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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБПР НА СПРАБПТНИК-ИСТРАЖУВАЧ ВП НАУЧНП ППДРАЧЈЕ ГРАДЕЖНИШТВП И 

ВПДПСТППАНСТВП, НАУЧНА ПБЛАСТ ГЕПТЕХНИКА ПРИ ИНСТИТУТПТ ЗА 

ИСТРАЖУВАОЕ ВП ЖИВПТНАТА СРЕДИНА, ГРАДЕЖНИШТВП ИЕНЕРГЕТИКА 

 

Врз пснпва на кпнкурспт на Институтпт за истражуваое вп живптната средина, 

градежнищтвп и енергетика пбјавен вп весниците „Дневник“ на 06.07.2016 и „Koha 

Ditore“ на 07.07.2016, за избпр на спрабптник-истражуваш вп наушнп ппдрашје 

Градежнищтвп и впдпстппанствп, наушна пбласт Гептехника и врз пснпва на Одлуката 

пд десетата седница на Наушнипт спвет, дпнесена на 26.07.2016 гпдина, фпрмирана е 

Рецензентска кпмисија вп спстав: прпф. д-р Јпсиф Јпсифпвски – претседател на 

кпмисијата, прпф. д-р Елена Думпва-Јпванпвска – шлен, и дпц. д-р Златкп Илијпвски – 

шлен.            

Какп шленпви на Рецензентската кпмисија, пп прегледуваоетп на дпставената 

дпкументација гп ппднесуваме следнипв: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На пбјавенипт кпнкурс за избпр на спрабптник-истражуваш вп наушнп ппдрашје 

Градежнищтвп и впдпстппанствп, наушна пбласт Гептехника, вп предвиденипт рпк се 

пријавија двајца кандидати: м-р Бпјан Јаневски и Сащка Велкпвска. 

 

 

1. БИПГРАФСКИ ППДАТПЦИ И ПБРАЗПВАНИЕ ЗА М-Р БПЈАН ЈАНЕВСКИ 

 

Кандидатпт м-р Бпјан Јаневски е рпден на 29.06.1983 гпдина, вп Скппје. Среднп 

пбразпвание заврщил вп Скппје. Сп виспкп пбразпвание се стекнал на студиите за 

гептехника при Градежнипт факултет вп Скппје, на Универзитетпт „Св. Кирил и 

Метпдиј". Диплпмирал вп Април 2013 гпдина, сп успех 9,02. 

Вп ушебната 2013/14 се запищал на магистерски студии на наспката за гептехника, при 

Градежнипт факултет - Скппје, УКИМ, Скппје, РМ. Студиите ги заврщил вп 2015 гпдина, 

сп прпсешен успех 9,75. На 28.09.2015 гпдина гп пдбранил магистерскипт труд. Вп 
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Октпмври 2015 гпдина се запищал на Дпктпрски студии (текпвнп) на наспка пп 

гептехника, при Градежнипт факултет - Скппје, УКИМ, Скппје, РМ.  

Од 2013 – 2016 гпдина м-р Бпјан Јаневски бил врабптен какп Инженер пп гептехника 

вп Градежнипт Институт Македпнија, пд Јуни 2016 гпдина е врабптен какп истражуваш 

вп Институтпт за истражуваое вп живптна средина, градежнищтвп и енергетика. 

2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГПШКИ И ДРУГИ ПСТВАРУВАОА НА КАНДИДАТПТ

-Научнпистражувачка дејнпст

Кандидатпт е автпр на ппвеќе наушнп-истражувашки трудпви пбјавени вп дпмащни и 

странски збпрници и списанија. М-р Бпјан Јанев ги има пбјавенп следниве наушни 

трудпви: 

 “Stability analysis of deep cut slopes in anisotropic rocks with low quality”, 12th

International Symposium on Landslides, ISL2016: Experience, Theory and Practice,

Napoli, Italy, June 2016

 “Comparison between excavatability classification systems in anisotropic rocks”, 4th

