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РЕФЕРАТ 

За избор на виш научен соработник во научно подрачје Организациони 

науки и управување (Менаџмент) при Институтот за истражување во 

животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ 

 

Научно-истражувачкиот совет на Институтот за истражување во животна 

средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, на седницата одржана на 

28.04.2015 година, во врска со Конкурсот објавен во дневниот весник 

„Дневник“ и „Koha Ditore“ на 26.03.2015, формира Рецезентска комисија за 

избор на виш научен соработник во научно подрачје Организациони науки и 

управување (Менаџмент) во состав: проф. д-р Љубомир Дракулевски, 

претседател, проф. д-р Леонид Наков, член и проф. д-р Снежана 

Костадиноска-Милошеска, член. 

 На распишаниот конкурс за избор на виш научен соработник во научно 

подрачје Организациони науки и управување (Менаџмент) се пријави 

кандидатот доц. д-р Ангелина Танева-Вешоска. По разгледување на 

поднесените документи, Рецензентската комисија има чест на Научно-

истражувачкиот Совет на Институтот за истражување во животна средина, 

градежништво и енергетика – ИЕГЕ да му го поднесе следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

1.1. Биографски податоци 

Кандидатот д-р Ангелина Танева-Вешоска е родена на 19.05.1980 година 

во Велес, Р. Македонија. Основно и средно училиште завршила во Неготино со 

континуиран одличен успех и е прогласена за ученик на генерацијата 94/98 

година. Учествувала на многу државни натпревари по македонски јазик, 

физика и хемија, на кои има освојувано награди и пофалници за успешно 

учество. На Филозофски факултет, Институт за психологија во Скопје се 

запишала во 1998 година. Дипломирала со просек 9,51 на 06.06.2003 година со 
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дипломска работа со наслов: Поврзаност на димензии на личност 

екстраверзија, невротицизам и психотицизам со преземената стратегија на 

пристапување или одбегнување на стресна ситуација кај просветните 

работници. Во 2002 година се запишала на Гешталт Институт, акредитиран 

тренинг институт во Европската Асоцијација за Гешталт Психотерапија, каде во 

2009 година се здобила со звање гешталт психотерапевт. 

На последипломски студии на Економски факултет, УКИМ, се запишала 

во 2004 на насоката МБА – Менаџмент. Сите предвидени испити ги положила со 

успех и ги завршила последипломските студии со просек 8,78 и на 02.10.2007 

година успешно го одбранила магистерскиот труд со наслов „Влијанието на 

стресот врз менаџерите“ под менторство на проф. д-р Љубомир Дракулевски и 

се здобила со звање магистер на економски науки во област менаџмент. 

Докторатот под наслов „Влијанието на емоционалната интелигенција врз 

лидерството“ ја одбранила Економски факултет на 12.05.2010 година под 

менторство на проф. д-р Љубомир Дракулевски.  

 Во периодот од 2009 година до 2011 година д-р Танева-Вешоска 

завршила специјализација за Кариерен советник и Обучувач за кариерни 

советници. Исто така, во периодот од 2012 до 2013 година успешно ја завршила 

специјализацијата за Обучувач за возрасни и Обучувач за обучувачи на 

возрасни. 

 Во текот на студиите (2000-2003 година) била ангажирана како проектен 

асистент на Проектот за разрешување етнички конфликти. Веднаш по 

завршувањето на студиите се вработила како помлад асистент во ММ Колеџ 

(2003-2004 година) на предметите Социјална психологија и Маркетинг 

психологија. Од 2004 година почнува да работи на ФОН Универзитет како 

асистент во област менаџмент во периодот од 2004 до 2010 година. Била 

асистент по предметите: Претприемништво, Менаџмент, Организација и 

менаџмент, Деловно комуницирање и етика. На 20.10.2010 година е избрана во 

звање Доцент во областа на економските науки, работејќи на Факултетот за 

економски науки, при ФОН Универзитет.  
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Од септември 2014 година д-р Танева-Вешоска работи како Раководител на 

сектор образование при Институтот за истражување во животна средина, 

градежништво и енергетика – ИЕГЕ. Исто така, таа е истражувач во областа на 

организациските науки и  одржлив развој. 

 

1.2. Наставна и научна дејност 

На Факултетот за економски науки при ФОН Универзитетот д-р Танева-

Вешоска била наставник на следните предмети: Меѓународен менаџмент, 

Деловно комуницирање и етика, Бренд менаџмент, Лидерство, Глобализација, 

Менаџмент на човечки ресурси. 

