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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ 

ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА И ЕКОНОМИЈА НА ТРУД 

НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП 

 

Со одлука број 02-1059/3 од 28.09.2017 година, Наставно-научниот совет на 

Економски факултет-Прилеп формира Рецензентска комисија за избор на наставник во 

сите наставно-научни звања од областите Економска статистика и Економија на труд, 

во состав: 

1. проф. д-р Димко Кокароски, редовен професор во пензија 

Економски факултет-Прилеп 

2. проф. д-р Коста Сотироски, редовен професор 

Економски факултет-Прилеп 

3. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор 

Економски факултет-Прилеп 

По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на Законот за 

високото образование и член 42 од Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Рецензентската комисија го 

поднесува следниов:  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 На конкурсот, објавен од Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – 

Прилеп во весникот „Нова Македонија“ на ден 31.08.2017 година, за избор на 

наставник во сите наставно-научни звања од областите Економска статистика и 

Економија на труд се пријави кандидатот д-р Димитар Николоски, вонреден професор 

на Економски факултет-Прилеп. Врз основа на конкурсната пријава, биографските 

податоци, научната и стручната активност на кандидатот го констатираме следново: 

 

БИОГРАФИЈА 

Кандидатот, д-р Димитар Николоски е роден на 06.05.1974 година во Велес. 

Основното образование го завршил во Велес и Прилеп, а средно насочено образование 

во гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп, насока математика-информатика, со одличен 

успех. Високото образование го продолжил на Економскиот факултет-Прилеп каде 

што во декември 1996 година завршил VII/1 степен на Економско-статистичко-

кибернетската насока, со просечен успех 8,96. За време на студиите кандидатот бил 

корисник на стипендија за талентирани студенти од страна на Министерството за 

образование на Република Македонија, а во завршната година од студиите бил избран 

за демонстратор по група предмети на Катедрата за математика, статистика и 

кибернетика. Уште како студент на додипломските студии на Економски факултет-
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Прилеп тој бил активен член на повеќе студентски организации а учествувал и во 

неколку летни школи како што се: Летните школи во организација на Универзитет “Св. 

Климент Охридски” и Државниот Универзитет на Флорида, Охрид, 1996 и 1997 

година, како и Меѓународниот институт за политички и економски студии, во 

организација на Универзитетот во Џорџтаун, 1996 година. 

Почнувајќи од октомври 1998 до март 2000 година кандидатот, д-р Димитар 

Николоски ги завршил постдипломските студии на Универзитетот во Нојшател, 

Швајцарија, на групата по статистика, на Факултетот за правни и економски науки. Во 

текот на трите семестри од студиите кандидатот успешно ги положил испитите, 

исполнувајќи ја квотата на потребни кредити и стекнувајќи се со право за изработка на 

завршен магистерски труд. Магистерскиот труд, насловен „Мерки на нееднаквост во 

распределбата на приходите во Република Македонија“, кандидатот го изработил во 

соработка со Меѓународната организација на трудот и Државниот завод за статистика 

на Република Македонија.  

Во периодот од септември 2002 до април 2007 година кандидатот, д-р Димитар 

Николоски, следеше дописни докторски студии на Универзитет во Стафордшир, 

Велика Британија, кадешто во април 2007 година успешно ја одбрани докторската 

дисертација, под наслов: „Детерминанти на одржлива стапка на невработеност во 

земјите во транзиција, со посебен осврт на Македонија“. За време на дописните студии 

кандидатот беше корисник на стипендија од Институтот отворено општество, а 

паралелно ги извршуваше и работните обврски како асистент на Економскиот 

факултет-Прилеп. Како докторант тој зел активно учество на повеќе регионални 

средби на докторанти од Универзитетот во Стафордшир што имале за цел 

промовирање и дискутирање на актуелните истражувачки проблеми. 

Димитар Николоски е вработен на Економски факултет-Прилеп од декември 

2000 година, каде што најнапред беше соработник по предметите математика за 

економисти, статистика за економисти и компјутерска техника и технологија, а од 

февруари 2008 година тој е избран за доцент по предметот Економетрија. Во периодот 

од 2006 до 2010 година тој ја извршуваше функцијата секретар на Катедрата за 

математика, статистика и кибернетика (подоцна Катедра за бизнис информатика) на 

Економски факултет-Прилеп. Во февруари, 2012 година избран е за доцент од областа 

Економија на труд, а воедно тој е основоположникот на оваа наставна дисциплина на 

Економскиот факултет-Прилеп. Од март, 2013 година избран е за вонреден професор 

од областите Економска статистика и Економија на трудот. 

Од октомври 2010 до септември 2014 година кандидатот, проф. д-р Димитар 

Николоски ја извршува функцијата раководител на Центарот за научно-истражувачка 

работа на Економски факултет-Прилеп во чии рамки има реализирано повеќе 

активности. Меѓу другото, Центарот за научно-истражувачка работа беше иницијатор 

на првиот интерен повик за истражувачки проекти што беше објавен на 9 јуни, 2011 

година и наиде на голем одзив кај наставничкиот и соработничкиот кадар во 

Факултетот. Освен тоа, во рамките на Центарот за научно-истражувачка работа д-р 

Димитар Николоски активно ја поттикнува работата на подготовка апликации за 

научно-истражувачки проекти и организирање научну конференции. Меѓу повеќето 

научни конференции во чија организациски и научни одбори учествувал канидатот д-р 
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Димитар Николоски, вредно е да се споменат следниве: „Миграцијата и пазарот на 

труд“, Крушево, 19-20 октомври, 2012 година; „Развој на малите и средни 

претпријатија: Градење конкурентска иднина на Југоисточна Европа“, Охрид, 3-4 

октомври, 2014 година; Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за 

општествени науки (IBANESS), Прилеп, 29 октомври 2016.  

