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Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Со особена гордост, чест и задоволство го поздравувам педесетгодишниот јубилеј на Институтот
за социолошки и политичко–правни истражувања,
единица во рамки на интегрираниот Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Институтот во текот на своето петдецениско пос
тоење, како двигател на современата научна мис
ла, успешно и во континуитет ја остварува своја
та мисија и главните цели и задачи поради кои е
основан, притоа создавајќи бројни генерации на
домашно и меѓународно афирмирани наставно-на
учни и соработнички кадри, кои со високо ниво на
професионалност и посветеност низ годините го да
ваат својот личен придонес за развој на науката и
високото образование, збогатување на стручната и
научната литература од подрачјето на општествените
науки, како и за научно и професионално оспосо
бување и усовршување на подмладокот.
Преку низа поттикнати и отворени истражувачки
проблеми и прашања, спроведени научни и апли
кативни истражувачки проекти и експертизата на своите вработени, Институтот е непосреден
учесник во управувањето, унапредувањето и развојот на социоекономските состојби во Репу
блика Македонија, која во последните педесет години се соочува со бројни и разновидни про
мени, ризици и предизвици. Со своето долгогодишно дејствување, остварените резултати,
воспоставената плодна соработка со бројни институции (од јавниот, приватниот и граѓанскиот
сектор) во земјата и надвор од неа, како и со престижни високообразовни и научни институции,
Институтот несомнено претставува активен член на општеството, но и на пошироката академска
заедница.
Научноистражувачката дејност на Институтот се базира врз етичност, оригиналност, иновативност
и интердисциплинарност во изборот на истражувачките методи и техники, кои секогаш биле во
чекор со најновите научни гледишта, дилеми, сознанија и достигнувања.
Квалитетот на високообразовната дејност на Институтот, пак, се согледува преку интересот за
образовните профили, односно студиските програми од втор и трет циклус на универзитетски
студии, кои како едни од првите постдипломски студии воопшто организирани во земјата (започ
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нувајќи од 1967 година, па досега) ги следат потребите на пазарот на трудот и соодветно на нив се
прилагодуваат и се модифицираат, како и преку сведоштвата за личниот професионален и ка
риерен развој на студентите коишто продолжуваат со формалното образование на студиските
програми кои ги нуди Институтот.
Во Монографијата, како посебно и свечено издание по повод педесетгодишнината, е прикажан
историскиот развој на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и детално и
хронолошки се опишани секоја од неговите три главни дејности: наставно-образовната, науч
ноистражувачката и издавачката дејност. Секако, посебен дел во Монографијата е посветен на
вработените во Институтот, врз чија заложба, труд и ентузијазам, се темели денешниот успех.
Како надградба и усовршување за иднината и како завет за следните генерации, мисијата на Институтот го прифаќа предизвикот да стане врвна научноистражувачка и високообразовна инсти
туција во регионот, центар на извонредност и рамноправен партнер во европската истр
 ажувачка
мрежа.
ДИРЕКТОР,

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

проф. д-р Мирјана Борота Поповска
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Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Пред 50 години, со Одлука на Универзитетскиот совет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје е формиран Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања со задача:
- научно да ги проучува социолошките и политичко-правните појави во земјата, да го
поттикнува и организира проучувањето на прашањата од социолошките и да го политичкоправните науки и од развитокот на општеството, да ги разработува и да ги усовршува
истражувачките методи во општествените науки;
- да работи на усовршување на научните кадри и да подготвува научен подмладок од
областа на социолошките и политичко-правните науки;
- да обезбедува материјални и други услови за студиска и истражувачка работа;
- да организира разни форми на работа со стручни кадри, заради нивно оспособување за
самостојна научна работа;
- да организира собирање на документација за изведување на практична настава и вежби
на наставата на факултетите и општествените науки на Универзитетот во Скопје;
- да обезбедува настава од сите степени по општествени науки за сите факултети на Уни
верзитетот во Скопје;
- да организира претставување на проблемите од областа на социолошките и политичкоправните науки по пат на советување, дискусии и други погодни форми;
- да ги обезбедува и непосредно да ги соопштува резултатите од својата научноистражувачка
работа;
- да издава публикации;
- да развива сестрана научна соработка со соодветните установи, организации и поедин
ци што се занимаваат со проучување на социолошките и политичко-правните науки во
земјата и во странство.
Оваа одлука на Универзитетскиот совет, според тогашната процедура, ја потврдува Извршниот
совет на Собранието на СРМ на 5.2.1965 година.

7

И С Т О Р И С К И РА З В О Ј
Универзитетскиот совет на својата редовна 85
седница, одржана на 27.5.1965 година донесе
Одлука со која за вршител на должноста дирек
тор на Институтот го именува проф. д-р Алек
сандар Христов.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Со овие акти, пред педесет години Институтот
ја започна својата активност преку матичната
комисија формирана на 21.10.1965 година. До
крајот на 1965 година избрани се три научни
соработници, шест асистенти и двајца стручни
соработници. Меѓутоа, во 1996 година изготвена
е програма за научноистражувачката работа.
По изборот на уште неколку научни и стручни
соработници, во мај 1966 година се конституирани органите и телата на Институтот: Работ
ничкиот совет, Научниот совет и Управниот одбор - преку кои се донесени основните норма
тивни акти – Статутот на Институтот и неколку
правилници.
Решение за потврдување на Одлуката
за основање на Институтот за социолошки
и политичко – правни истражувања

Врз основа на овие акти и одлуки на органите
создадени се основните услови за работа на
Институтот: кадровски, организациски, матери
јални, просторни и слично.

