истражување.
Кандидатката активно го користи англискиот јазик, а пасивно францускиот јазик
(TOEFL score paper based - 627, TWE - 4.5, рег. number 4183329). Исто така, кандидатката
во своите истражувања користи економетриско моделирање, и активно ги користи
статистичките пакети за обработка на податоци како: Microfit, SPSS, Stata, Ox Metrix,
EViews и JMulty. Инаку член е на повеќе мегународни организации кои ги поврзуваат
младите истразувачи од светот: International Political Science Student Association и World
Academic Youth Organization.

1.2.

Наставно-образовна дејност

Работното искуство во образовната сфера кандидатката Трајкова го започнува
непосредно по дипломирањето. Фактот што била еден од најдобрите студентии на
Економскиот факултет во Прилеп за периодот од 1995-2000 год. и овозможува најпрво да
се вработи на Економскиот факултет во Прилеп, како помлад асистент по предметот
Основи на економијата, Политичка економија, како и предмети од областа на
меѓународната економија: Меѓународна економија, Меѓународни односи, Економика на
надворешна трговија, Современи економски системи, Вовед во економска глобализација и
Меѓународен маркетинг.
Потоа, академската кариера кандидатката ја продолжува на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, каде во 2007 година е
избрана во звањето асистент, по предмети од областа на економијата, а во 2010 година е
ре-избрана во звањето асистент. Во периодот од 2007 до 2013 година, работела на
предметите: Основи на економија, Меѓународен бизнис, Меѓународни финансии, Европска
интеграција и Менаџирање со структурни и кохезиони фондови. Во мај 2017 година,
кандидатката е избрана во звањето доцент во областите Економска теорија, Економски
развој и Економетрија на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски
системи – Битола, по што ги предава предметите Економија на јавен сектор и Менаџирање
со структурни и кохезиони фондови.
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Во септември 2014 година, кандидатката се враќа на Економски факултет – Прилеп,
со интрауниверзитетско префрлање, по затворањето на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи во Битола. Тука е вклучена во образовниот процес,
предавајќи ги предметите Вовед во бизнис, Основи на економија, на дипломски студии,
како и предметите Претприемништво и Менаџмент на мали и средни претпријатија на
додипломски студии.
Во периодот од изборот во звање – доцент кандидатката Трајкова-Најдовска има
реализирано гостувачко предавање и тоа во 2016 година на Економскиот факултет во
Сплит, Универзитет во Сплит, Република Хрватска, во рамките на катедрата за
Меѓународна економија. Реализација на гостувачкото предавање била финансирана од
ERASMUS програмата за поддршка на наставници.
Во досегашниот период, кандидатката д-р Трајкова - Најдовска дава значаен
придонес во стручно и научно оспособување на млади кадри. Имено, таа се јавува како
член на комисии за оценка и одбрана на 3 магистерски трудови.
Кандидатката во текот на целиот академски период се залага за осовременување на
наставниот процес во делот на реализација на предавањата со што стекнала висок углед
меѓу студентите и колегите. Потврда за тоа е и позитивната оценка на анкетата во рамките
на процесот на самоевалуација, споведена од интрауниверзитетската комисија на
Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, во ноември 2015 год. Имено,
кандидатката Трајкова – Најдовска била оценета со вкупна просечна оценка од 4,84 (на
скала од 1-5, каде 5 е највисока оценка).
Резултатите од спроведената анкета меѓу 45 студенти, кои опфаќаат прашања за:
оценување на квалитетот на наставата на анкетираниот наставник, т.е. на кандидатката
Трајкова – Најдовска (прашања од 1-9, долунаведени), оценување на односот на
наставникот кон студентите (прашања 10,11) , како и перцепција на студентите за
оценувањето на наставникот (прашања 11-14) се дадени во продолжение:

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата - 4,82
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите - 4,89
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа - 4,87
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 4,80
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...) - 4,80
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот - 4,64
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови - 4,91
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература - 4,71
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) - 4,87
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво - 4,93
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 4,91
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12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература - 4,98
13. Содржината и структурата на испитните/ колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување - 4,87
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите - 4,82
Кандидатката добива оценки повисоки од 4,8 на 12 прашања од анкетата, што значи
дека студентите имаат исклучително позитивна перцепција за квалитетот на изведување на
наставата и за однесувањето на наставникот.
1.3.