Во периодот од октомври 2014 година до денес кандидатот, проф. д-р Димитар 

Николоски ја извршува функцијата продекан за меѓународна соработка и развој на 

Економски факултет-Прилеп. Во овој период тој е посветен на подигнување на нивото 

на меѓународна соработка на Факултетот што може да се согледа преку зголемен број 

меѓународни мобилности на кадарот и студентите во рамките на програмата Еразмус+. 

Во тој поглед тој овозможи континуирано информирање на студентите на Економски 

факултет-Прилеп за можностите за користење стипендии за студирање во странство, 

учество на летни/зимски школи, натпревари, семинари и сл. Освен тоа, свој придонес 

кандидатот има дадено за склучување нови билатерални Еразмус+ договори со други 

универзитети како што се: Универзитетот Бабеш Болај од Клуј Напока (Романија), 

Колеџот за економија и стручно образование во Целје (Словенија), Универзитетот во 

Ополе (Полска), Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив (Бугарија). 

Исто така, во рамки на програмата Еразмус+ направен е успех со остварувањето на 

првите дојдовни мобилности на професори од Турција и Хрватска кои со свои 

предавања гостуваа на Економскиот факултет-Прилеп. 

Во периодот од септември 2013 година до септември 2016 година кандидатот, 

проф. д-р Димитар Николоски беше член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола. Како сенатор има учествувано во повеќе активности и има дадено 

значаен придонес во унапредувањето на наставно-научната дејност на Универзитетот. 

Освен тоа, во периодот 2011-2013 година тој беше вклучен во работата на телата на 

Универзитетот како Претседател на Комисијата за оценка на научните трудови за 

доделување награда на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. 

Вредно е да се истакне придонесот што проф. д-р Димитар Николоски го има 

дадено за идејното осмислување и публикување на списанието „Еквилибриум“. Имено, 

тој е активен член на редакцискиот одбор на ова гласило на Економскиот факултет-

Прилеп уште од самото негово основање во декември, 2011 година. Целта на 

„Еквилибриум“ е публикување на активностите на Економски факултет-Прилеп заради 

нивно популаризирање меѓу студентите, партнерските институции и пошироката 

јавност. Покрај информации за тековните активности во Факултетот, во рамките на 

списанието веќе се етаблирани повеќе рубрики, а исто така, се објавуваат информации 

за соработка со други универзитети и за активностите на студентските организации. Во 

изминатиот период објавени се вкупно 24 броеви од „Еквилибриум“, а покрај во 

печатена форма, тој се објавува и во електронски облик на интернет страницата на 

Факултетот. 

Од мај 2013 година до денес кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски 

назначен е за национален експерт за предвидување на вештини и развој на пазарот на 

труд од страна на Европскиот центар за развој на стручно образование (CEDEFOP). Во 

рамките на овој ангажман тој редовно учествува во тековните активности за валидација 

на проекциите за идниот развој на понудата и побарувачката на вештини во Република 
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Македонија како дел од европскиот пазар на труд. Од поголемиот број активности како 

национален експерт во CEDEFOP, вредно е да се истакнат следниве работилници: 

„Предвидување на понудата и побарувачката на вештини во Европа и Експертски 

семинар за методологија и нови идеи”, CEDEFOP, Солун, 3-4 октомври 2013 година; 

Предвидување на понудата и побарувачката на вештини во Европа: Валидација на 

предвидувањата за 2016 година“, CEDEFOP, Солун, 5-6 ноември, 2015 година; 

„Предвидување на понудата и побарувачката на вештини: Подготовка на нови 

податоци“, CEDEFOP, Солун, 24-25 ноември 2016 година. 

Од ноември 2008 година кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски е член на 

Друштвото за наука и уметност-Прилеп во чии рамки учествувал во повеќе 

активности. Покрај работниот ангажман во Економски факултет-Прилеп, тој има 

професионално искуство како обучувач од областа на статистичката и економетриска 

едукација за вработени во ЕВН-Македонија, во периодот од октомври 2008 до 

февруари 2009 година. Како експерт од областа на пазарот на труд  учествувал во 

повеќе меѓународни проекти финансирани од страна на Европска комисија (IPA), 

Глобална развојна мрежа (GDN), Европска фондација за обуки (ETF), Британски совет 

и др. Во 2010 година проф. д-р Димитар Николоски ја преведе книгата „Операциони 

истражувања: вовед“ (осмо издание) од Хамди Таха во издание на издавачката куќа 

„Магор“ од Скопје. Покрај тоа, тој има објавено повеќе статии со стручна 

проблематика во дневни весници и има учествувано во голем број јавни дебати, 

трибини и тркалезни маси. 

Кандидатот проф. д-р Димитар Николоски во изминатиот период има 

реализирано повеќе студиски престои во странство, а меѓу нив вредно е да се истакнат 

следниве: Стоук-он-Трент, Велика Британија, 18-26 мај 2011, студиски престој на 

Универзитетот во Стафордшир во рамките на ТЕМПУС проектот „Постдипломски 

студии по претприемништво и локален економски развој“; Бон, Германија, 25-29 

ноември 2013, студиски престој преку CEDEFOP „Дуален систем на стручно 

образование во Германија: Учење на работното место“; Текирдаг, Турција, 18-22 мај, 

2015, студиска мобилност на Универзитетот „Намик Кемал“ во рамки на програмата 

Еразмус+; Нирнберг, Германија, 11 октомври-12 ноември, 2017, студиски престој на 

Универзитетот  „Фридрих-Александер “ во рамките на проектот „Природата и 

последиците од ниските плати во пост-транзицијата: Емпириско согледување од 

Република Македонија“. 

Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, активно се служи со два странски 

јазици: англиски и француски коишто ги има совладано во текот на редовното 

образование и разни други напредни курсеви. Меѓу другото, тој се има стекнато со 

цертификати за деловен француски јазик во 1995 и 1996 година, во рамките на 

меѓународниот натпревар „Златен збор“, како и диплома од Француската Алијанса за 

активно познавање на францускиот јазик. Освен тоа, тој има стекнато дипломи за прв, 

втор и трет степен на курс по англиски јазик во работнички универзитет „Моша 

Пијаде“-Прилеп. 