Во подоцнежната постапка, пополнети се повеќето од систематизираните работни места, така
што, на почетокот на 1967 година во Институтот се вработени 22 лица (научни работници, асис
тенти, стручни соработници и други вработени).
Организацискиот развој на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања претста
вува едно од прашањата што дава значаен белег на неговиот севкупен развој.
Како резултат на процесот на општествените промени (економски и политички) и реформите во
високото образование и научноистражувачката дејност што настанаа во овој период, на 12.7.1976
година со Самоуправната спогодба за здружување, Институтот и Правниот факултет се здружија
во РО Факултет за правни и политички науки. Во рамките на реформските процеси во стопанството
и општествените дејности, оваа форма на здружување престана да постои со донесување одлука
на вработените во двете организации за одвојување од составот на Работната организација, со
што Институтот доби статус на самостојна научна организација на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје.
Статус на Јавна научна установа Институтот доби на 3.2.1999 година со донесување на одлука
на Советот на Институтот број 02-85.
Со одлука на Научниот совет од седницата одржана на 30.10.2008 година, Институтот за социо
лошки и политичко-правни истражувања се припои кон Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со што од придружна членка стана негова составна единица.
Институтот започна да ја остварува својата дејност преку работата на неговите кадри организирани
во научноистражувачки, стручни сектори и сектор за заеднички потреби.
Научноистражувачките сектори во своите рамки формираат научноистражувачки тимови чија
основна задача е систематски да ги следат и да ги анализираат определени општествени фе
номени и достигнувањата на научната мисла во потесните научни подрачја, да иницираат и да
реализираат научноистражувачки проекти и други задачи.
Во почетокот на работењето на Институтот беа формирани два научноистражувачки сектори:
Социолошки и Политиколошки. Програмско-предметната структура на научноистражувачката ра
бота во Секторот за социолошки истражувања е организирана во неколку научни групи: општа
социологија, рурална социологија, социологија на градот, социологија на културата, општествена
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патологија и научноистражувачка методологија. Секторот за политичко-правни истражувања е
составен од научноистражувачки групи за: општествено-политичките организации, проучување на
комуната, собранискиот и изборниот систем, политичката структура на општеството, проучување
на самоуправниот систем и процесот на самоуправно одлучување.
Со кадровското зајакнување на Институтот, со проширувањето на научните области и со про
длабочувањето на научната анализа, се наметна потреба од формирање на нови научноистра
жувачки организациони единици. За таа цел во еден период во Институтот беа формирани уште
шест нови организациони единици за вршење на научноистражувачката дејност и тоа: Центар за
менаџмент на човечки ресурси; Центар за етнички односи; Центар за применета политика и јавна
администрација; Центар за криминологија; Центар за комуникации, медиуми и култура и Центар
за човекови права.
Во 2012 година се формирани нови организациони единици: Центар за поддршка на олеснување
на меѓуетнички спорови и Центар за развој на заедницата, а во 2013 година се формирани и Цен
тарот за применета психологија и Центарот за кариера.
Исто така, формирана е и Психолошка лабораторија, како и Лабораторија за развој на мето
дологија за менаџмент на човечки ресурси.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Во функција на остварувањето на научноистражувачката дејност и на другите дејности во Инсти
тутот, продолжува со работа Одделението за апликација, научна документација и издаваштво
(ИНДОК) и Одделението за административни и општи работи.
Институтот отсекогаш можел да се пофали со интердисциплинарноста на својот научен кадар
којшто за развојот и остварувањето на научноистражувачката работа е од примарно значење.
Како резултат на ваквата кадровска структура, Институтот во изминатите години има реализирано
бројни истражувања и анализи за кои е потребна стручност за повеќе научни области.
Во годината во која го одбележуваме педесетгодишниот развој на Институтот, наставнонаучниот
и соработничкиот кадар е составен од: редовни професори 8 (на двајца моментално им мирува
работниот однос), вонредни професори 3, доценти 4, асистенти 1, стручен советник 1, и виш
стручен соработник 1.
Научноистражувачката работа на Институтот во овие педесет години се одвива во следниве
научни полиња: социологија, политикологија, право, организациски науки (менаџмент), комуни
кологија, како и определен број на интердисциплинарни истражувања.
Тенденцијата на Институтот за социолошки и поли
тичко-правни истражувања отсекогаш била истра
жувањата да бидат во насока на проучување на
структуралните промени, глобалните општествени
односи и усовршување на методологијата на научно
истражувачката работа. Во зависност од динамиката
на општествените промени и процеси, фокусот на
Институтот се проширува кон нови подрачја и теми
- актуелни за научната мисла и за вкупниот општест
вен развој на земјата.

Научна конференција во организација
на ИСППИ

Тематските истражувања во социолошката област се
групирани во неколку подрачја: рурално-социолош
ките проблеми, структурата и миграциите на населе
нието, општествената мисла, свеста и религијата,
урбанолошките проблеми, социјалната екологија,
социјалниот развој и популацијата, општественопатолошките појави и движења. Во овие тематски
подрачја се оформени неколку групи на проекти кои
долгорочно се развиваат во посебни теми кои соод
ветствуваат на развојот на општествените односи и
процеси.
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Во правно-политиколошката област, истражувањата се групирани во подрачја и тоа: политички
систем и политички процеси, комунален систем, парламентарна демократија, синдикализам, јав
но мислење, локална самоуправа, човекови права.
Истражувањата од комуниколошката област главно се фокусирани на: анализа на медиуми, ин
формирање и комуницирање, како и применета психологија.
Oд полето на организациските науки спроведени се истражувања на следниве теми: менаџмент,
менаџмент на човечки ресурси, стратегиски менаџмент, професионален и кариерен развој, ком
петенции, организациско однесување, деловна етика, претприемништво и иновации, младите и
вработувањето, квалитет на работен живот и развој на истражувачка методологија за менаџмент
на човечки ресурси.
Имајќи го предвид фактот дека во нашата Република постои недостаток на научноистражувачки
кадар во областите во кои се движеа научно-истражувачките проекти, Институтот после две го
дини од неговото основање се ориентира кон организирање на постдипломски студии најпрво
од областа на социолошките и политичките науки. Од тој момент, научноистражувачката и обра
зовната дејност на Институтот (постдипломските и докторските студии) претставуваат две негови
основни дејности кои меѓусебно се надополнуваат.
Првите постдипломски студии по социолошки и политички науки, Институтот започна да ги ор
ганизира во 1967 година и тие останаа една од неговите постојани научни области.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Од 1991 година започнуваат со настава и постдипломските студии по комуникации и менаџмент
на човечки ресурси.
Како резултат на општествените промени, како и тенденцијата на Институтот да биде секогаш во
тек со промените, во 2012 година се формирани уште две студиски програми: Нови медиуми и
социјални мрежи и Културата во ерата на кибернетиката.
Во 2014 година понудата на Институтот за студии од втор циклус се збогатува за уште две нови
програми: Општествен развој и Политички науки и човекови права.
Од студиите кои некогаш биле активни, а денес веќе не се дел од програмата на Институтот се:
Југословенска комуна и самоуправување; Општествена патологија; Социологија на културата;
Делегатски систем; Урбана социологија; Социологија на трудот; Социолошки и политички теории
за современото општество и Деловен менаџмент.
На студиските програми во организација на Институтот во изминатиот период со звање магистер
на науки во разни научни области се стекнале голем број на студенти.
Со цел да се обезбедат студии од врвен квалитет, покрај својот наставно научен кадар, Институтот
ангажира и наставен кадар од другите единици на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скоп
је, од останатите универзитети во земјата, како и од западноевропските земји и Соединетите
Американски Држави.
Од 2011 година во соработка со Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања организира сту
диски програми од трет циклус – докторски студии, и тоа:
− Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените
науки, од научната област - Демократија во услови на глобализација;
− Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените
науки, од областа - Социологија на организација;
− Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените
науки, од областа - Социологија на окружувањето;
− Студиска програма од трет циклус-докторски студии од подрачјето на општествените
науки, од областа Организациски науки и управување (менаџмент), во соработка со
Економскиот факултет-Скопје и Економски институт-Скопје.
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Покрај основните дејности наука и настава, во изминатитот период Институтот успешно ги развива
издавачката и информативно-документациската дејност, кои се во функција на поефикасно ос
тварување на примарните дејности. Во дофатот на издавачката активност, Институтот во из
минатиот развоен период има постигнато значајни резултати. Имено, во овој јубилеен период
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања има објавено 188 посебни наслови
(монографии, зборници на документи, зборници на материјали од научни собири, библиографии,
Годишник и друго). Во нив се презентирани теоретските и емпириските сознанија од реализираните
научноистражувачки проекти.
Од 1975 година редовно излегува Годишникот на Институтот – списание во кое се презентираат
резултатите, односно позначајните достигнувања во областа на социолошките, политичките,
правните науки и менаџментот. На страниците на Годишникот, покрај научните работници од Ин
ститутот, се јавуваат и надворешни соработници на Институтот. Изданијата на Институтот прет
ставуваат една од формите на комуницирање на научните и другите соработници со научната и
пошироката јавност во Републиката и во странство.
Една од дејностите на Институтот, која е интегрален и комплементарен дел на научноистражувачката
дејност е информациско-документациската. Таа, како составен дел на научноистражувачката и
образовната дејност, има функција на прибирање, систематизација и чување на документацискиот
материјал и литература, нивна обработка и опслужување на научните работници и другите
заинтересирани лица што се занимаваат со социолошки, политички, правни и други науки.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Книжниот фонд на библиотеката во Институтот моментално изнесува 5.170 монографски публи
кации од повеќе научни области и над 500 периодични публикации.
Во својата севкупна дејност, Институтот остварува соработка со повеќе научни, образовани и
други институции во Републиката и во странство. Оваа соработка се остварува преку дефинирање
и реализација на заеднички научни проекти, организирање на заедничка постдипломска настава,
организирање на заеднички научни собири и размена на изданија и публикации, семинари и сл.
Најплодна соработка Институтот остварува со Правниот факултет – Скопје, Филозофскиот факул
тет – Скопје, Економскиот институт – Скопје, Холандскиот интернационал институт за менаџмент
– Маастрихт, Универзитетот во Линколн – Небраска, САД, ГФК – Брисел, Сорбона-Парис, Уни
верзитетот во Салцбург-Австрија, Универзитетот во Оломоуц-Чешка и други. Меѓународната
соработка на Институтот се остваруваше преку реализацијата на неколку заеднички проекти –
финансирани од меѓународни организации, меѓународни симпозиуми, постдипломски студии и
престој на научни и други работници во странство.