Научно-истражувачка дејност

Kандидатката д-р Наташа Трајкова - Најдовска се јавува како автор и коавтор на
повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот
истражувачки интерес е во областа на економскиот раст и развој и економијата на
транзиција.
Во нејзините трудови кандидатката се обидува да го анализира процесот на раст и
развојот на земјите, настојувајќи да ги утврди разликите на растот и развојот помеѓу
развиените земји и земјите во транзиција. Имено, нејзините трудови укажуваат на фактот
дека економскиот раст во земјите во транзиција не може да се опише со познатата благо
растечка линија на растот, карактеристична за развиените земји, затоа што линијата на
раст на БДП во условиите на транзицијата, се карактеризира со висока волатилност, како и
со нестабилност, т.е. постење на поекстремни прекршни точки од позитивни до негативни
стапки на раст и обратно, несвојствени за развиените земји. Имено, развиените земји
бележат негативни стапки на раст во услови на кризи, но тие не се толку големи и
обновувањето на економската активност оди побрзо кај нив. Тргнувајќи од оваа
претпоставка, кандидатката користејќи ги познатите теоретски концепти на растот –
егзогената и ендогените теории на растот, развива теоретски и економетриски концепти
кои имаат за цел да го објаснат и опишат поблиску процесот на раст во земјите на
транзиција.
Теоретските концепти во нејзините трудови се тестирани со примена на серија од
современи економетриски методи: тестови за структурни прекршувања во присуство на
unit root во временските серии, Markov Switching моделирање, како и Markov Switching
вектор авто-регресивни анализи.
Истражувачкиот интерес на кандидатката д-р Трајкова – Најдовска понатаму е
фокусиран и на значењето на детерминантите кои го условуваат економскиот раст на
земјите, со посебен осврт на институциите како фактор на растот кој се покажува како
особено значаен во земјите во транзиција.
Нејзините истражувања се посветени на актуелни теми, кои ги вклучуваат
спецификите на процесот на транзицијата, а ги опфаќаат земјите од Западен Балкан, кои
делумно заради недостатокот од податоци, а делумно и заради слабиот интерес, ретко се
анализирани во таков контекст. Дополнително, употребата на економетриското
моделирање и софтверските пакети за анализа на податоци обезбедуваат статистичка
поткрепеност на резултатите во нејзините студии и анализи.
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На крај, може да се констатира дека трудовите на кандидатката нудат специфични
препораки и една поинаква перспектива за креаторите на економските политики, која би
требало да биде ориентирана кон долгорочните реформи на страната на понудата и
производството.
Кандидатката д-р Наташа Трајкова се јавува како автор на повеќе научноистражувачки трудови, и тоа:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Trajkova, N. (2017). Assessing Instability in Transition Countries using Perron’s Modified
Augmented Dickey-Fuller Test. International Journal of Economics, Commerce and
Мanagement, Vol 5, issue 12. Rochester, United Kingdom.(ISSN (2348-0386), pp: 1-20
Trajkova, N., Obednikovska S.(2017) Some peculiarities of growth in the course of
transition, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series,
Issue 6/2017, „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844
– 7007, pp: 131-137
Trajkova N., Radukić S. (2017) Testing instability in growth patterns in the course of
transition: Evidence for Balkan Countries , Ekonomske teme, University of Nish (ISSN 03538648 eISSN 2217-3668), pp 451-463,
Trajkova N., Gversoki M. (2017) Innovation and technical progress in the neoclassical
economic growth theory. Proceedings of the International Conference ‘With Innovation to
Sustainable Development. University Economic Academy – Novi Sad, Faculty for Applied
Management, Business and Economics – Belgrade,
Trajkova, N. (2017). Obsolescence of physical capital in the course of transition. Journal
Association 1901 “SEPIKE”, Edition 16, (3/2017) Poitiers (France), Frankfurt
(Germany), Los Angeles (U.S.) ISSN 2196-9531 (Print), ISSN 2372-7438 (Online) pp:
208-215
Trajkova N., Angeloska-Dichoska M.,(2017). Stylized facts of transition. Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017,
„ACADEMICA BRÂNCUŞI” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, pp: 420 (available online:
Obednikovska S., Trajkova N. (2016). Globalization as a factor of competitiveness
Proceedings of the International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference
Series – University St Kliment Ohridski , Faculty of Economics - Prilep , October, 2016
Trajkova, N. (2013). Instability of economic growth in the course of transition European scientific journal (ISSN: 1857- 7431(online); ISSN: 1857-7881 (print),
European Scientific Institute, 55 Park Hill, Clapham Common, SW4 9NS, London UK.
Vol, 9, No. 07, pp. 363-380
(file:///C:/Users/Bitola/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb
we/TempState/Downloads/874-2670-1-PB.pdf)
Trajkova, N. (2013). Instability and Volatility of Growth under Transition: An
Application of the Еxogenous Growth Theory. PhD thesis, submitted at Staffordshire
University, Stoke-on-Trent, UK, 2013.
Trajkova, N. (2008). FDI in Albania – paper presented on the conference held in the
framework of 14th CEI International Summer School of Cervia, Cervia, September.
Тrajkova, N. (2008). Theoretical interpretation of the trade effect of the regional trade
integrations – FAMIS Working Papers No. 1 Trajkova, N. (2006). Some Aspect of the
Process of Regional Integration – Annual Book of the University St. Clement of Ohrid –
Bitola, RMacedonia
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•