Исто така, кандидатот проф. д-р Димитар Николоски поседува широки 

компјутерски познавања од следниве подрачја на информатиката: Канцелариско 

работење (Microsoft Word, Excel, Power Point), статистички софтвер (S-Plus, SPSS, 
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Microfit), матеметички софтвер (MathCad) и бази на податоци (FoxPro). Познавањата 

на овие софтверски апликации во голема мера ги има применето во изведување на 

вежбите како соработник, а потоа и во предавањата како наставник на Економски 

факултет-Прилеп. 

 

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во својата работна кариера на 

Економскиот факултет-Прилеп бил ангажиран во повеќе наставни дисциплини. 

Најнапред, како асистент изведувал вежби во рамките на следниве предмети: 
Компјутерска техника и информатика, Математика за економисти и Статистика за 

економисти. Подоцна, како наставник тој е ангажиран на следниве наставни 

дисциплини во прв циклус студии: Економетрија, Бази на податоци и статистичка 

класификација, Теорија на статистичко заклучување, Економија на иновации и 

Економија на труд. Во рамките на втор циклус студии кандидатот бил ангажиран во 

наставата по предметите Економетрија-напредно ниво и Иновации и интелектуална 

сопственост. На третиот циклус студии, кандидатот проф. д-р Димитар Николоски ја 

изведувал наставата по следниве наставни дисциплини: Економија и Семинар по 

методологија на научно истражување. Тој, исто така, е ментор и член во комисии на 

повеќе докторанти на Економски факултет-Прилеп, а бил ментор и член во комисии за 

одбрани на повеќе магистерски трудови. 

Освен тоа, кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски активно бил вклучен во 

наставата на неколку меѓународни студиски програми, а меѓу нив вредно е да се 

издвојат следниве: пост-дипломските студии по МБА од Универзитетот Френклин 

(Охајо, САД) во заедничка организација со Универзитетот „Св. Климент Охридски“-

Битола каде го спроведува курсот по Менаџерска економија; и заедничката 

докторската програма „Претприемништво и менаџмент на мали и средни 

претпријатија“ организирани во рамките на ТЕМПУС проект, каде го спроведува 

курсот по Истражувачки методи. 

Како наставник по предметот Економетрија, проф. д-р Димитар Николоски 

објавил „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по 

економетрија“ со што значително е зголемен квалитетот во изведувањето на наставата 

по оваа наставна дисциплина. Трудот е наменет за студентите кои изучуваат 

економетрија на додипломските и постдипломските студии за полесно совладување на 

практичните аспекти од примената на економетриските техники. Ова учебно помагало 

се состои од два дела: илустриран прирачник за Microfit и збирка решени задачи по 

економетрија. Прирачникот, што е разработен во првиот дел од книгата, претставува 

водич за едноставна примена на софтверскиот пакет Microfit, додека збирката задачи, 

во вториот дел, содржи бројни обработени примери од економетрија. Во прилог кон 

овој труд е приложен компакт диск што ја содржи демо верзијатa на софтверскиот 

пакет Microfit, како и податоците за задачите од вториот дел. На тој начин е 

овозможено полесно совладување на задачите и користење на овој софтверски пакет за 

решавање бројни практични проблеми. 
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Како наставник, проф. д-р Димитар Николоски го внесол целото свое знаење, 

креативност, педагошко искуство, методолошка логистика, интелектуален хабитус и, 

пред сè, големата професионалност, насочувајќи ги студентите кон аналитички и 

проблемски начин на апсолвирање на наставните содржини. Сосема накратко, неговите 

основни педагошко-едукациски начела во себе ги антиципираат следниве содржини: 

примена на современи едукациски и истражувачки методи (пристапи, модели и 

техники) при изведувањето на предавањата, вежбите и консултациите со студентите; 

отвореност кон иновации при конципирањето и реализирањето на наставните 

програми и планови; сеопфатна теоретска елаборација на наставните содржини; 

ориентираност кон апликативните пристапи при изведувањето на наставата; и 

толерантност и флексибилност во комуникацијата со студентите.  

На овој начин проф. д-р Димитар Николоски ја развива систематичноста и 

мотивираноста во работењето на студентите, стимулирајќи ја неопходната креативност 

и автентичност во процесот на студирањето, а истовремено развивајќи го и нивното 

чувство за дијалог и почитување на аргументите на другиот. Со самото тоа, тој дава 

значаен придонес, како во стекнувањето на нивните професионални знаења, така и во 

формирањето на нивниот поглед на живот. 

Оценка од самоевалуација. 

 Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Економскиот факултет Прилепје 

во 2015 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за евалуација 

севкупниот работен ангажман на вон. проф. д-р Димитар Николоски е оценет со 

просечна оценка 4,31 од вкупен број анкетирани студенти 66, а која се однесува на 

квалитетот на наставата, односот спрема студентите и оценувањето на студентите. 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, уште за време на своето 

образование на додипломските и постдипломските студии пројавува интерес за 

научно-истражувачка работа. Во своите рани трудови тој големо внимание посветува 

на теоретските и методолошките аспекти на истражувањето, односно гради прецизна 

епистемолошка основа којашто, подоцна, ќе му овозможи супериорна методолошка 

позиција во научното работење. Тоа особено доаѓа до израз при истражувањето на 

глобалните и крајно комплексни социо-економски феномени во транзицискиот период 

во Република Македонија. Во тој контекст само ќе спомнеме дел од проблемите што се 

предмет на негов интерес: влијанието на промените во политичкиот и економскиот 

систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во 

Република Македонија; задоволување на културните потреби на граѓаните во 

Република Македонија; животниот стандард на граѓаните во Република Македонија; 

социјалната дистанца; и социјалната нееднаквост. Во овој период пособено треба да се 

потенцира неговиот придонес во пишувањето и објавувањето на книгата „Граѓаните на 

Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од дваесет и првиот век“ 

во коавторство со проф. д-р Љупчо Печијарески и Стевчо Димески, кадешто на 

систематичен начин се сублимирани економските, социјалните и политичките 
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проблеми во Република Македонија на преминот од дваесеттиот во дваесет и првиот 

век. 