Плакета доделена на ИСППИ
од Филозофски факултет – УКИМ

Благодарница доделена на ИСППИ
од Економски институт – УКИМ
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Благодарница доделена на ИСППИ
од Економски факултет – УКЛО

Благодарница доделена на ИСППИ
од Факултет за безбедност – УКЛО

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Институтот и во следниот период ќе продолжи со натамошно развивање на соработката со науч
но-образовните институции на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и други универзитети во
земјата и странство – од областите во кои се одвива научно-образовната активност на Институтот.
Осовременувањето на наставните програми и
планови на универзитетските студии од втор
и трет циклус, чија цел е создавање на спе
цијализирани научни кадри, е можност за јак
нење на кадровската основа на Институтот,
но и за задоволување на потребите на совре
мениот општествено-стопански развој на Ре
публиката.
Покрај другото, Институтот ќе продолжи и
понатаму да ја продлабочува постојната со
работка со научно-наставни институции, асо
цијации и организции во странство.
Обраќање на ректорот Проф.д-р Велимир
Стојковски на свечениот собир по повод
45 годишнината на ИСППИ

Свечен собир по повод
45 годишнината на ИСППИ
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Со своето педесетгодишно научноистражу
вачко и образовно искуство, со својот расположив кадар и неговата организациска пос
тавеност и со скромната научноистражувачка
инфраструктура, Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања е подготвен
за постојано надраснување на достигнатото
ниво и постојано чекорење напред.

3.
O rganizaciska

postavenost
na institutot

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

За вршење на својата дејност Институтот организира:

Сектори
Сектори во Институтот се:
1. Сектор за научноистражувачка дејност
2. Сектор за наставно-образовна дејност
3. Сектор за апликација, документација и издавачка дејност.
Секторите се основни организациони единици и се формираат за определена дејност, за изве
дување на фундаментални и развојни проекти, за изведување наставно-образовна дејност, за
апликативни проекти, за документација и за издавачка дејност.
Во рамките на секторите припаѓаат одделенија, центри и лаборатории кои ја организираат соод
ветната дејност.
Секторите:
- се грижат за организацијата и остварувањето на наставно-образовната дејност;
- се грижат за организацијата и остварувањето на научноистражувачката дејност;
- ја организираат и ја остваруваат применувачката, односно апликативната дејност, како и
издавачката дејност;
- учествуваат при изработувањето на програмите за научноистражувачка и наставно-обра
зовна работа на Институтот;
- изведуваат стручни, советувачки и други применувачки, односно апликативни услуги;
- учествуваат во создавањето научен подмладок;
- се грижат за развојот на научните дисциплини и струки;
- го поттикнуваат вклучувањето на студентите во научноистражувачката работа;
- ги проучуваат можностите и формите на пренесување на научноистражувачките резултати
во практиката.
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Одделенија
Во Институтот постојат:
1. Социолошко одделение;
2. Политиколошко одделение;
3. Одделение за апликација, научна документација и издаваштво.
Одделенијата се формираат од иста или од сродна научна област, со цел усогласување и разви
вање на наставно-образовната, научноистражувачката, применувачката, односно апликативната
дејност. Одделенијата ги сочинуваат наставниците и соработниците од иста или од сродна научна
област на Институтот. Во работата на одделенијата можат да се вклучат и студенти.
Одделенијата:
- соработуваат при подготвувањето на студиските програми и програмите за истражувачката
работа ;
- остваруваат наставно-образовна, научноистражувачка и применувачка, односно аплика
тивна дејност;

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

- ги разгледуваат прашањата и проблемите кои настануваат при реализирањето на сту
диските програми и ја насочуваат, усогласуваат високообразовната, научноистражувач
ката и применувачката, односно апликативната работа;
- ја реализираат издавачката дејност;
- со научноистражувачката дејност, посебно со фундаменталните истражувања, развиваат
научни дисциплини на кои се темелат студиските програми и научните дисциплини со
сродни или интердисциплинарни поврзани области;
- се грижат за пренесување на научноистражувачките достигнувања и новите знаења во
наставно-образовниот процес и за нивно вклучување во студиските програми во трите
циклуси на студии;
- развиваат современи педагошки методи;
- се грижат за стручното и за научното усовршување на наставниците и соработниците;
- предлагаат теми за сите организирани циклуси на високото образование;
- предлагаат учебници, учебни помагала и стручна литература, но вршат и други работи
врзани со таа дејност.
Одделенијата се основаат, се припојуваат и се делат во согласност со потребите на наставнообразовната и научноистражувачката работа.

Центри
Во Институтот постојат:
1. Центар за менаџмент на човечки ресурси;
2. Центар за етнички односи;
3. Центар за комуникации, медиуми и култура;
4. Центар за човекови права;
5. Центар за криминологија;
6. Центар за применета политика и јавна администрација;
7. Центар за поддршка на олеснување на меѓуетнички спорови;
8. Центар за развој на заедницата;
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9. Центар за применета психологија;
10. Центар за кариера.
Центрите се формирани заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражу
вачката и наставно-образовната работа, пренесување на употребата на современите методи на
работа, сознанијата и достигнувањата, како и за изведување на информатички и информацискодокументациски активности.
Центрите можат да вршат применувачка, односно апликативна дејност.

Лаборатории
Во Институтот постојат две лаборатории:
1.

Психолошка лабораторија и

2.

Лабораторија за развој на методологија за менаџмент на човечки ресурси.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Лабораторијата се формира за практично изведување на наставно-образовната, научноистражу
вачката, уметничката и применувачката, односно апликативната работа.

Психолошка лабораторија на ИСППИ - доделување на сертификати

Органи и тела на институтот
Органи на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје се: Научен совет,
директор и Институтска управа.