•
•
•

•
•

•

Trajkova, N. (2006) EU – Western Balkans Economic Relations - Experience Useful for
new EU “Neighbours”- Journal of the Institute for Euroregional Studies “Jean Monnet”
European Centre of Excellence, Vol.II, EUROLIMES,Oradea University Press, Autumn
2006
Trajkova, N. (2006). Regional Integration Among Small Partners - Is it a Successful
Story? – Theory and Evidence in Balkan Case – Scientific Conference, Nish, Serbia.
Trajkova, N. (2006). Disintegration of the Balkans – Introduction into New Integration in
the Region? – Economics and Business, February, 2006, Skopje
Trajkova N. (2004). Regional Integration of the Balkans and the regional integrative
options of RMacedonia (Master’s thesis, unpublished, Economic Institute, Skopje,
September.
Trajkova, N. (2003). Financial Crisis in Countries in South - East Asia – Annual Book of
Faculty of Economics – Prilep, 2003. (244-265)
Trajkova, N. (2001). The Importance and the Role of the Foreign Capital in Privatization
of the Public Sector in RMacedonia, Annual Book of Economic Institute – Skopje
2001/2002
Trajkova, N. (2000). Agreement for Stabilization and Association between Republic of
Macedonia and European Union - elements, problems and perspectives” – Annual Book
of Faculty of Economics – Prilep 1999/2000

Дополнително, кандидатката учествувала во подготовката на издадена студија за
оценка на јавнатите политики во Македонија, во рамките на ФИСКАСТ пероектот:

•
•
•
•

•

How is public money spent? Cost-benefit analysis of selected public policies in Macedonia.
British Embassy Skopje and Finance Think. (Expert) (2016)
High education on every cost? Cost - benefit analysis of the dispersed studies on the state
universities in Macedonia (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think. (2016)
Subventions in the Agriculture. Cost - benefit analysis of public policy to support agriculture in
Macedonia (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think. (2016)
Protection of the Environment: Accountability in Public Money Spending in environment
protection area and waste management (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think.
(2016)
Liberalization of the market of the electrical energy. Cost-benefit analysis of the public policy:
Study case of two schools in two various municipalities in Macedonia (mentor) British
Embassy Skopje and Finance Think. (2016)

Посета на конференции

Кандидaтката дала свој придонес со своето учесто во неколку позначајни меѓународни
конференции:

•

International Conference “With Innovation to Sustainable Development”. University
Economic Academy – Novi Sad, Faculty for Applied Management, Business and
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economics – Belgrad, 7 December, 2017
International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series – University
St. Kliment Ohridski , Faculty of Economics - Prilep , October, 28-30 2016
Public debate - How is public money spent: Education, infrastructure, FDIs, 22 March
2016, Oasa Hotel, Shtip (expert and mentor)
Workshop on Public Policy Assessment and Communication, Krushevo - Finance Think
and British Foreign and Commonwealth Office, Skopje, October 2015 (expert)
Forum, FISCAST: Building capacity and tools for fiscal accountability, sustainability and
transparency in Macedonia – Finance Think and British Foreign and Commonwealth
Office, Skopje, October 2015 (expert)
Stata Course at Staffordshire University (september, 2012)
PhD Conference Staffordshire University 2012
PhD Conference Staffordshire University 2011
PhD Conference Staffordshire University 2010
PhD Conference Staffordshire University 2009
Conference held in the framework of 14th CEI International Summer School of Cervia,
Cervia, September 2008
From “Smaller Europe” to “Greater Europe”. The Eastern European Border during the
XVII – XXI Centuries, 6-8 July, 2006, University of Oradea, Oradea, Romania
Structural Changes and Demographic Changes in the South European countries – Nish,
Serbia, June, 2006 ;
Exchange of experience among students - organized by OSI - Budapest in Istanbul, 9-12
September 2005
Introduction to Research Methods - Staffordshire University, UK, December, 2005
First WAY’s General Conference – World Academic Youth Organization and UNESCO,
- 09-12.12.2004 - Marrakesh, Morocco
1.4.