Во доменот на научно-истражувачката работа, своето внимание го има 

насочено кон истражувањата од областа на менаџмент, организациско 

лидерство, претприемништво, лидерство, одржлив развој, организациска 

психологија.  

Д-р Танева-Вешоска редовно учествува на меѓународни конференции и 

објавува научно истражувачки трудови. Учествувала на следните конференции 

во земјата и странство: 

1. XI International  May conference on  strategic management  IMKSM 
2015, 29-31 May, Bor, Serbia 

2. Fifth international scientific conference, KNOWLEDGE - WHO AND 
WHAT, 21-25 May, 2015, Bansko, Republic of Bulgaria 

3. 4 th International Symposium on Environmental and Material Flow 
Management – EMFM14, 31 October–2 November, Bor, Serbia 

4. Conference Social responsibility-necessity for competitive and 
sustainable business, 28 October, 2014, Skopje 

5. International Scientific Conference, Macedonia and the Balkans, a 
hundred years after the world war I-Security and Euro-Atlantic 
Integrations, 3-5 June, 2014, Ohrid, Macedonia 

6. 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and 
Entrepreneurship: Inside and Outside of Managerial Mind, 4-5 April, 
2014, Dubrovnik, Croatia 

7. Business Systems Labaratory-2nd International Symposium: Systems 
Thinking for a Sustainable Economy, 22-23 January, 2014, Rome, Italy 

8. International Conference “Serbia within European Paradigm of Career 
Guidance – Recommendations and Perspectives”, 24-25 October, 2013, 
Nish, Serbia 
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9. Second International Science Conference, Contemporary Management 
Challenges and the Organizational Sciences, 1-3 November, 2013, 
Bitola, Macedonia 

10. XV-Symposium of the Association of accountants of Republic of 
Macedonia, 10-12 October, 2013, Struga, Macedonia 

11. ICEIRD – 6th International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, 20-21 June, 2013, Istanbul, 
Turkey 

12. International Gestalt Congress, 16-18 November, 2012, Skopje, 
Macedonia 

13. First International Conference for Business, Economics and 
Finance, 13-15 September, 2012, Shtip, Macedonia 

14. ICEIRD – 5th International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, 1-2 June 2012, Sofia, Bulgaria  

15. 8 International May Conference on Strategic Management, 25-27 
May, 2012, Bor, Serbia  

16. The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, 2011, Istanbul, 
Turkey 

17. Security in the post-conflict (western) Balkans: transition and 
challenges faced by the Republic of Macedonia, 27-28 May, 2011, 
Ohrid, Macedonia 

18. 7 International May Conference on Strategic Management, 26-28 
May, 2011, Zajecar, Serbia 

19. ICEIRD – 4th International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, 5-7 May, 2011, Ohrid, Macedonia 

20. Researching economic development and entrepreneurship in 
transitional economies, 27-29 October, 2011, Banja Luka, Republic of 
Srpska, Bosnia and Herzegovina 

21. 9 International Conference, Na putu ka dobu znanja- Taking the 
road to the times of knowledge, 23-24 September, 2011, Novi Sad, 
Serbia 

 

Во текот на своето работење на ФОН Универзитет била ментор на 

дваесетина магистерски труда, специјалистички трудови и дипломски работи.  

Д-р Танева-Вешоска во периодот од 2010-2014 година учествувала на 

Темпус проект: INTERFACE - Developing and setting up measures for initiating, 

enhancing and sustaining Higher-Education-Society Cooperation, во рамки на кој 

остварила и студиски престој во Универзитетот во Ливерпул, Велика 

Британија, Унивезритетот во Грац и Универзитетот за бизнис и економија во 

Виена, Австрија и Новиот Бугарски универзитет во Софија. Бугарија.  

Како тренер за возрасни организирала и била обучувач на голем број на 

семинари, летни школи и академии, каде учесници биле средношколци, 
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студенти, возрасни со рамки на програми за доживотно учење, наставници и 

сл. Таа ги обработувала темите од областа на менаџментот, кариерно 

планирање и советување, лидерство и психологија. Исто така, и самата била 

учесник на педесетина семинари за личен и професионален развој, во земјата 

и во странство.  

 

1.3.  Објавени публикации (книги) и учебници 

Д-р Танева-Вешоска е коавтор на две книги:  

1. Деловно комуницирање и етика, заедно со проф. д-р Марија 

Зарезанкова-Потевска, објавена во 2012 година;  

2. Лидерство, заедно со проф. д-р Љубомир Дракулевски и доц. д-р 

Лазар Ѓуров, објавена во 2015 година. 