Стручна и административна служба
Стручните и административните работи ги врши стручната и административна служба на Ин
ститутот како дел од интегрираната стручна и административна служба на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје.

Библиотека
Библиотеката на Институтот учествува и дава свој придонес во креирањето на политиката на
библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
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Библиотеката на Институтот ја собира, ја уредува и ја распоредува научната, студиската и струч
ната литература и на наставно-научните кадри, на соработниците и на студентите им ги дава
потребните информации и знаења за студиите и за научната работа, ги образува од гледна точка
на употребата на библиотечниот фонд и од гледна точка на барањето информации. И не само
тоа, таа изработува библиографија за високообразовните наставници и научни работници.
ОРГАНИ НА
ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И
ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

Директор

Научен совет

Институтска управа

секретар

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

наставно – научно
организациони
единици

стручна и
административна
служба

одделенија

центри

Лаборатории

Наставно - научно организациони единици на
Институт за социолошки и политичко - правни истражувања - Скопје
Сектори
- Сектор за научноистражувачка дејност
- Сектор за наставно - образовна дејност
- Сектор за апликација, документација и
издавачка дејност

Одделенија
- Социолошко одделение
- Политиколошко
одделение
- Одделение за апликација,
научна документација
и издавачка дејност

Центри
- Центар за менаџмент на човечки
ресурси
- Центар за етнички односи
- Центар за комуникации, медиуми и
култура
- Центар за човекови права
- Центар за криминологија
- Центар за применета политика и јавна
администрација
- Центар за поддршка на олеснување на
меѓуетнички спорови
- Центар за развој на заедницата

- Центар за применета психологија
- Центар за кариера
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Лаборатории
- Психолошка лабораторија
- Лабораторија за развој на
методологија за менаџмент
на човекови ресурси

4.
O snovni

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

4.1

dejnosti na ISPPI

Научноистражувачката работа на Институтот се одвива во неколку области: социолошки, по
литиколошки, правни, коуниколошки, научноистражувачка методологија, менџмент на човечки
ресурси, културолошки, нови медиуми, применета психологија, како и голем број на интердис
циплинарни истражувања.
Говорејќи за научноистражувачката дејност, треба да се напомене дека Институтот акцентот го
става и на применетите дисциплини, притоа настојувајќи да ги спои теоретските сознанија со
нивната непосредна употребливост, како и да одржува чекор со достигнувањата во науките што
се во дофатот на неговиот интерес и со потребите на корисниците. Во таа смисла, може да
се каже дека денес Институтот се занимава со реализација на научноистражувачки и акциони
проекти, како и со експертски услуги за широк спектар корисници.

Научна трибина оддржана во ИСППИ
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Институции со кои ИСППИ соработува(л)
Во изминатите 50 години, ИСППИ има соработувано и соработува со голем број домашни и
странски организации.
Во долгата листа на домашни институции со кои ИСППИ соработувал, секако, тука треба да
се споменат: Министерство за образование и наука, Министерство за локална самоуправа,
Министерство за одбрана, Министерство за информатичко општество и администрација, Ми
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за труд и социјална
политика, Министерство за правда, но соработува и со повеќе институции, како што се: Агенцијата
за приватизација, Државната комисија за борба против корупцијата, Советот за радиодифузија,
Агенцијата за млади и спорт и други.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Освен веќе споменатите домашни, државни
и јавни организации, од не помала важност е
и соработката со организации од граѓанскиот
сектор, како на пример: Фондацијата Отворено
општество на Македонија, Истражувачки цен
тар за граѓанско општество, Македонски цен
тар за меѓународна соработка, Центар за раз
вој на медиуми, Фондација Фридрих Еберт
– Канцеларија во Скопје и други.
Во изминатите пет децении, Институтот сора
ботувал, односно неговите научноистражу
вачки анализи ги користеле и вонредно голем
број меѓународни организации и амбасади,
Научен собир оддржан во ИСППИ
меѓу кои и: Светската банка, Делегацијата на
Европската комисија, ОБСЕ, Советот на Евро
па, Светската здравствена организација, Високиот комесаријат за бегалци при Обединети на
ции, УНДП, УНИЦЕФ, УНЕСКО, Агенцијата за меѓународна помош на САД, а и Меѓународниот
републикански институт, но и Швајцарската Агенција за меѓународна помош, како и Амбасадата
на Швајцарија. Во рамките на меѓународната соработка ИСППИ активно соработува и со
Слободниот универзитет од Берлин, со Универзитетот во Манчестер, како и со Националниот
центар на Швајцарија за експертиза во општествените науки.

Реализирани проекти од страна на Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања
1966
• МЛАДИНАТА И СОВРЕМЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА
1968
• САМОУПРАВНАТА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗЦИИ
• ДЕМОКРАТИЗМОТ ВО ПРАКТИКАТА НА СКМ
• КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВИТОКОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА СКМ
• ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ И ИЗБОРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО ПРАКТИКАТА
• СОЈУЗ НА КОМУНИСТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПОЛИТИЧКАТА АКЦИЈА
1969
• ИЗБОРИТЕ И ЈАКНЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА УЛОГА НА ИЗБИРАЧКОТО
ТЕЛО ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ
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• ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ЕМИСИИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ
• ГРАЃАНИТЕ НА СКОПЈЕ И ИЗБОРИТЕ ВО 1967 ГОДИНА
• УЧЕНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТАТА ОД ВТОР СТЕПЕН
1970
• НЕКОИ АСПЕКТИ НА ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВИТОК НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО СР
МАКЕДОНИЈА
• ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ НА СЕЛО ВО СР МАКЕДОНИЈА
• НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ – МАКЕДОНЦИ ВО СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ
• САМОУПРАВУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО УЧИЛИШТАТА
1971
• ПОВОЕНИОТ МАЛОЛЕТНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА
• СОЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО И ЖИВОТНАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА
• НЕКОИ БЕЛЕЗИ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗЕМЈИШНИОТ ПОСЕД НА СЕЛСКИТЕ
ДОМАЌИНСТВА ВО ПОЛОГ