Стручно-апликативна дејност

Во контекст на понатамошното усовршување кандидатката го остварила и следното:

Посета на семинари, курсеви, работилници и јавни дебати:

•
•
•
•

•

Certificate in Research Methods, Stoke on Trent, 2012
PhD Conferences Staffordshire University 2009, 2010, 2011 and 2012
Stata Course at Stafforshire University (september, 2012)
“Economics, Sustainable Development and Environmental Protection” –Cervia, 14th
CEI International Summer School of Cervia, University of Bologna, 9-21 september,
2008
“Regional and Euroregional Structures Efficiency in the Area of the New EU Border”Oradea, Iasi, Chisinau, Uzhgorod, Debrecen – 9-18 July, 2006
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•

•

•

•

“Training the trainers” - ” Kon Evropa zaedno” Tempus JEP – 17013-2002 – Skopje
24.04.-30.04.2004 god. ; “ Intensive Seminar on the European Union – College of
Europe , Institute for Postgraduate European Studies Bruges, Belgium, 28 June to 16
July 2004 (certificate obtained Trainer for EU Structures)
“The Media in National and Global Context” - American studies seminar University
Macedonia – Greece and American Embassy in Greece, Thessaloniki, Greece, April
2004 ;
“The Rule of Low at Home and Abroad” American studies seminar University
Macedonia – Greece and American Embassy in Greece, Thessaloniki, Greece, October,
2003 ;
“ Discovering Our New World “ - American studies seminar University Macedonia –
Greece and American Еmbassy in Greece, Thessaloniki, Greece, April 2002 ;

Стипендии и признанија:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERGE-EI Teaching Fellowship (2013-2016)
ERASMUS Mundus Mobility Grant 2016
Joint SOROS and Staffordshire scholarship for conducting PhD 2005 -2009
Government scholarship for talented students - 1995-99
Certificate for Best Student – Faculty of Economics - 2000 god.
UNESCO scholarship for Young Academic Stuff 2004
Joint SOROS and Staffordshire scholarship for conducting PhD 2005 -2009
European Commission - Jean Monet Scholarship - 2006
IMG-FYR3021-2006 European Mobility Grant
European Commission - Jean Monet Scholarship - 2006

Студиски престои:

Кандидатката Наташа Трајкова остварила студиски престои во повеќе универзитети во
Грција , Англија, Белгија, Унгарија, Хрватска и Италија.

Учество во проекти:

Дополнително, таа била вклучена во повеќе проекти и тоа:

•

•

FISCAST: Building capacity and tools for fiscal accountability, sustainability and
transparency in Macedonia – Finance Think and British Foreign and Commonwealth
Office, Skopje, (2015-2016) (expert)
Дизајн и имплементација на информациски систем за менаџмент на знаење во
ФАМИС, ФАМИС, интерен проект, 2013.
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•

•
•
•
•

Проблемот на премостувањето на малите бизниси и можностите за негово
надминување низ синергирањето и тимската работа. ФАМИС, интерен проект,
2013.
European Commission Project on Regional Cooperation – Romania, Ukraine, Hungary and
Moldova, 2006
To Europe Together, Tempus JEP – 17013-2002 – Skopje 2004.
Structuring and integrating the University International Cooperation – EU TEMPUS –
PHARE project , 2005
European project for modernization of the public administration and public policy in
Republic of Macedonia “ University “ Macedonia “ – Greece and University “ St. Kiment
Ohridski “ – Macedonia, PHARE Program, May 2002
Заклучок и предлог

Врз основа на изнесените податоци за постигнатите резултати од наставно
образовната и научно - истражувачката активност на кандидатката Наташа Трајкова Најдовска, Рецензентската комисија го донесе следниот заклучок и предлог.
Кандидатката е доктор на економски науки и ги исполнува условите предвидени од
Законот за високо образование. Таа е автор и коавтор на поголем број научни и стручни
трудови објавени во домашни и странски научни и стручни списанија. Дополнително, таа
учествувала на повеќе домашни и меѓународни научни конференции, симпозиуми и
семинари. Кандидатката се одликува со посветеност кон работата и исполнување на
поставените задачи, за што сведочи и спроведената анкета од страна на Универзитетот Св.
Климент Охридски во Битола.
Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно
искуство и постигнатите резултати во наставно-образовната и научноистражувачката
дејност, Рецензентската комисија
му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет, да ја избере кандидатката д-р Наташа Трајкова - Најдовска во
звањето вонреден професор за научните области: 50300 – Економска теорија и 50305 –
Економски развој на Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
Скопје, 28. 02. 2018 год.,
Рецензентска комисија

aкадемик. д-р Таки Фити,
редовен професор на Економски факултет,
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, МАНУ – Скопје
проф. д-р Мирослав Гвероски,
редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола
проф. д–р Татјана Димоска,
вонреден професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид, Универзитет
Св. Климент Охридски – Битола.