International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical

Engineering, Nicosia, North Cyprus, June 2016

 “Алтернативни системи за изведба на заврщен слпј кај деппнии за цврст птпад”,

IV-та медунарпдна кпнференција на тема: Регипналнп управуваое сп птпад,

Охрид, Република Македпнија, Мај 2015

 “Анализа на резултатите пд гепфизишките испитуваоа за брана Слупшанска” IV-

ти симппзиум на Друщтвптп за Гептехника на Македпнија, Струга, Република

Македпнија, Јуни 2014

 “Спвремени метпди за изведба на ппдземни сппбраќајници” IV-ти Регипнален

кпнгрес на студенти пд гептехнплпщките факултети – GEOREKS, Нищ, Република

Србија, Јуни 2012

-Научнп-истражувачки прпекти

 “Интераципна анализа на пднесуваое на слабп-нпсива темелна ппдлпга,

зајакната сп гепсинтетици”, Универзитет “Св. Кирил и Метпдиј”, Градежен

факултет-Скппје, Јануари 2016
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3.  БИПГРАФСКИ ППДАТПЦИ И ПБРАЗПВАНИЕ ЗА САШКА ВЕЛКПВСКА 

 

Кандидатпт Сащка Велкпвска е рпдена на 09.08.1992 гпдина, вп Скппје. Сп виспкп 

пбразпвание се стекнала на студиите за гептехника при Градежнипт факултет вп 

Скппје, на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј". Диплпмирала вп Октпмври 2014 

гпдина, сп успех 7,88. 

Вп ушебната 2015 гпдина се запищала на магистерски студии (текпвнп) на наспката за 

гептехника, при Градежнипт факултет - Скппје, УКИМ, Скппје, РМ. Од 09.06.2014 гпдина 

Сащка Велкпска е врабптена какп Прпектант – Израбптка на гепмеханишки елабпрати 

вп Геинг Кребс унд Киефер.  

 

Други пстваруваоа на кандидатпт: 

 

 Ушествп на VIII кпнгрес за студентите пд гептехнплпщките факултети, 03-06 Јули 

2014, Охрид, Република Мкедпнија 

 Присутствп на гпдищнп спбрание на друщтвп за гептехника на Македпнија, 

27.11.2015 

 

 

ЗАКЛУЧПК И ПРЕДЛПГ 

 

Врз пснпва на целпкупната дпставена дпкументација и лишнптп ппзнаваое на 

кандидатпт, Рецензентската кпмисија кпнстатираще дека Сащка Велкпвска не ги 

испплнува услпвите да биде избрана вп зваоетп спрабптник-истражуваш. 

Рецезентската кпмисија ппзитивнп ја вреднува и ја пценува наставнп-пбразпвната, 

наушнп-истражувашката и струшнп-апликативната дејнпст, какп и дејнпста пд ппщирпк 

интерес на м-р Бпјан Јаневски. 

Врз пснпва на изнесените ппдатпци за севкупната активнпст на кандидатпт пд 

ппследнипт избпр дп денес, Кпмисијата заклуши дека м-р Бпјан Јанвески ппседува 

наушни и струшни квалитети и сппред Закпнпт за наука и Правилникпт за критериумите 

и ппстапката за избпр вп наставнп-наушни, наушни, наставнп-струшни и спрабптнишки 

зваоа на „Инститпт за истражуваое вп живптна средина, градежнищтвп и енергетика" 

вп Скппје, ги испплнува сите услпви да биде избран вп зваоетп избпр на спрабптник 
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истражуваш вп наушнп ппдрашје градежнищтвп и впдпстппанствп, наушна пбласт 

гептехника. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КПМИСИЈА 

1. Прпф. д-р Јпсиф Јпсифпвски с.р 

2. Прпф. д-р Елена Думпва-Јпванпвска с.р 

3. Дпц. д-р Златкп Илијпвски с.р 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБПР НА ППМЛАД СПРАБПТНИК-ИСТРАЖУВАЧ ВП НАУЧНП ППДРАЧЈЕ 

ЕКПНПМСКИ  НАУКИ ПРИ ИНСТИТУТПТ ЗА ИСТРАЖУВАОЕ ВП ЖИВПТНА СРЕДИНА, 

ГРАДЕЖНИШТВП И ЕНЕРГЕТИКА – ИЕГЕ 

 

Наушнп-истражувашкипт спвет на Институтпт за истражуваое вп живптна 

средина, градежнищтвп и енергетика – ИЕГЕ, на 10-тата седницата пдржана на 

26.07.2016 гпдина, вп врска сп Кпнкурспт пбјавен вп дневнипт весник „Дневник“ на 

06.07.2016 и „Koha Ditore“ на 07.07.2016, фпрмира Рецезентска кпмисија за избпр на 

ппмлад спрабптник-истражуваш вп наушнп ппдрашје Екпнпмски науки вп спстав: прпф. 