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• РЕЛИГИЈАТА КАЈ СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ДОЛНИ ПОЛОГ
• ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И КООПЕРАТИВНИТЕ ОДНОСИ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
• ИЗБОРНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС
• ГРАЃАНИТЕ, САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИКАТА
1973
• ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЈОДЕЛ
СКИТЕ СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
• ДЕМОКРАТИЈАТА И СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ
• САМОУПРАВУВАЊЕТО И ПОЛИТИЧКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ
• ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА И НАЦИОНАЛНОТО ПРАШАЊЕ
1974
• МАКЕДОНСКОТО, АЛБАНСКОТО И ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
• ФОРМИРАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ КАЈ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА НА СЕЛО ВО ПОЛОГ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1974
1975
• ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО
ПОЛОГ
• СОЦИЈАЛНО-ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКИТЕ ИНСТИТУЦИИ: огледи за политичката
практика на античка Грција.
1976
• НАЧЕЛАТА НА НОВИТЕ УСТАВИ НА СФРЈ И СРМ И ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ
ОДНОСИ ВО КОМУНАТА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1976
1977
• ПРАВОСУДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
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• СОЗДАВАЊЕТО И РАЗВИТОКОТ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА.
• ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИЧКО ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ.
1978
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1978
• ДРОГАТА ВО МАКЕДОНИЈА
• СТРУКТУРНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА
• ОРГАНИЗИРАНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
• ПРИМАРНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ПРИМАРНИТЕ СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА
• ПОМЕЃУ НОВИТЕ УСТАВИ И ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕН ТРУД
• СОЦИЈАЛИСТИЧКА САМОУПРАВНА ТРАНСФОРАМЦИЈА НА СЕЛОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
• ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА
1979
• ПОВТОРОТ КАЈ СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• УЛОГАТА НА ИЗВРШНИТЕ И УПРАВНИТЕ ОРГАНИ И НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ ВО СИСТЕМОТ
НА ДЕЛЕГАТСКОТО ОДЛУЧУВАЊЕ.
• ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ ВО 1978 ГОДИНА
• ОДНОСИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТИТЕ СО ИЗБРАНИТЕ САМОУПРАВНИ ТЕЛА ВО
ОСНОВНИТЕ САМОУПРАНИ ОРГАНИЗЦИИ И ЗАЕДНИЦИ
• РАЗВИТОКОТ НА РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ
• АКТУЕЛНИТЕ ПРАШАЊА ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВУАВЕЊЕТО:
• ФУНКЦИОНИРАЊЕТО И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ ВО ОПШТИНИТЕ
ВО СРМ
• УПРАВАТА ВО ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1979
1980
• ПРИВРЕМЕНИ МИГРАЦИИ НА РАБОТНАТА СИЛА ОД СР МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1980
1981
• ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – СПЕЦИФИЧНА
ФУНКЦИЈА ССРНМ И СКМ
• ОПШТИНАТА И КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ЗА ЕКОНОМСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЈА
• БРАЧНАТА ПОДВИЖНОСТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
• МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СКОПЈЕ ВО 1980
• РАЗВИТОКОТ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ ВО СРМ
• МАКЕДОНСКИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-КУЛТУРНИ ТЕКОВИ ВО ФЕУДАЛИЗМОТ
• СТРУКТУРНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВОЈНИТЕ ДВИЖЕЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО
СКОПЈЕ
• ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА СКОПЈЕ ДО 2000 ГОДИНА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1981
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1982
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1982
1984
• ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
• ОСТВАРУВАЊЕТО НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, ПОСМАТРАНО
ПРЕКУ ОДНОСОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА
• РАБОТНИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕ И УЧЕСТВОТО ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО КАКО ФАКТОР НА
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ЕКОНОМСКИОТ НАПРЕДОК ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1984
1985
• ОПШТЕСТВЕНАТА И ПРАВНАТА ПОЛОЖБА, РАЗВИТКОТ И ДЕЈНОСТА НА ВЕРСКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ И ГРУПИ ВО СР МАКЕДОНИЈА
1986
• ПРЕВЕНЦИЈАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• ОРГАНИЗИРАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТ
НОСТА – НИЗ СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ СО СОЗНАНИЈА ЗА НЕКОИ СТАНДАРДИ И
ПРЕДЛОГ-МЕРИЛА И КРИТЕРИУМИ
• ОСНОВНИТЕ ПРАВЦИ ВО РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО СР
МАКЕДОНИЈА ДО 2000-та ГОДИНА
• РАЗВОЈНИТЕ ФАКТОРИ И ДВИЖЕЊА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ОПШТИНИТЕ
ВО СР МАКЕДОНИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ 1986
1987
• ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРМ – 1978, 1982, 1986 ГОДИНА
• ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШСТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СФРЈ
• УЧЕСТВОТО И ВЛИЈАНИЕТО НА НЕПОСРЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД МАТЕРИЈАЛНОТО
ПРОИЗВОДСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА САМОУПРАВНОТО ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРОШИРЕНАТА
РЕПРОДУКЦИЈА
1988
• ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА НА ДЕЛЕГАТСКИОТ СИСТЕМ
• ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗ
МОТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
• САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА ВО ОЗТ ВО ФУНКЦИЈА НА СУЗБИВАЊЕТО НА
СТОПАНСКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОЈАВИ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СРМ ВО 1988
1989
• МОТИВИРАНОСТА ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕН ТРУД
• УЛОГАТА НА СИНДИКАТОТ ВО РАЗВИВАЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ОЗТ
• ЗДРУЖЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВОЈОТ НА СЕЛОТО
• РАСПРОСТРАНЕТОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕРСКАТА ПОУКА ВО СР МАКЕДОНИЈА
• РЕЕМИГРАЦИЈАТА И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОВРАТНИЦИТЕ ОД СТРАНСТВО ВО ЕМИГРА
ЦИОНИТЕ ОПШТИНИ ТЕТОВО И СТРУГА
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• РАБОТНИЦИТЕ ВО СОЦИЈАЛНАТА СТРУКТУРА НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СКМ ВО
СКОПЈЕ
• ТЕМНАТА БРОЈКА КАЈ КРИМИНАЛИТЕТОТ, НЕИСПРАВНОТО МЕРЕЊЕ И ПОВЛАСТУВАЊЕ
НА КУПУВАЧИТЕ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1989
1990
• ИДЕЈНИ И ВРЕДНОСНИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЛАДИТЕ ВО СРМ
• СИНДИКАТОТ НИЗ ПРИЗМАТА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ ИНТЕРЕС
• ЕМАНЦИПАЦИЈА НА ЖЕНАТА И БИОЛОШКАТА РЕПРОДУКЦИЈА
• ИНТЕГРАЦИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ
• МАСОВЕН КРИМИНАЛИТЕТ ВО СР МАКЕДОНИЈА
• МИГРАЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНИОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА
• ОБРАЗОВАНИЕТО И ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ И ЕФИКАСНОСТА НА
РАБОТЕЊЕТО
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• ОСТВАРУВАЊЕТО НА РАБОТНОФУНКЦИОНАЛНИОТ ПРИНЦИП ВО КОНСТИТУИРАЊЕТО И
РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ СОБРАНИЈА
• ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНАТА КОНЦЕПЦИЈА НА ОПШТИНАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА
• УБИСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА
1991
• ШТРАЈКОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ
1992
• ИЗБОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1990
1993
• ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА И УРБАНИЗАЦИЈАТА КАКО ОПШТЕСТВЕНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА
КРИМИНАЛИТЕТОТ И ДРУГИТЕ СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ
• РАЗВОЈОТ НА УРБАНИТЕ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА ВО
ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА
1994
• ОСНОВИ И НАСОКИ НА АПЛИКАТИВНИ И РАЗВОЈНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА
ПОПУЛАЦИОНАТА ПОЛИТИКА
1995
• ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ПРОМЕНИ
НА СЕЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ЕФИКАСНОСТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА (1991-1992)
• ВЛИЈАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОДРЖИНАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СО
ЦИЈАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
• НАЦИОНАЛНАТА И ВЕРСКАТА ДИСТАНЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
• ЗАТВОРЕНИЧКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ДЕТЕРМИНАНТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА РЕСО
ЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА НА КАЗНА
ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА
• ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ
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ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КАКО ОДНОСИ ВО ТРУДОТ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА ОД ДОГОВОРНА, КОН
ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА
• СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• МАКЕДОНИЈА СПРОТИ ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1930 – 1941 ГОДИНА
• РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ И
ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА
• АНАЛИЗА НА УСЛОВИТЕ, СОСТОЈБИТЕ И ТЕНДЕНЦИИТЕ ВО НАУЧНИОТ И ТЕХНОЛОШКИОТ
РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ИЗВОРИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
• ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ЕВРОПСКОТО ПРАВНО ОКРУЖУВАЊЕ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА
1996
• УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКА И СОЦИЈАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
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• МЕЃУНАРОДНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ НА КРИМИНАЛОТ
• СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКАТА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУ
БЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ПОЛОЖБАТА И УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1997
• ЕТНИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ И АЛБАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И МОЖНОСТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРИЕНТИРАН ИДЕНТИТЕТ
• ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