Една група трудови на кандидатот проф. д-р Димитар Николоски се однесуваат 

на истражување на проблемите на сиромаштијата, подвработеноста и нееднаквоста во 

распределбата на приходите. Така, во еден од трудовите подетално се разработени 

статистичките показатели за сиромаштијата, додека во други два труда поодделно се 

третираат теоретските аспекти на нееднаквоста и студијата на случај за доходовната 

нееднаквост во Република Македонија. Најновите негови истражувања во оваа област 

опфаќаат анализа на взаемната поврзаност на нееднаквоста, сиромаштијата и 

економскиот раст. Овие трудови претставуваат значаен придонес за економската наука 

во Република Македонија со оглед на тоа што станува збор за проблематика што 

мошне малку е третирана во стручната и научната литература кај нас. 

За време на докторските студии и потоа кандидатот, проф. д-р Димитар 

Николоски, особен интерес пројавува за истражување на проблемите што се 

однесуваат на пазарите на труд, со посебен осврт на пазарот на труд во Република 

Македонија. Во тој контекст, вредно е да се споменат неколку групи трудови. Имено, 

во првата група се издвојуваат трудовите што се однесуваат на регионалните 

карактеристики на пазарите на труд во земјите во транзиција. Во нив авторот прави 

обид да ги диференцира карактеристиките на пазарите на труд во земјите од 

Југоисточна Европа, со посебен осврт на карактеристиките на македонскиот пазар на 

труд. Во втората група трудови акцентот е ставен врз тековите на пазарите на труд, при 

што авторот применува современи статистички и математички методи на сохастичко 

моделирање. За одбележување е фактот што во овие трудови за првпат се третира 

динамиката на пазарот на труд во Република Македонија и се расветлуваат некои 

проблеми поврзани со неговиот стагнантен карактер. Во третата група трудови се 

вбројуваат оние во коишто авторот разработува различни аспекти на пазарите на труд 

во земјите во транзиција со посебен осврт на Република Македонија, како што се: 

Применливоста на теоретскиот концепт на NAIRU за македонскиот пазар на труд, 

Перспективите на македонскиот пазар на труд во периодот на пост-рецесиски развој, 

Сегментација на пазарот на труд во Република Македонија и др. Со овие свои трудови 

проф. д-р Димитар Николоски се промовира на македонската научна сцена како еден 

од најзначајните, ако не и најзначаен истражувач на пазарот на труд во Република 

Македонија. 

Веднаш по одбраната на својата докторска дисертација, во април 2007 

кандидатот, д-р Димитар Николоски, ја доби престижната втора награда за млади 

истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата што за првпат ја додели 

Народната банка на Република Македонија, по повод 15 години од монетарното 

остамостојување на Република Македонија. Насловот на наградениот труд беше: 

„Модел на одржлива стапка на невработеност за земјите во транзиција, со осврт на 

Република Македонија“. 

Во 2009 година проф. д-р Димитар Николоски ја објавува својата книга на 

англиски јазик „Одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција – студија 

на случај за Република Македонија“, во издание на германската издавачка куќа „ВДМ 

Верлаг“. Преку ова издание проблемите поврзани со пазарот на труд во Република 
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Македонија добија уште поголем публицитет во светската стручна и научна јавност. 

Секако, овој чин дефинитивно на проф. д-р Димитар Николоски му отвори нови 

перспективи во градење меѓународна научна кариера, втемелена врз перманента 

комуникација со колеги од странство што, само по себе, ги зголеми стандардите на 

неговата научноистражувачка работа.  

Во најновите истражувања кај проф. д-р Димитар Николоски можат да се 

забележат неколку насоки на интерес коишто се во непосредна корелација со 

проблемите поврзани со економијата и пазарите на трудот.  

Во првиот случај поле на интерес се алтернативните механизми за 

прилагодување на пазарот на труд, како што се: вработувањето во неформалниот 

сектор, емиграцијата и неактивноста. Како резултат на ваквите механизми на 

прилагодување, субоптималниот еквилибриум на пазарот на труд се одржува речиси 

две децении и претставува своевидна енигма во економската теорија. Во тој поглед 

кандидатот своите напори ги насочува кон идентификување на капацитетот на овие 

механизми да апсорбираат дел од невработените и на тој начин да ги амортизираат 

економските и социјалните последици од високата невработеност. За таа цел тој 

користи официјално публикувани податоци, а исто така спроведува соодветни 

теренски истражувања. Секако, тој не останува само на тоа, но како ангажиран млад 

научник се обидува да антиципира соодветни мерки за политики што би придонесле за 

подобрување на понудата на пазарот на труд и поттикнување на креирањето работни 

места во формалниот сектор.  

Како второ поле на интерес, проф. д-р Димитар Николоски своето внимание го 

насочува кон анализа на понудата и побарувачката на вештини на пазарот на трудот 

како и нивна меѓусебна усогласеност. Со оглед на тоа што проблемот на 

неусогласеност во понудата и побарувачката на пазарот на труд во Република 

Македонија сé повеќе добива значење, кандидатот се обидува да понуди иновативни 

методи за истражување на динамиката и потеклото на ваквата неусогласеност. Секако, 

крајна цел е формулирање соодветни препораки за политиките кои би воделе кон 

поголема ефикасност на пазарот на труд во Република Македонија. 

Трет, и најнов домен на истражувачки интерес на проф. д-р Димитар Николоски 

претставува природата и консеквенците од ниските плати во Република Македонија. 