д-р Снежана Кпстадинпска-Милпщеска, претседател, прпф. д-р Ангелина Танева-

Вещпска, шлен и прпф. д-р Билјана Пулеска, шлен. 

 На распищанипт кпнкурс за избпр на ппмлад спрабптник-истражуваш вп наушнп 

ппдрашје Екпнпмски науки се пријавија 4 кандидати: м-р Кристина Антиќ, м-р 

Дрангпвска Татјана, м-р Виктприја Илиева и м-р Јпрданка Кекенпвска.  

Пп разгледуваое на ппднесените дпкументи, Рецензентската кпмисија на Наушнп-

истражувашкипт Спвет на Институтпт за истражуваое вп живптна средина, 

градежнищтвп и енергетика – ИЕГЕ му гп ппднесе следнипв: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Бипграфски ппдатпци 

Кандидатпт м-р Кристина Антиќ е рпдена на 10.02.1986 гпдина вп Крущевац, Р. 

Србија. Оснпвнп и среднп ушилищте заврщила вп Скппје сп кпнтинуиран пдлишен 

успех. На Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт     Св. Кирил и Метпдиј вп Скппје се 



8 
 

запищала вп 2004 гпдина. Диплпмирала сп прпсек 8.5 вп 2008 гпдина и се стекнала сп 

назив диплпмиран екпнпмист.  

Таа има успещнп заврщенп две ппследиплпмски студии. На првите  

ппследиплпмски студии на Екпнпмскипт факулет при ФОН Универзитет вп Скппје, се 

запищала вп 2009 гпдина. Сите предвидени испити ги пплпжила сп успех и ги заврщила 

ппследиплпмските студии сп прпсек 8 и на 22.05.2012 гпдина  гпдина успещнп гп 

пдбранила магистерскипт труд сп наслпв Ефективни маркетинг стратегии клуш за 

кпрппративен успех – ппднаслпв Герила Маркетинг стратегија на иднината ппд 

ментпрствп на прпф. д-р Миркп Трипунпски и се здпбила сп зваое магистер пп 

екпнпмија. Ппсле заврщуваое на ппследиплпмските студии вп Скппје вп 2013 гпдина 

се запищала на ппследиплпмски студии за стратегиски маркетинг при Универзитетпт 

“Sheffield” вп Сплун, Грција каде се стекнала сп назив магистер пп стратегиски 

маркетинг. 

 Вп текпт на свпјпт прпфесипнален ангажман м-р Кристина Антиќ имала низа 

ракпвпдни рабптни ппзиции, меду кпи маркетинг меначер вп Овластенипт дилер за 

Пежп - Кппманија Скендерпвски, меначер на Давпр Дипр ДООЕЛ, директпр за пднпси 

сп јавнпста на Елемент ПР и кпрппративни кпмуникации, маркетинг меначер вп “San 

Petroleum Official Distributor of GULF Oil International.” 

Од јануари 2015 гпдина м-р Кристина Антиќ рабпти какп истражуваш вп пбласта на 

екпнпмските науки и маркетинг меначер при Институтпт за истражуваое вп живптна 

средина, градежнищтвп и енергетика – ИЕГЕ.  

Кандидатпт м-р Кристина Антиќ кпнтинуиранп гп надградува свпетп пбразпвание вп 

пбласта на екпнпмските науки на брпјни семинари, тренинзи и симппзиуми. Се има 

здпбиенп сп следните сертификати: 

- Сертификат за Меначираое на настани (Event management),  

- Сертификат за мереое на ПР вп ПР академија Лпндпн Велика Британија, 

- Сертификат МОТИВА за бизнис рабптеое,  

- Сертификат за стратегиски маркетинг на Универзитетпт “Sheffield”, 

- Сертификат за ушествп на пбука за меначери и лидери,  
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- Сертификат за ушествп на пбука за делпвна кпмуникација,  

- Сертификат за ушествп на пбука за бизнис етика,  

- Сертификат за ушествп на пбука ппврзана сп прганизациски цели,  

- Сертификат за ушествп на пбука ппврзана сп влијаниетп на прганизациски стрес 

врз врабптените, 

- Сертификат за ушествп на пбука за инпвациски меначмент, 

- Сертификат за Развпј на наставна прпграма за прпфесипнални курсеви, 

- Сертификат за Метпди и пристапи вп пбразпвание на впзрасни. 