• ИДЕНТИФИКУВАЊЕТО НА ПОЛОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВА
НИЕТО И МОЖНИ АКТИВНОСТИ ВО НАСОКА НА НЕЈЗИНОТО НАДМИНУВАЊЕ
• КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1998
• ПЕРСПЕКТИВНИОТ РАЗВОЈ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНАТА СИЛА НА ГРАД СКОПЈЕ
• СОЦИОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАД СКОПЈЕ СО НЕПОСРЕДНАТА ОКОЛИНА
• ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА /
• СОЦИЈАЛНОТО РАСЛОЈУВАЊЕ И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ ВО ПЕРИОДОТ НА
ТРАНЗИЦИЈАТА
• СОЦИОКУЛТУРНИ, ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ДОЗВОЛЕНИТЕ И НЕДОЗВО
ЛЕНИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА ВО МАКЕДОНИЈА
• СУДСКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА БУГАРСКАТА ОКУ
ПАЦИЈА 1941-1944
• АГРЕСИВНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА
• МЕНАЏМЕНТОТ НА МАЛИОТ БИЗНИС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБИ И ПЕР
СПЕКТИВИ
• МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЈА ВО БУГАРИЈА И ДЕБАТАТА 1944-48 ЗА МАКЕДОНСКАТА
НАЦИОНАЛНА САМОБИТНОСТ
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ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• ТРЕНИНГОТ НА АДМИНИСТРАТОРИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА (1998)
• ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1996
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ
• ОЦЕНКИТЕ НА ГЛЕДАЧИТЕ И СЛУШАТЕЛИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ
МЕДИУМИ ЗА СОБРАНИСКИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998
• РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ РЕФОРМИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
• КОМПАТИБИЛНОСТА НА ДОМАШНОТО ПРАВО СО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕ
КОВИТЕ ПРАВА
• МИСЛЕЊЕТО НА СЛУШАТЕЛИТЕ И ГЛЕДАЧИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ВО 1998 ГОДИНА ВО Р. МАКЕДОНИЈА
1999
• СОСТОЈБИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ВО НОВОФОРМИРАНИТЕ ОПШТИНИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ВОДОСНАБДУВАЊЕТО, КАНАЛИЗАЦИЈАТА И ПРЕЧИСТУВАЊЕТО НА ВОДАТА ВО МАКЕДОНИЈА
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• СТРАТЕШКИОТ МЕНАЏМЕНТ ЗА КУЛТУРНАТА И ЕТНИЧКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО ЈАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДРЖАВНАТА
ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ `98 ВО МАКЕДОНИЈА
• ПОТРЕБИТЕ НА БЕГАЛЦИТЕ И НА СЕМЕЈСТВАТА КАДЕ СЕ СМЕСТЕНИ
• ГРАДЕЊЕТО НА ДОВЕРБА И ДЕМОКРАТСКИ СТРАТЕГИИ ВО ПОДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВА
(МАКЕДОНИЈА И МОЛДАВИЈА ВО КОМПАРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА)
2000
• МЕДИУМСКАТА СЛИКА НА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - МЕДИУМСКИОТ СИСТЕМ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ПУБЛИКАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
• АНАЛИЗА НА ГЛЕДАНОСТА И ПРИФАТЕНОСТА НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЦА
„НАШЕ МААЛО“ (2000)
• ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРА
ЗОВАНИЕ (2000-2002)
• МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ
• БЕЗБЕДНОСНАТА КУЛТУРА И ВНАТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „ЦЕЛО Е КОГА ИМА СÈ“
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
• ОПШТЕСТВЕНОТО НАБЉУДУВАЊЕ НА ОТПУШТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
• СТРАТЕГИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА
• СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
• РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
2001
• СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
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ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• АСПЕКТИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ИЗВОРИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА (НЕ)ТОЛЕРАНЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
• ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• МЕДИУМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОЛИТИЧКАТА И СОЦИЈАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• МЕНАЏЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕМИНОТ КОН ПАЗАРНО СТО
ПАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• МАКЕДОНСКО – МАКЕДОНСКИОТ ДИЈАЛОГ
• ОЦЕНУВАЊЕ НА КАМПАЊАТА ЗА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КАМПАЊАТА „БИДИ ЗА“
• ПОЛИТИЧКОТО ЈАВНО МИСЛЕЊЕ
• ЖЕНАТА ВО ЗАТВОР
2002
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• ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Реалност и визија
• СОЦИОЛОГИЈАТА НА БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО
• ПОСТАВЕНОСТА И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• КРИВИЧНОТО ПРОЦЕСНО ПРАВО
• ЏЕБНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛЦИ И АЗИЛ: АНГЛИСКО - МАКЕДОНСКИ
• НАШИТЕ ИДНИ ЛИДЕРИ
• МОНИТОРИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ
• ЕФИКАСНОСТА НА МЕРКИТЕ ШТО СЕ ИЗРЕКУВААТ НА МАЛОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ
• НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗВОЈ 2001 - СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ И
НЕСИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2003
• ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛОТ
• СТРАТЕШКИ КОГНИТИВЕН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ: СКМС: Премостување на стратегија во акција
• ЈАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПОМОШ НА ЗЕМЈАТА
2004
• ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
• МАКЕДОНСКАТА СОЦИОЛОШКА МИСЛА
• НАПРЕДНИОТ РЕЧНИК ЗА БЕГАЛСКОТО ПРАВО И АЗИЛ
• ЕДНАКВИОТ ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
• ОПШТЕСТВЕНОТО ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПОЛИЦИЈАТА
• ИНТЕР-ЕТНИЧКИ И ИНТРА-ЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
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ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• SOCIAL ASSESSMENT
• РЕФОРМИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2005
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
• ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МЛАДИТЕ РОМИ
• ТВ-ПУБЛИКАТА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
• ПОТРЕБИТЕ НА ТВ И РАДИО ПУБЛИКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• СПОДЕЛУВАЊЕТО НА ВЛАСТА ВО МУЛТИЕТНИЧКИТЕ ОПШТИНИ ВО МАКЕДОНИЈА
2006
• МЕНАЏМЕНТОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ
• ДИСТРИБУЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ
• ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА УСТАНОВИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
• ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ПЕРЦЕПЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТИТЕ МЕЃУ СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2007
• МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО ТРАНЗИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ТВ-ПУБЛИКА И ГЛЕДАНОСТА НА ТВ-СТАНИЦИ
• ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ВОВЕДУВАЊЕТО НА НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО ОРГАНИТЕ НА
ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2008
• КАПАЦИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
• ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ
• ОЦЕНУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ
2009
• МЕНАЏМЕНТОТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ
• ЕФЕКТИТЕ ОД РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕ
МЈОДЕЛСТВОТО
• СОЦИЈАЛНОТО ВКЛУЧУВАЊЕ И ПРИСТАПОТ ДО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА РОМИ, АШКАЛИИ
И ЕГИПЌАНИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН
• СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА И ПЕДОФИЛИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2011
• КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ГРАЃАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
• ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР-компаративна анализа 20012005-2011
• ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИОТ И ЕТНИЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ
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• РЕЛИГИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО
• РАНЛИВОСТА ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦАТА РОМИ
• ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИОТ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКАТА
2012
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
• РЕАЛНИТЕ И ВИРТУЕЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012
• НАЦИОНАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕВАЛЕНЦИЈАТА И ЗАНЕМАРУВАЊЕТО НА ПОС
ТАРИТЕ ЛИЦА ВО ДОМАЌИНСТВАТА ВО МАКЕДОНИЈА
2013
• ПОЛИТИЧКИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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• СЛЕДЕЊЕТО И ОЦЕНУВАЊАТА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НА
СИЛСТВО ПРЕКУ РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА
• СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР
НА ЛИЧНОСТА НА ДРЖАВНАТА И ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
• СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА И КУЛТУРНАТА АДАПТАЦИЈА НА ПЕТТОФАКТОРНИОТ ИНВЕНТАР
НА ЛИЧНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ
• СТУДИЈА ЗА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2014 / 2015
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
• ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКАТА СТУДЕНТСКА ПОПУЛАЦИЈА:
ИМПЛИКАЦИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
• ВЛИЈАНИЕТО НА СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВРЗ КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014
• ДЕМОГРАФСКИОТ РАЗВОЈ ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ИСТОЧНО ПЛАНСКИОТ РЕГИОН –
СОСТОЈБА НА НИВО НА ОПШТИНИ И РЕГИОНИ
• ПРОЦЕНАТА НА СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО СО ПО
СЕБЕН ФОКУС НА МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА
• МЛАДИНСКИТЕ ТРЕНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• ПЛАТФОРМАТА НА УРБАНИТЕ ГОТВАЧИ - ГРАЃАНСКИ УРБАНИЗАМ
• ЕНЕРГЕТСКАТА РАНЛИВОСТ И УРБАНИТЕ ТРАНЗИЦИИ ВО ЕВРОПА
• ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАЃАНИ ЗА БАРАТЕЛИТЕ НА
АЗИЛ И МИГРАНТИТЕ
• РАЗВОЈОТ НА РАМКА ЗА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЧР ПРОФЕСИОНАЛЦИ КАКО ОСНОВА
ЗА КРЕИРАЊЕ НА ДУАЛЕН СИСТЕМ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ЗА МЕНАЏМЕНТОТ НА
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
• УЛОГАТА НА ИНТЕРЕСНИТЕ ГРУПИ И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАТА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
• СЕРВИСИ ЗА ПОДАТОЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
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Експертска средба помеѓу претставници на ИСППИ, Универзитетот во Сорбона
и Школата за менаџмент во Блед