Имено, ниските плати како своевиден феномен во транзицискиот и пост-транзицискиот 

период претставуваат голем научен предизвик за анализа, како на микроекономските 

ефекти како што се: животниот стандард, сиромаштијата и социјалната исклученост, 

така и за нивните макроекономски ефекти изразени преку намалена агрегатна 

побарувачка. И во овој случај, крајната цел на истражувањето би биле препораки за 

креаторите на политиките во насока на постигнување балансиран економски раст и 

зголемена благосостојба на граѓаните во Република Македонија. 

Посебно треба да се нагласи дека кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во 

голем број од своите трудови прави успешен спој меѓу теоретското елаборирање на 

истражуваните проблеми и примената на современите статистички техники и 

економетриски модели. На таков начин, тој настојува да ги следи светските трендови 

во анализирањето на социо-економските феномени преку примена на совремни алатки 

за квантитативна анализа. На тој начин, македонската економска наука значително се 
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збогатува со емпириски потврдени хипотези, а истовремено се придонесува во 

етаблирањето на овој научен метод како стандард во економската научна пракса. 

 
 

ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ 
 

1. „Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на јавното 

мислење – Студија на случај: Влијанието на промените во политичкиот и 

економскиот систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на 

граѓаните во Република Македонија“, Годишник на Економски факултет-Прилеп, 

бр.19-20, 2000; 

2. „Теоретско-методолошки претпоставки за истражување на феноменот на 

подвработеност во Македонија“, Економија и бизнис, мај 2001; 

3. „Статистички показатели за сиромаштијата со посебен осврт на показателите за 

сиромаштијата во Македонија“, Годишник на Економски факултет-Прилеп, мај 

2001; 

4. „Животниот стандард на граѓаните во Република Македонија“, Зборник на трудови 

од Меѓународниот симпозиум „Статистиката како основа за креирање на 

економската политика и економскиот развој во Југо-Источна Европа“, октомври, 

2001; 

5. „Дали е можна политика на trade off помеѓу невработеноста и инфлацијата во 

Македонија?“, Економија и бизнис, декември 2001; 

6. „Теоретски аспекти на нееднаквоста во распределбата на приходите“, Економија и 

бизнис, јуни 2002;  

7. „Регионални карактериситки на пазарите на труд во земјите во транзиција“, Зборник 

на трудови од Меѓународниот симпозиум „Регионалната соработка и 

економскиот развој“, Економски факултет-Прилеп, октомври 2003; 

8. „Демографските промени на пазарите на труд во земјите во транзиција со посебен 

осврт на Македонија“, Зборник на трудови од меѓународната конференција 

„Регионалниот развој и демографските промени во Балканските земји“, Економски 

факултет-Ниш, јуни 2003; 

9. „Утврдување на начинот на задоволување на културните потреби на граѓаните на 

Република Македонија во слободното време“, Годишник на Економски факултет-

Прилеп, бр.20, стр.186-208, 2003; 

10. „Тековите на пазарите на труд во земјите во транзиција со посебен осврт на 

Република Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум 

„Економскиот развој  и мерките за реконструкција на Југоисточна Европа – 

Влијанието на европската интеграција“, Дубровник, мај 2004; 

11. „Некои аспекти на квантифицирањето на невработеноста во Република 

Македонија“, Економија и бизнис, бр. 79/80, јули/август 2004; 

12. „Некои аспекти на проблемот на невработеност во Република Македонија“, 

Економски развој, бр.1-2-3/2004, стр.241-260; 

13. „Стохастичко моделирање на динамиката на пазарот на труд со примена за 

Република Македонија“, Зборник на трудови од III Конгрес на математичарите 

на Република Македонија, Струга, 29 септември – 2 октомври, 2005; 

14. „Новата економија и пазарот на труд во Република Македонија, колку се блиски 

односно далечни?“, Зборник на трудови од меѓународната конференција 

„Предизвиците на новата економија“, Охрид, 14-16 октомври 2005; 
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15. „Некои аспекти на доходовната нееднаквост – студија на случај за Република 

Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција 

„Структурните промени и демографските трендови во земјите на Југоисточна 

Европа“, Ниш, јуни 2006; 

16. „Применливоста на теоретскиот концепт на NAIRU за македонскиот пазар на 

труд“, Билтен на Министерство за финансии на Република Македонија, 09-10, 

2008, стр.46-53; 

17. „Перспективите на македонскиот пазар на труд во периодот на пост-рецесиски 

развој“, Зборник на трудови од меѓународната конференција „Економијата и 

бизнисот во пост-рецесискиот период“, Прилеп, 29 октомври, 2010; 

18. „Сегментација на пазарот на труд во Република Македонија“, Економија и бизнис, 

бр. 154, март 2011; 

19. „ Македонскиот пазар на труд и улогата на универзитетските бизнис инкубатори“, 

Зборник на трудови од 4-та Меѓународна конференција за претприемништво, 

иновации и регионален развој, Охрид, 5-7 мај, 2011; 

20. „Приврзаноста кон пазарот на труд во пост-транзициските змји – Студија на случај 

за Република Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција 

„Економски и општествени предизвици – Глобализација и одржлив развој“, 

Тирана, 9-10 декември, 2011; 

21. „Претприемништвото во неформалниот сектор како облик на прилагодување на 

пазарот на труд – студија на случај за Република Македонија“, Зборник на трудови 

од 5-та Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален 

развој, Софија, 1-2 јуни, 2012; 

22. „Невработеноста кај младите во Република Македонија“, Економија и бизнис, бр. 