Исто така, коавтор е на учебничкото помагало со наслов Практикум по 

менаџмент, заедно со проф. д-р Роберт Димитровски и ас. м-р Жана 

Ѓорѓиевска објавено во 2005 и 2008 година.  

 

1.4. Научни трудови 

Работејќи самостојно или во тим со колеги истражувачи, д-р Танева-

Вешоска ги има објавено следните научно-истражувачки трудови: 

 Understanding conflict in small businesses in Republic of Macedonia, Lj. 
Drakulevski, A. Taneva-Veshoska, A. Janeska-Iliev, Bor, 2015 

 Search for values and talent in organizations striving towards a 
knowledge based economy-the case of Republic of Macedonia, A. 
Taneva-Veshoska, S. Trajkovska, Lj. Drakulevski, A. Janeska-Iliev, Bansko, 
2015 

 Sustainable development in Macedonian organisations, A. Taneva-
Veshoska, S. Trajkovska, M. Gugovska-Ivanovska, Bor, 2014 

 The role of the leader’s approach in overcoming social conflicts, L. 
Gjurov, A. Taneva-Veshoska, Kemo Djozo, Ohrid, 2014 

 The influence of spiritual intelligence on ethical behavior in Macedonian 
organizations, Lj. Drakulevski, A. Taneva-Veshoska, Rome, 2014  

 Learning style and change of strategy in conflict management among 
Macedonian managers, Lj. Drakulevski, L. Nakov, A. Taneva-Veshoska, 
Dubrovnik, 2014  
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 The role of transformational leadership in the process of motivating the 
human resources in the organization, L. Gjurov, A. Taneva-Veshoska, 
Bitola, 2013 

 Strategies for stress managing in accounting profession in Macedonia, A. 
Taneva-Veshoska, M. Ivanovska, Struga, 2013 

 Corporate Entrepreneurship in Macedonia, Lj. Drakulevski, A. Taneva-
Veshoska, Istanbul, 2013 

 The globalization and the opportunities for development of the 
Macedonian organization, A. Taneva-Veshoska, L. Gjurov, Shtip, 2012 

 The influence of the dutifulness of the Macedonian entrepreneurs on 
the employess in the process of creating competitive companies, L. 
Gjurov. A. Taneva-Veshoska, Shtip, 2012 

 Ethical behavior in the workplace in R. Macedonia, A. Taneva-Veshoska, 
Lj. Drakulevski, Bor, Serbia, 2012 

 Social Entrepreneurship is a Step Forward to High Human Development, 
M. Zarezankova-Potevska, A. Taneva-Veshoska, Sofija, 2012 

 Student entrepreneurial characteristics and attitude toward change in 
Macedonia, Lj. Drakulevski, A. Taneva-Veshoska, Sofia, 2012 

 Business angels, A. Taneva-Veshoska, Lj. Drakulevski, L. Gjurov, S. 
Trajkovska, Banja Luka, 2011 

 The Influence of Emotional Intelligence in Macedonian Organizations, A. 
Taneva-Veshoska, Lj. Drakulevski, L. Gjurov, Na putu ka dobu znanja, Novi 
Sad, 2011 

 The roll of contemporary leadership in creating the organizational 
climate, M. Tripunoski, A. Taneva-Veshoska, Z. Gjorgjievska, Zajecar, 2011 

 Transfromational leadership as a key factor in dealing with the 
transitional challenges in the western Balkan’s region, L. Gjurov, A. 
Taneva-Veshoska, Ohrid, 2011 

 Macedonian Entrepreneurs and Their Efficient and Effective Time and 
Stress Management Skills, A. Taneva-Veshoska, Lj. Drakulevski, Ohrid, 
2011 

 Personal values and goals of young entrepreneurs in Macedonia, M. 
Zarezankova-Potevska, A. Taneva-Veshoska, Ohrid, 2011 

 Emotional Intelligence: What is it and Why it Matters, A. Taneva-
Veshoska, Lj. Drakulevski, Vizione, 11& 12, Skopje, 2009 

 Stress in organizations, Visione, 10, 2008 

 Sources of stress and their influence on managers, Annual Proceedings, 
FON University, 2008 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната досегаѓна активност, кандидатот д-р 

Ангелина Танева-Вешоска, во својот развоен професионален пат има понудено 

голем број трудови и публикации, од областите на организационите науки и 

управување (менаџмент). Согледувајќи ја целокупната научно-истражувачка и 
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наставна активност на кандидатот д-р Ангелина Танева-Вешоска, 

Рецензентската комисија оценува дека таа ги исполнува сите услови и 

поседува квалитети да биде избрана во научно звање виш научен соработник. 