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

4.2

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Една од главните задачи на Институтот за социолошки и политичко–правни истражувања со
самото основање во 1965 година е „да обезбедува настава по општествени науки од сите степени,
за сите факултети на Универзитетот во Скопје“, па оттаму образовната дејност на Институтот има
навистина долгододишна традиција и голем придонес за високото образование во Република
Македонија.
Првите постдипломски студии по социолошки и политички науки, Институтот започна да ги
организира уште во далечната 1967 година и тие останаа една од неговите постојани научни
области. Институтот во континуитет ги следи најновите трендови во науката и образованието
и е во тек со развојот на научните дисциплини, при што посебно внимание посветува на интер
дисциплинарноста и комплементарноста на програмите во однос на потребите на пазарот на
трудот. Па, оттука, останатите постдипломски програми, коишто се основани во Институтот, се
меѓу првите од својот вид организирани во земјата воопшто.
Досега се организирани постдипломски студии од повеќе научни области: Политички науки;
Социолошки науки; Југословенска комуна и самоуправување; Општествена патологија; Социо
логија на културата; Делегатски систем; Урбана социологија; Социологија на трудот; Масовни
комуникации и информирање; Социолошки и политички теории за современото општество;
Деловен менаџмент; Менаџмент на човечките ресурси; Комуникации; Општествен развој; Нови
медиуми и социјални мрежи; Култура во ера на кибернетика, Политички науки и човекови права.
Хронолошки преглед на постдипломски студии организирани во ИСППИ, според научни области
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• Политички науки						

1967/68 година

• Социолошки науки					

1967/68 година

• Југословенска комуна и самоуправување			

1976/77 година

• Општествена патологија					

1976/77 година

• Социологија на културата				

1977/78 година

• Делегатски систем					

1977/78 година

• Урбана социологија					

1978/79 година

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• Социологија на трудот

			

1980/81 година

• Масовни комуникации и информирање			

1980/81 година

• Социолошки и политиколошки
o теории за современото општество			

1988/89 година

o социолошка насока
o политиколошка насока
• Кадровски менаџмент					

1991/92 година

• Деловен менаџмент

			

1993/94 година

• Нови медиуми и социјални мрежи			

2011/12 година

• Културата во ерата на кибернетиката			

2011/12 година

• Општествен развој					

2014/15 година

Денес, Институтот нуди едногодишни и двегодишни студиски програми од втор циклус на универ
зитетски студии, и тоа:
• Комуникации

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• Менаџмент на човечки ресурси			
• Социологија:					
o менаџмент на општествени промени		
• Нови медиуми и социјални мрежи		
• Културата во ерата на кибернетиката		
• Општествен развој 				
• Политички науки и човекови права		
Од 1991 година во Институтот се организира и одбрана на докторски дисертации од следниве
научни области:
• Политички науки
• Социологија
• Менаџмент
• Комуникации
Денес, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања учествува во Докторската
школа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со следниве студиски програми од трет
циклус универзитетски студии:  
• Демократија во услови на глобализација
• Социологија на организација
• Социологија на окружувањето
• Организациски науки и управување (менаџмент).
Наставно-научниот кадар на Институтот, освен што ги задоволува образовните потреби во
својата матична институција и во рамки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, своето
знаење, искуство и експертиза не ретко го споделува и на други научни и високообразовни
организации, како во Република Македонија, така и во странство. Покрај тоа што изведува
настава на реномирани универзитети ширум светот, наставно-научниот кадар од Институтот
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учествува и во други форми на мобилност на академски кадар со цел лично усовршување и
професионална надградба, како и усвојување и имплементација на новитетите и иновациите во
наставно-образовните методи, програми и искуство.
Институтот настојува и успева да обезбеди врвен квалитет на студиите преку ангажирање на
наставен кадар, не само од Институтот, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и од
универзитетите во земјата, туку и од универзитетите од регионот, Западноевропските земји и
Соединетите Американски Држави.
За одделни предмети се изведува и клиничка настава, при што на студентите им се овозможува
полесно да ја поврзат теоријата со практиката.
Студентите преку аудиовизуелни предавања, вежби (студии на случај, играње на улоги, симу
лации) и диускусија во мали и средни групи, на интерактивно ниво, како и преку менторски сис
тем - во консултација со предметните наставници, ја совладуваат предметната материја и при
тоа имаат пристап до најсовремена научна литература.
Особена компаративна предност на постдипломските и докторските студии организирани од
страна на Институтот е поврзувањето на образованието со науката. Поконкретно, студентите се
упатуваат теоретските сознанија да ги развиваат и поткрепуваат преку примарни или секундарни
емпириски сознанија, при што за развој на методолошки пристап и самостојна истражувачка ра
бота се стекнуваат со истражувачки вештини и компетенции во текот на студирањето.
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На студентите им е овозможена мобилност на/и од сродни високообразовни институции и сту
диски програми во/и од Европа и светот преку користење на различни видови на програми и
механизми коишто се на располагање.
Со концепцијата за организација на студиските програми од втор и трет циклус на универзитетски
студии, Институтот обезбедува, не само стандардизација во рамките на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“, туку и примена на високи европски и светски стандарди во овие дејности.
Изразено во броеви, на студиските програми на Институтот досега докторирале вкупно 182 док
тори на науки, од кои: во областа на социолошките науки - 61; во областа на политичките науки
– 62; во областа на менаџментот - 50; комунукации - 7 и правни науки - 9.
Исто така, во изминатиот период магистрирале вкупно 717 магистри, од кои: во областа на со
циолошките науки - 103; во областа на политичките науки - 119; во областа на менаџментот - 367
и комунукации - 126.
За специјалистичките студии во изминатиот период имаше голем интерес, посебно за студии во
областа на менаџментот, па така со звање специјалист во оваа област се здобија вкупно 92 лица,
а со звањето специјалист во областа на политичките науки вкупно 3.