170, август 2012; 

23. „Влијанието на механизмите за прилагодување на пазарот на труд врз 

сегментацијата на пазарот на труд во Република Македонија“, Зборник на трудови 

од меѓународната конференција „Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, 19-

20 октомври, 2012; 

24. „Влијанието на глобалниот општествен амбиент во Република Македонија врз 

пазарот на труд“, Зборник на трудови од меѓународната конференција 

„Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, 19-20 октомври, 2012; 

25. „Влијанието на економската криза врз леснотијата за водење бизнис во земјите од 

Западен Балкан“, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција 

„Истражување на економскиот развој и претприемништвото во транзициските 

економии“, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 25-27 октомври, 2012; 

26. „Емиграцијата и дознаките од странство како механизам за прилагодување на 

пазарот на труд – Студија на случај за Република Македонија“, Analytical Journal, 

Vol.5, No.1, November 2012; 

27. „Улогата на алтернативните механизми за прилагодување на пазарот на труд во 

Република Македонија за време на економската криза“, wiiw Balkan Observatory 

Working Paper No. 101, November 2012; 

28. „Детерминанти на сегментацијата на пазарот на труд во земјите во транзиција со 

посебен осврт на Република Македонија“, Der Donauraum Volume 52, Issue 3-4, 

2012, pp.429-444; 

29. „Филипсовата крива во Република Македонија како инструмент за креирање 

политики“, Економија и бизнис, бр. 179, мај 2013; 
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30. „Оценка на потребите за универзитетски бизнис инкубатори во земјите на 

Југоисточна Европа“, Зборник на трудови од 6-та Меѓународна конференција за 

претприемништво, иновации и регионален развој, Истанбул, 20-21 јуни, 2013; 

31. „Оценка на задоволството на студентите во земјите на Југоисточна Европа: 

Алтернативен пристап за вреднување на квалитетот на високото образование“, 

TEM Journal, Vol.2, No.3, pp.265-272; 

32. „Економски пристап кон безбедноста и здравјето при работа: Какви поуки можат 

да се извлечат за Република Македонија“, Зборник на трудови од првата 

меѓународна научно-стручна конференција „Безбедносно инженерство при 

работа и пожар“, Битола 4-5 октомври 2013; 

33. „Безбедноста и здравјето при работа како суштински дел за профитабилноста на 

компаниите“,Зборник на трудови од првата меѓународна научно-стручна 

конференција „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Битола 4-5 

октомври 2013; 

34. „Германскиот дуален систем за стручно образование и тренинг“, Економија и 

бизнис, бр. 186, декември 2013; 

35. „Социо-економските аспекти на проблемот на невработеност во Република 

Македонија“, Зборник на трудови на Друштвото за наука и уметност-Прилеп, 

бр.26/27, стр.15-28, Прилеп, 2014; 

36. „Олимписките игри и економијата“, Економија и бизнис, бр. 188, февруари 2014; 

37. „Зајакнување на иновациските потенцијали на Crowd-сорсингот“, Зборник на 

трудови од 8-
та

 Меѓународна конференција „Предизвици на општеството 

засновано на знаење“, стр.541-548, Букурешт, 16-17 мај 2014; 

38. „Дали високото образование го промовира претприемничкиот потенцијал на 

студентите во земјите на Југоисточна Европа?“, Annals of the “Constantin Brâncuşi” 

University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014; 

39. „Знаењата и вештините на студентите – предуслов за нивна вработливост на 

пазарите на труд во Југоисточна Европа“, Зборник на трудови од Советувањето 

на тема: „Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?“, 

МАНУ, 14 март, 2014; 

40. „Младите невработени и улогата на алтернативните механизми за приспособување 

на пазарот на труд – студија на случај за Република Македонија“,Зборник на 

трудови од Советувањето на тема: „Како до поголема вработливост на 

студентите и дипломците?“, МАНУ, 14 март, 2014; 

41. „Влијателни економисти – Гери Бекер“, Економија и бизнис, бр. 193, јули 2014; 

42. „Анализа на финансирањето на малите и средни претпријатија во Република 

Македонија – услови и перспективи“, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University 

of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014; 

43. „Детерминантите на половите разлики во поглед на невработеноста во пост-

транзициските земји: случајот на Р. Македонија“, книга „Животот утре – 

општествените трансформации во Југоисточна Европа“, Институт за 

демократија „Сосиетас Цивилис“, Скопје, февруари 2015, стр.155-172; 

44. „Скорешната економска криза и невработеноста на младите во Р. Македонија“, 

Зборник на трудови од Меѓународната конференција „Предизвици на 

современото општество“, стр.1-13, Институт за социолошки и политичко-правни 

истражувања, Скопје, 12 ноември, 2015; 
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45. „Интер- и интра-етничките конфликти како фактор за намалување на 

демократските и развојните капацитети на Р. Македонија“, Зборник на трудови од 

Меѓународната конференција „Предизвици на современото општество“, стр.337-

344, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 12 

ноември, 2015; 

46. „Дигитални можности за вработување на младите во Југоисточна Европа“, 

Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol.10, No.2, 2015, pp.14-18; 

47. „Понуда и побарувачка на вештини во Република Македонија: Извлекување поуки 

за идни интервенции на политиките”, SEER Journal for Labour and Social Affairs in 

Eastern Europe, Volume 18 (2015), Issue 2, pp.203-215; 

48. „Истражувањето и развојот во пост-транзицијата: Студија на случај за земјите од 

Западен Балкан“, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 

Volume 18 (2015), Issue 2, pp.231-240; 

49. „Влијанието на скорешната економска криза врз субјективната благосостојба на 

невработените во Р. Македонија: Улогата на алтернативните механизми за 

прилагодување“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција 

„Економија, здравје и среќа“, Лугано, 14-16 јануари, 2016; 

50. „Оценка на влијанието на економскиот раст и нееднаквоста во приходите врз 

намалување на сиромаштијата: Случај на Р. Македонија“, Balkan and Near Eastern 

Journal of Social Sciences, 2016:02(04), pp 134-141; 

51. „Влијанието на пристапот до финансии врз перформансите на формалните и 

неформалните мали и средни претпријатија: Случај на Косово“, Зборник на 

трудови од втората Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за 

општествени науки, Прилеп, 29 октомври 2016; 

52. „Фактори што влијаат врз склоноста за иновации и патенти во малите и средни 

претпријатија: Согледување од Р.Македонија“, TEM Journal, Vol.6, No.2, pp.407-

415; 

53. „Перцепциите за стрес и перспективи за вработување на невработените работници 