Заа таа цел, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи 

на Научниот Совет на Институтот за истражување во животна средина, 

градежништво и енергетика – ИЕГЕ, да ја избере д-р Ангелина Танева-Вешоска 

во звањето виш научен соработник во научно подрачје (506) Организациони 

науки и управување (Менаџмент). 

    

    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

  проф. д-р Љубомир Дракулевски, претседател с.р. 

проф. д-р Леонид Наков, член с.р. 

проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, член с.р. 
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РЕФЕРАТ 

За избор на соработник-истражувач во научно подрачје Економски  науки 

при Институтот за истражување во животна средина, градежништво и 

енергетика – ИЕГЕ 

 

Научно-истражувачкиот совет на Институтот за истражување во животна 

средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, на седницата одржана на 

28.04.2015 година, во врска со Конкурсот објавен во дневниот весник 

„Дневник“ и „Koha Ditore“ на 26.03.2015, формира Рецезентска комисија за 

избор на соработник-истражувач во научно подрачје Економски науки во 

состав: проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, претседател, проф. д-р 

Предраг Трпески, член и доц. д-р Ангелина Танева-Вешоска, член. 

 На распишаниот конкурс за избор на соработник-истражувач во научно 

подрачје Економски науки се пријави кандидатот м-р Славица Трајковска. По 

разгледување на поднесените документи, Рецензентската комисија на Научно-

истражувачкиот Совет на Институтот за истражување во животна средина, 

градежништво и енергетика – ИЕГЕ му го поднесе следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

1.5. Биографски податоци 

Кандидатот м-р Славица Трајковска е родена на 19.12.1967 година во 

Вишеград, Р. Црна Гора. Основно и средно училиште завршила во Скопје со 

континуиран одличен успех. На Правниот факулет при ФОН Универзитет во 

Скопје се запишала во 2005 година. Дипломирала со просек 9,08 во 2008 

година и се стекнала со назив дипломиран правник.  

На последипломски студии на Економски институт-Скопје, УКИМ, се 

запишала во 2009 година на насоката Меѓународен менаџмент. Сите 

предвидени испити ги положила со успех и ги завршила последипломските 
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студии со просек 9,00 и на 22.05.2012 година  година успешно го одбранила 

магистерскиот труд со наслов „Визијата на Европа за конкурентската 

предност на економијата базирана на знаење“ под менторство на проф. д-р 

Снежана Костадиноска-Милошеска и се здобила со звање магистер на 

економски науки во област меѓународен менаџмент. После завршување на 

последипломските студии во 2013 година се запишала на Школата за докторски 

студии при УКИМ, Скопје, студиска програма: Економски науки. Во март, 2015 

година ја пријавила тезата за докторска дисертација под наслов „Економски 

придобивки од вложување во знаење и човечки капитал – студија на случај 

Градежен Институт Македонија“ под менторство на проф. д-р Снежана 

Костадиноска-Милошеска.  

 Во текот на својот професионален ангажман м-р Славица Трајковска 

имала низа раководни работни позиции, меѓу кои раководител на Служба за 

студентски прашања, менаџер на Маркетинг сектор и менаџер на Центарот за 

развој и стратешко планирање при ФОН Универзитет, во периодот од 2003 до 

2014 година. 

Од јуни 2014 година м-р Трајковска работи како директор при Институтот за 

истражување во животна средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ.  

Исто така, таа е истражувач во областа на економските науки и 

организациските науки. 

М-р Славица Трајковска во периодот од 2010-2014 година учествувала на 

Темпус проект: INTERFACE - Developing and setting up measures for initiating, 

enhancing and sustaining Higher-Education-Society Cooperation, во рамки на кој 

остварила и студиски престој во Универзитетот во Ливерпул, Велика 

Британија, Унивезритетот во Сараево, Босна и Херцоговина.  
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1.6. Научна дејност 

 

1. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ 

Во доменот на научно-истражувачката работа, м-р Трајковска своето 

внимание го има насочено кон истражувањата од областа на економските 

науки и менаџментот. Работејќи самостојно или во тим со колеги истражувачи, 

м-р Трајковска ги има објавено следните научно-истражувачки трудови: 

 Search for values and talent in organizations striving towards a 

knowledge based economy-the case of Republic of Macedonia, A. 