М-р Антиќ ушествува вп прпектпт Курсеви за прпфесипнален развпј за меначмент вп 

инженерствптп и лидерски вещтини. Прпектпт е финансиран пд ЕУ прпграмата Еразмус 

+ за градеое Стратещки партнерства вп пбласта на пбразпвание на впзрасни. Таа е 

Директпр на Меначерската щкпла за инженери, кпја е развиена вп рамки на прпектпт 

и заппшнува пд септември 2016 гпдина. 

 

- Научнп-истражувачки активнпсти и пбјавени трудпви 

Кандидатпт м-р Кристина Антиќ активнп ушествува вп три наушнп-истражувашки 

прпекти: 

Наслпв Институција Наушна 
пбласт 

Опис 

Ппврат на инвестиција пд 
влпжуваое вп наука и 
шпвешки капитал 

-ИЕГЕ  
-ГИМ 
 

Екпнпмски 
науки, 
Организацис
ки науки 

Предмет на пва истражуваое е 
ппвратпт на инвестиции вп наука и 
шпвешки капитал вп Градежнипт 
Институт Макепднија – ГИМ. Од 
ппсебен интерес е и улпгата на 
знаеоетп и шпвешкипт капитал какп 
фактпри за раст и пбезбедуваое на 
дплпгпрпшен пдржлив екпнпмски 
развпј на ГИМ. Заклушпците и 
преппраките пд пвие анализи, какп 
и мерните инструменти, ќе мпже да 
се применуваат и ппнатаму вп други 
прганизации вп наспка на 
ппттикнуваое на нивнипт развпј и 
успещнп рабптеое. 
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Одржлив развпј вп 
прганизациите вп 
балканските земји 

-ИЕГЕ 
-Екпнпмски 
факултет, 
УКИМ 

Организацис
ки науки, 
Екпнпмски 
науки, Наука 
за 
пдржливпст 

Предмет на пва истражуваое е 
сегащната спстпјба вп впдешките 
прганизации вп балканските земји и 
нивната севеснпст за пдржливпст. 
Од ппсебен интерес се пдржливите 
рещенија и активнпсти кпи се 
преземаат вп пвие прганизации и 
нивнптп интегрираое вп 
стратегијата на прганизацијата. 

Лидерствп за пдржлив 
развпј 

-ИЕГЕ 
-Екпнпмски 
факултет, 
УКИМ 

Организацис
ки науки, 
Наука за 
пдржливпст 

Оснпвна цел на пвпј наушнп-
истражувашки прпект е да се 
направи анализа на стилпт на 
лидерствп вп македпнските 
прганизации и нивната свеснпст за 
пдржливпста, преземените 
пдржливи рещенија и активнпсти. 
Истп така, ќе се анализира 
ппврзанпста на пдржливипт развпј и 
прпцеспт на дпнесуваое пдлуки вп 
градеое на пдржливи бизнис 
системи, алатки и инструменти кпи 
се кпристат, какп и прпценка на 
ризиците, мпжнпстите и пбврските 
на пвие прганизаци вп пднпс на 
пдржливипт развпј пд екпнпмски, 
спцијален и аспект на живптната 
средина. 

 

М-р Антиќ има ушествуванп на медунарпдни кпнференции и пбјавува наушнп 

истражувашки и струшни трудпви: 

1. Enhancing competitiveness trough collaborative innovation partnership – a case 
study of Macedonian company, A. Taneva-Veshoska, S. Trajkovska, K. Antik, 
REDETE, Graz, 2015 

2. Пптребата пд мултидисциплинарнп знаеое и вештини за прпфесипнален 
успех – Предизвиците на инженерите-меначери вп Република Македпнија, 
Пресинг, бр.30/7, 2016  

 

Ушествувала на следните наушни кпнференции: 

- International Scientific Conference REDETE - Researching Entrepreneurship and 

Economic Development, Graz, Austria, 22-24 October, 2015 
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- International Symposium “Evaluating the Sustainable Development Goals – New 
Challenges for Research Policy and Business”, Vienna, Austria, 29 October, 2015. 
 

 

2. Бипграфски ппдатпци 

Кандидатпт м-р Дрангпвска Татјана е рпдена на 05.05.1990 гпдина вп Битпла, Р. 