во Р.Македонија: Улогата на алтернативните механизми за прилагодување“, South 

East European Journal of Economics and Business, Vol.12, No.1, pp.68-79; 

54. „Реформи на политиките за е-инклузија и интеграција на лица со попречености во 

високото образование“, Proceedings from the International Scientific Conference 

“Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats”, Ohrid, June 

4-5, 2017; 

55. „Оценка на врската сиромаштија-раст-нееднаквост: Случај на Р. Македонија“, 

Eastern Journal of European Studies, Vol.8, Issue 1, pp.29-43; 

56. „Поврзување на пазарот на труд во Р. Македонија: Анализа заснована на 

поместување на кривата на Бевериџ“, Зборник на трудови од петта меѓународна 

конференција „Економија на интеграција: Улогата на економската мисла во 

модерното окружување“ (ICEI 2017), Тузла, 7-9 декември, 2017; 

 
ОБЈАВЕНИ КНИГИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

1. „Граѓаните на Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од 

дваесет и првиот век“ коавторство со Љупчо Печијарески и Стевчо Димески, 

Метафора, Прилеп, март 2002; 

2. „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по економетрија“, 

Економски факултет-Прилеп, април 2008; 
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3. „Одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција – студија на случај за 

Р.Македонија“, (на англиски јазик), ВДМ Верлаг, мај 2009. 

 

СТАТИИ ВО ВЕСНИЦИ 

1. „Попис да, но само во соодветни услови“, Дневник, 1 септември 2001; 

2. „Баланс помеѓу квалитетот и масовноста“, Дневник, 11 февруари 2011; 

 

УЧЕСТВА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

Со свои реферати кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, има учествувано на 

повеќе меѓународни конференции и симпозиуми, како што се следниве: 

1.  „Статистиката како основа за креирање на економската политика и економскиот 

развој во Југо-Источна Европа“, Скопје, 29-30 октомври, 2001; 

2.  „Регионалната соработка и економскиот развој“ – Меѓународен симпозиум на 

Економски факултет-Прилеп, Прилеп и Охрид, 20-21 јуни, 2003; 

3.  „Регионалниот развој и демографските промени во Балканските земји“, Ниш, 20 

јуни, 2003; 

4. „Економскиот развој и мерките за реконструкција на Југоисточна Европа – 

Влијанието на европската интеграција“, Дубровник, 7-8 мај, 2004; 

5.  III Когрес на математичарите на Република Македонија, Струга, 29 септември – 2 

окромври, 2005; 

6. „Предизвиците на новата економија“, Охрид, 14-16 октомври 2005; 

7. „Структурни промени и демографските движења во земјите од Јужна Европа“ - XI 

Научен собир, Еконмски факултет-Ниш, јуни 2006; 

8. „Економијата и бизнисот во пост-рецесискиот период“, Прилеп, 29 октомври 2010; 

9. 4
та

 Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој 

(ICEIRD), Охрид, 5-7 мај, 2011; 

10. „Економски и општествени предизвици – Глобализацијата и одржливиот развој“, 

Тирана, 9-10 декември, 2011; 

11. 5
та

 Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој 

(ICEIRD), Софија, Бугарија, 1-2 јуни, 2012; 

12. „Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, Македонија 19-20 октомври 2012; 

13. „Истражување на економскиот развој и претприемништвото во транзициските 

економии (REDETE), Бања Лука, Босна и Херцеговина, 25-27 октомври, 2012; 

14. Трет Форум на млади научници во Централна и Југоисточна Европа, Виена, 

Австрија, 6-8 декември, 2012; 

15. „Европска интеграција во високото образование и истражување во Западен 

Балкан“, Белград, Србија, 13 мај, 2013; 

16. 6
та

 Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој 

(ICEIRD), Истанбул, Турција 20-21 јуни, 2013; 

17. „Добро владеење во земјите во развој“, Економски факултет, Универзитет во 

Тирана, Факултет за економија и агробизнис, Земјоделски универзитет во Тирана 

во соработка со Регионалната програма за промоција на истражување (RRPP) и 

Универзитетот во Фрибург, Тирана, 5-7 декември, 2013; 
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18. „13
та

 Меѓународна конференција за Централна и Источна Европа, Старите правила 

и новата традиција: Генрациски разлики во Централна и Источна 

Европа“,University College of London, School of Slavonic and East European Studies, 

Лондон 19-21 февруари 2014; 

19. „Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?“, Симпозиум во 

организација на Македонската академија на науки и уметности, Скопје, 14 март, 

2014; 

20. „Предизвици на општеството засновано врз знаење“, Меѓународна конференција, 

Букурешт, Романија, 16-17 мај, 2014; 

21. „Развојот на малите и средни претпријатија и иновациите: Градење конкурентска 

иднина на Југоисточна Европа“, Економски факултет-Прилеп со поддршка на 

Централно-Европска иницијатива (CEI), Охрид, 3-4 октомври, 2014; 

22. „Предизвици на современото општество“, Институт за Социолошки и политичко-

правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 12 ноември, 

2015 година; 

23. „Економија, здравје и среќа“, Универзитет за применети науки и уметности на 

Јужна Швајцарија, Лугано, 14-16 јануари, 2016; 

24. Втора Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за општествени 

науки (IBANESS), Прилеп, 29 октомври 2016; 

25. Универзитетска интерна конференција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-

Битола, Крушево, 29-30 септември, 2017; 

26. Петта меѓународна конференција „Економија на интеграција: Улогата на 

економската мисла во модерното окружување“ (ICEI 2017), Тузла, 7-9 декември, 

2017; 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

Исто така, кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, зема активо учество и во 

повеќе научно-истражувачки проекти, како што се:  

1. „Влијанието на промените во политичкиот и економскиот систем врз вредносните  

ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во Република Македонија“, 

Економски факултет-Прилеп и Министерство за Наука на Р. Македонија, 2000; 