Taneva-Veshoska, S. Trajkovska, Lj. Drakulevski, A. Janeska-Iliev, Bansko, 

2015 

Во научниот труд, Потрага по вредности и таленти во организациите 

кои се стремат кон економија базирана на знаење – случај на Република 

Македонија, се истражени состојбите и предизвиците на организациите во 

стремежот кон економијата базирана на знаење. Од особено значење за 

организациите и нивна поголема конкурентност е привлекување на 

талентирани кадри, кои можат да придонесат во развојот на организацијата 

и понудата на иновативни производи или услуги. Во трудот се обработени и 

карактеристиките на економиите базирани на знаење и улогата на 

знаењето во економскиот раст на државата. 

 

 Sustainable development in Macedonian organisations, A. Taneva-

Veshoska, S. Trajkovska, M. Gugovska-Ivanovska, Bor, 2014 

Во научниот труд, Одржлив развој во Македонските организации, авторите 

ги анализирале 100-те македонски организации кои биле прогласени за 

науспешни во 2013 година. Спроведеното истражување беше со цел да се 

согледаат повеќе аспекти во начинот на финцкионирање и позиционирање 

на организациите во опшстеството и нивниот придонес кон сите релевантни 

стеикхолдери. Во трудот се дадени и препораки за идни истражувања, како 

и конкретни чекори кои организациите може да ги преземат во процесот на 

градење одржливи бизнис системи. 
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 Significance of knowledge management in Republic of Macedonia – 

traditions and challenges, S. Kostadinoska-Miloseska, S. Trajkovska, 

Economic Development, 1-2/2013 

Во научниот труд, Значењето на управувањето со знаење во Република 

Македонија – традиции и предизвици, истражени се улогата на знаењето 

во економијата,процесот на управување со знаењето и придонесот кој го 

има знаењето за организацијата. Посебно е ставен акцент на состојбите и 

практиките во управувањето на знаење, системите за споделување знаење, 

искористување на истото од страна на организациите за свој бенефит и 

развој.  

 Менаџирање на знаењето во РМ – состојба и предизвици, С. 

Трајковска, Скопје, 2012  

Во научниот труд, Менаџирање на знаењето во РМ – состојба и 

предизвици, направено е истражување за менаџирањето на знаење во 

Република Македонија, како и предизвиците со кои се среќава 

менаџментот во овој процес. Анализата укажува на улогата на знаењето 

како клучен ресурс во организациите, постоењето на системи за 

управување со знаење и перцепцијата на менаџерите и вработените за 

знаењето и начините на негово користење или губење.  

 Business angels, A. Taneva-Veshoska, Lj. Drakulevski, L. Gjurov, S. 

Trajkovska, Banja Luka, 2011 

Во научниот труд,  Бизнис ангели, е истражена појавата на бизнис ангелите 

како особено значаен модел на поттикнување на претприемништвото, 

сигурен начин на финансирање и пружање поддршка на претприемачите во 

реализација на иновативни идеи. Анализирани се состојбите во Република 

Македонија и постоечката мрежа на бизнис ангели. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИИ 

М-р Трајковска има учествувано на меѓународни конференции и објавува 

научно истражувачки трудови. Учествувала на следните научни конференции 

во земјата и странство: 
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22. Fifth international scientific conference, KNOWLEDGE - WHO AND 

WHAT, 21-25 May, 2015, Bansko, Republic of Bulgaria 

23. 4 th International Symposium on Environmental and Material Flow 

Management – EMFM14, 31 October–2 November, 2015, Bor, Serbia 

24. International Conference “Serbia within European Paradigm of 

Career Guidance – Recommendations and Perspectives”, 24-25 

October, 2013, Nish, Serbia 

25. Меѓународна конференција: Предизвиците на науката во 

економијата базирана на знаење, Економски Институт, Скопје, 2012 

26. Researching economic development and entrepreneurship in 

transitional economies, 27-29 October, 2011, Banja Luka, Republic of 

Srpska, Bosnia and Herzegovina 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната досегашна активност, кандидатот м-р 

Славица Трајковска, во својот развоен професионален пат има понудено 

задоволителен број научни трудови, од областите на економските науки. 

Согледувајќи ја целокупната научно-истражувачка на кандидатот м-р Славица 

Трајковска, Рецензентската комисија оценува дека таа ги исполнува сите 

услови и поседува квалитети да биде избрана во научно звање соработник-

истражувач. Заа таа цел, Рецензентската комисија има чест и задоволство да 

му предложи на Научниот Совет на Институтот за истражување во животна 

средина, градежништво и енергетика – ИЕГЕ, да ја избере м-р Славица 

Трајковска во звањето соработник-истражувач во научно подрачје Економски 

науки. 

    

    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, претседател с.р. 

доц. д-р Предраг Трпески, член с.р. 

доц. д-р Ангелина Танева-Вешоска, член с.р 
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