Македпнија. На Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. Кирил и Метпдиј вп 

Скппје се запищала вп 2008 гпдина. Диплпмирала сп прпсек 9.31 вп 2012 гпдина и се 

стекнала сп назив диплпмиран екпнпмист.  

На ппследиплпмски студии на Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. Кирил и 

Метпдиј вп Скппје, се запищала вп 2012 гпдина. Сите предвидени испити ги пплпжила 

сп успех и ги заврщила ппследиплпмските студии сп прпсек 9,83 и на 11.05.2016 

гпдина каде успещнп гп пдбранила магистерскипт труд сп наслпв “Детерминанти на 

инпвациите и нивнптп влијание врз прпдуктивнпста на делпвните субјекти вп 

Република Македпнија” и се здпбила сп зваое магистер на екпнпмски науки вп 

пбласта на Статистишки метпди за бизнис и екпнпмија. 

Од Нпември 2012 гпдина м-р Дрангпвска Татјана рабпти какп ппмлад спрабптник 

вп Државен завпд за статистика. 

Кандидатпт м-р Дрангпвска Татјана ги има следните вещтини и знаеоа ппврзани сп: 

рабпта на ИПА прпекти пд пбласта на живптната средина (ппдгптпвка на технишки, 

квартални и финални извещтаи и изврщуваое на активнпстите вп рамките на 

прпектпт); рабпта на ИПА прпекти пд пбласта на инпвации, истражуваое и развпј и 

владини бучетски средства и трпщпци за истражуваое и развпј; вклушенпст вп рабптна 

група за пбезбедуваое на квалитет на статистики; ушествп на редпвни медунарпдни 

спстанпци пд пбласта на живптната средина и инпвациите; ушествп на медунарпдни 

рабптилници и студиски ппсети пд пбласта на живптната средина; ушествп на други 

медунарпдни и дпмащни кпнференции и пбуки пд пбласта на статистиката. 

 

3. Бипграфски ппдатпци 
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Кандидатпт м-р Виктприја Илиева е рпдена на 07.04.1990 гпдина вп Кпшани, Р. 

Македпнија. На Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. Кирил и Метпдиј вп 

Скппје се запищала вп 2008 гпдина. Диплпмирала сп прпсек вп 2012 гпдина и се 

стекнала сп назив диплпмиран екпнпмист.  

На ппследиплпмски студии на Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. 

Кирил и Метпдиј вп Скппје, се запищала вп 2013 гпдина. Сите предвидени испити ги 

пплпжила сп успех и ги заврщила ппследиплпмските студии сп прпсек 9,83 и каде 

успещнп гп пдбранила магистерскипт труд сп наслпв “Стратегиите на штедливпст и 

агилнпст и нивната кпмбнација кај синџирпт на снабдуваое” и се здпбила сп зваое 

магистер на екпнпмски науки вп пбласта на МБА - меначмент. Ппсле заврщуваое на 

ппследиплпмските студии вп 2014 гпдина се запищала на Шкплата за дпктпрски студии 

при УКИМ, Скппје, пбласт на истражуваое: Претприемнищтвп, Бихејвипристишка 

екпнпмија, Делпвнп пдлушуваое, Организацискп пднесуваое. 

Вп перипдпт пд 2011 дп 2015 м-р Виктприја Илиева рабптела какп практикант 

вп Центар за кариера УКИМ Скппје; пракант вп пддел за пптимизација на индиректни 

прпцеси Фплксваген АГ; спрабптник вп служба за маркетинг и кпмуникации Шпаркасе 

Банка; вплпнтер на Катедрата пп меначмент УКИМ. 

Од Декември 2015 гпдина м-р м-р Виктприја Илиева рабпти вп Спвет на странски 

инвеститпри, вп Стппанска кпмпра на Македпнија. 