2. „Проценка на општествените потреби за ревитализација на Градската бања во 

Прилеп“, Институт Oтворено Oпштество, април-јуни, 2001; 

3. „Студија за економски развој на село Маловишта“, Програма ФАРЕ, мај-

септември, 2001; 

4. „Заеднички постдипломски студии во Југоисочна Европа по економија и наука за 

менаџмент“, Заеднички Европски Проект ТЕМПУС бр.41077, 2006; 

5. „Школа за млади истражувачи“, Центар за економски, социјален и културен развој 

на Република Македонија, февруари-мај 2008; 

6. „Постдипломски студии по претприемништво и локален економски развој“, 

Заеднички Европски Проект ТЕМПУС бр.145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES; 

7. „Улогата на алтернативните механизми за прилагодување на пазарот на труд во 

Република Македонија во периодот на економската криза“, Меѓународен институт 

за економија-Виена, јули 2011- фебруари 2012; 
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8. „Поврзување на понудата и побарувачката на вештини на пазарите на труд во 

транзициските земји и земјите во развој“, Европска фондација за тренинг, декември 

2011 - март 2012; 

9. „Развој на модел за предвидување на потребите за вештини во Република 

Македонија“, Фондација Отворено општество, Alumni Grant Program, јануари-

декември 2013; 

10. „Натамошна модернизација на Агенцијата за вработување“, Операционална 

програма за развој на човечки ресурси 2007- 2013, ИПА Компонента 4 

(EuropeAid/129895/D/SER/MK); 

11. „FISCAST: Градење капацитет и алатки за фискална одговорност, одржливост и 

транспарентност во Македонија“, Finance Think, ноември 2015-април 2016; 

12. „Влијанието на Странските директни инвестиции врз исходите на пазарот на труд: 

Случајот на Македонија“,Global Development Network and CERGE-EI, јануари-

декември, 2016; 

13. „Зајакнување на доживотното учење преку модернизација на стручното 

образование и тренинг и системот за образование на возрасни“, Операционална 

програма за развој на човечки ресурси 2007- 2013, ИПА Компонента 4 

(EuropeAid/135834/IH/SER/MK); 

14. „Природата и последиците од ниските плати во пост-транзицијата: Емпириско 

согледување од Р. Македонија“, Civil Society Scholar Award, септември 2017-мај 

2018; 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на опстојната анализа на сите аспекти, релевантни за избор на 

универзитетски наставник, Комисијата е на мислење дека станува збор за кандидат со 

ангажиран творечки опус и високи едукативни и научно-истражувачки капацитети. 

Имено, неколку компаративни показатели јасно го илустрираат претходно изнесеното 
мислење: Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во текот на својата работна 
кариера има објавено 56 научни и стручни трудови; раководел или бил составен дел од 
истражувачката екипа при реализацијата на 14 научни проекти; учествувал на 26 
меѓународни конференции и симпозиуми; има дадено значаен придонес во работата на 
десетина летни школи и семинари; објавил три книги и наставни помагала; одржал 
голем број предавања и вежби; и партиципирал со својот јавен говор на значајни, за 
пошироката општествена заедница, трибини, дебати и дискусии. Оваа импресивна 
творечка дејност кандидатот ја збогатил и со организациско-административни 
активности поврзани со работата на Економскиот факултет-Прилеп, пред сè, како 
раководител на Центарот за научно-истражувачка работа, продекан за меѓународна 
соработка и развој, но и како идеен творец и практичен реализатор на списанието 
„Еквилибриум“. Кандидатот покажал способност за изведување на сите видови 
вискообразовна дејност и има позитивна оценка (4,31) од студентската анкета 

спроведена од Комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола. 
Несомнено, станува збор за кандидат кој има ангажиран однос кон средината во 

којашто работи и живее кој, со својата беспрекорно изградена сциентистичка кариера, 



16 
 

 

втемелена како врз цврсто фундираната епистема, така и врз високи гносеолошки 

сводови зад коишто стои јасно препознатлив методолошки инстументариум, но и 

темелна теоретска поткованост во однос на клучните економски теории и концепти, 

остава видливи траги во градењето едни нови стандарди во сфаќањето на професијата 

професор на високо-образовните институции во Република Македонија. 

Роден истражувач, љубопитен, аналитичен, креативен, издржлив, толерантен, 

секогаш подготвен да ги почитува аргументите на другите, и окарактеризиран од 

колегите како економист-трагач кој знае да го препознае вистинскиот економски 

проблем. Проф. д-р Димитар Николоски гради кариера на научник што ја спојува 

најдобрата традиција на старата економска школа во Република Македонија, заснована 

врз опстојна квалитативна анализа на живата економска реалност, со новите трендови 

втемелени врз квантитативната анализа и методи што во себе инкорпориираат 

познавање на математиката, статистиката и економетријата потребни за поголема 

егзактност во економската наука, на што инсистира и современиот сциентистички 

економски бран. Кога кон ова ќе се додаде неговиот суверен пропедевтичко-педагошки 

хабитус, чии основни карактеристики се: систематичност, сеопфатност, отвореност кон 

иновации, примена на современи едукациски пристапи и, пред сè чувство за дијалог со 

студентите, се чини дека кандидатот проф. д-р Димитар Николоски, уште во својата 

рана фаза од кариерата, се промовира во професор и личност која трасира еден нов пат 

во развојот на научно-образовната дејност во Република Македонија.  

Во согласност со претходно изнесените констатации, Рецензентската комисија 

смета дека кандидатот заслужува да напредува во својата академска кариера и на 

Сенатот на Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола му предлага проф. д-р 

Димитар Николоски, да биде избран во звање редовен професор од областите 

Економска статистика и Економија на труд. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. проф. д-р Димко Кокароски, редовен професор во пензија 

 Економски факултет-Прилеп с.р. 

 

2. проф. д-р Коста Сотироски, редовен професор 

 Економски факултет-Прилеп с.р. 

 

3. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор 

 Економски факултет-Прилеп с.р. 

 

 

 

 