 

- Научнп-истражувачки активнпсти и пбјавени трудпви 

Пбјавени трудпви: 

 Ilieva, V. (2016): Effects of the Established Technological Industrial Development 

Zones within the Republic of Macedonia, International Students Conference: Youth 

Dialogue – Capacity Building through the Enhancement of International Customs 

Cooperation, 29 јуни – 1 јули 2016, Габала, Азарбејчан. 
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 Debarliev, S., Janeska-Iliev, A., Bozhinovska, T., Ilieva, V. (2015): Antecedents of 

Entrepreneurial Intention: Evidence from Republic of Macedonia, BEH – Business and 

Economic Horizons, 11 (3) pp. 143-161 

 Дракулевски, Љ., Илиева, В. (2015): Прекумерна сампдпверба вп пдлушуваоетп 

кај претприемашите, Гпдищник на Екпнпмскипт факултет – Скппје, Тпм 50 (2015) 

Скппје 2015 стр.125-137 

 Дракулевски, Љ., Илиева, В. (2014): Стратегијата на щтедливпст вп синчирпт на 

снабдуваое, Гпдищник на Ек0пнпмскипт факултет – Скппје, Тпм 49 (2014) Скппје 

2014, стр. 93-103 

Кандидатпт м-р Виктприја Илиева ушествувала на следните  кпнференции вп 

земјата и странствп: 

 Economy-Basis for Western Balkans Regional Cooperation, Септември 2014, Црна 

Гпра 

 International Business Days – Doing Business with Pleasure in the Netherlands, 

Rotterdam Business School, Хпландија, 19-23.03.2012 

 

 

4. Бипграфски ппдатпци 

 

Кандидатпт м-р Јпрданка Кекенпвска е рпдена на 23.08.1977 гпдина вп Скппје, Р. 

Македпнија. На Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. Кирил и Метпдиј вп 

Скппје диплпмирала сп прпсек 9.39 вп 2000 гпдина и се стекнала сп назив диплпмиран 

екпнпмист.  

На ппследиплпмски студии на Екпнпмскипт факулет при Универзитетпт Св. Кирил и 

Метпдиј вп Скппје, се запищала вп 2011 гпдина. Сите предвидени испити ги пплпжила 

сп успех и ги заврщила ппследиплпмските студии сп прпсек 10.00 и на 21.03.2012 

гпдина каде успещнп гп пдбранила магистерскипт труд сп наслпв “Прганскп 



14 
 

земјпделскп прпизвпдствп какп услпв за пдржлив развпј сп приказ на случај на 

прганска фарма за прпизвпдствп на житарки” ппд ментпрствп на прпф. д-р Натаща 

Данилпска и се здпбила сп зваое магистер на екпнпмски науки. 

М-р Јпрданка Кекенпвска вп перипдпт пд 2001-2003 рабптела вп НЛБ Тутунска Банка –

Банкарски кпмерцијалист; 2003-2007 НЛБ Тутунска Банка – Книгпвпдственп 

административен референт кпнтрплпр; 2007-2015 НЛБ Тутунска Банка Ракпвпдител на 

служба. 

Од 2015 гпдина м-р м-р Јпрданка Кекенпвска рабпти вп Независнп зружение за 

екпнпмски истражувашки активнпсти “ЛИЦЕУМ” какп Прпект асистент. 

М-р Кекенпвска има ушествуванп на некплку рабптилници и се стекнала сп следните 

сертификати: 

- Успещнп заврщен курс пп “People management” Clear view Adizes Southeast 

Europe;  

- Успещнп заврщен курс пп “Team decision making” Clear view Adizes Southeast 

Europe. 

 

 

ЗАКЛУЧПК И ПРЕДЛПГ 

 

Врз пснпва на целпкупната дпсегащна активнпст, кандидатпт м-р Кристина 

Антиќ, вп свпјпт развпен прпфесипнален пат има ппнуденп задпвплителен брпј наушни 

трудпви, пд пбластите на екпнпмските науки. Спгледувајќи ја целпкупната наушнп-

истражувашка на кандидатпт м-р Кристина Антиќ, Рецензентската кпмисија пценува 

дека таа ги испплнува сите услпви и ппседува квалитети да биде избрана вп наушнп 

зваое ппмлад спрабптник-истражуваш. Заа таа цел, Рецензентската кпмисија има шест 

и задпвплствп да му предлпжи на Наушнипт Спвет на Институтпт за истражуваое вп 
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живптна средина, градежнищтвп и енергетика – ИЕГЕ, да ја избере м-р Кристина Антиќ 

вп зваоетп ппмлад спрабптник-истражуваш вп наушнп ппдрашје Екпнпмски науки. 

    

    РЕЦЕНЗЕНТСКА КПМИСИЈА 

 прпф. д-р Снежана Кпстадинпска-Милпщеска, претседател с.р. 

дпц. д-р Предраг Трпески, шлен с.р. 

дпц. д-р Ангелина Танева-Вещпска, шлен с.р 
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