Постдипломска настава во ИСППИ
– студентска презентација
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4. 3. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Издавачката дејност на Институтот првенствено е во функција на научноистражувачките проекти.
Во изминативе пет децении, ИСППИ истрајува на ваквата определба и постојано вложува на
пори, наспроти финансиските проблеми и се стреми преку своите изданија непрекинато да биде
присутен во научната, стручната, а и во општата јавност.
Ваквите напори заслужуваат особено признание ако се има предвид дека Институтот досега
има објавено околу двесте разни изданија, од истражувачки извештаи, преку научни анализи и
сериски публикации до монографии.
Институтот и во рамките на издавачката дејност ги прифаќа современите предизвици. Така,
ИСППИ меѓу првите во Република Македонија, во 2013 година ја поддржа Декларацијата на
УНЕСКО за отворени образовни ресурси, односно ја поддржа иницијативата за слободен пристап
до научноистражувачки изданија. Денес, принципот на отворен пристап е еден од клучните еле
менти во издавачкиот концепт на ИСППИ.
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ЛИСТА НА ИЗДАНИЈА ХРОНОЛОШКИ
1966
• Младината и современите општествени процеси, Илија Јосифовски, Јаков
Лазаровски, Спасе Марковски, Стефан Костовски
1968
• Изборниот систем и изборната демократија во практиката, Славко Мило
савлевски, Милан Недков
• Сојузот на комунистите на Македонија во политичка акција (движење по
меѓу Четвртиот и Петтиот конгрес на СКМ), Стојмен Михајловски
• Самоуправната нормативна дејност на работните организации, Бранко
Зеленков и други
• Карактеристиките на развитокот и движењето на СКМ, Славко Милосав
левски, Стојмен Михајловски
1969
• Учениците во самоуправувањето во училиштата од II степен, Димитар
Мирчев
• Гледачите за емисиите на Телевизија Скопје, Јаков Лазароски, Спасе
Марковски
1970
• Самоуправувањето и распределбата на доходот во училиштата (испи
тување на практиката 1967-1968 год.), Милан Недков и други
• Зборник на документи за државноправниот развиток на Социјалистичка
Република Македонија (1945-1963). Т. 1, Кн. 1, избор и воведни коментари,
Александар Христов
• Новите членови - младинци во Сојузот на комунистите, Јаков Лазаровски,
Спасе Макаровски
• Анкета 1970
1971
• Изборниот процес во англосаксонските земји, Димитар Мирчев
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1972
• Граѓаните, самоуправувањето, политиката, прилог кон истражувањето
на самоуправната свест на граѓаните во македонските комуни, Димитар
Мирчев
• Изборните субјекти во изборниот процес, изборите на собраниските тела
во 1969 година, Стојмен Михајловски
• Религијата кај селското население во Долни Полог, Стефан М. Костовски
• Повоениот малолетнички криминалитет во Македонија, Љупчо Арнау
довски
• Социјалното потекло и животната ориентација на средношколската мла
дина, анализа за емпириско истражување во средните училишта во Скопје,
Петре Т. Георгиевски
1973
• Југословенската социјалдемократија и националното прашање, Душан
Симовски
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• Самоуправувањето и политичкото претставување, Зборник на трудови за
демократската практика во југословенскиот собраниски систем (1963-1970
г.), уредник Димитар Мирчев
• Зборник на документи за државно-правниот развиток на Социјалистичка
Република Македонија (1945-1963). Т. 2, (Кн.) 2, избор и воведни комен
тари, Александар Христов
• Демократијата и Социјалистичкиот сојуз, Стојмен Михајловски
1975
• Јавното мислење во СР Македонија во 1974 година
• Општествено-економските промени и тенденции во земјоделството на По
лог, Ристо Карталов
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Социјално-политичкиот живот и политичките институции, Владо Поповски
1976
• Начелата на новите устави на СФРЈ и СРМ и остварувањето на самоуправ
ните односи во комуната, извештаи од прелиминарно истражување,
раководители на проектот Михајловски Стојмен, Мирчев Димитар и По
повски Владо
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1977
• Создавањето и развитокот на изборниот систем во Македонија, Стојмен
Михајловски
• Сузбивање на наркоманиите, Зборник на трудови од одржано советување,
уредник Игњат Панчевски
• Правосудството во СР Македонија, Љупчо Арнаудовски
• Јавното мислење во СР Македонија 1976 година
• Владата на Народна Република Македонија, политичко извршните и
управните органи, Александар Т. Христов
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1978
• Примарниот криминалитет и примарните сторители на кривични дела,
Љупчо Арнаудовски

32

ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ
• Помеѓу новите устави и Законот за здружениот труд, извештаи од прели
минарно истражување, раководители на проект Михајловски Стојмен,
Мирчев Димитар, Поповски Владо
• Примарниот криминалитет и примарните сторители на кривични дела,
Љупчо Арнаудовски
• Дрогата во Македонија, раководител на истражувањето Наум Шурбаноски
• Структурните белези на делегациите и делегатите во СР Македонија,
Илија Јосифовски, Сарвет Салиу
• Организираноста и ефикасноста во функционирањето на делегатскиот
систем, Стојмен Михајловски
• Јавното мислење во СР Македонија во 1978 година
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Проектот, проектните теми, примерокот и инструментите на истражувањето
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• Повторот кај сторителите на кривични дела, Љупчо Арнаудовски, Виолета
Чачева ;

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• Функционирањето и остварувањето на делегатскиот систем во општините
во СРМ, Лидија Симовска и други
• Односите на делегациите и делегатите со избраните самоуправни тела
во основните самоуправни организации и заедници, Владимир Митков,
Милое Димоски
• Функционирањето и остварувањето на делегатскиот систем во општината
Титов Велес, Мирјана Динева
• Управата во делегатскиот систем, Александар Христов
• Развитокот на работничкото самоуправување (период 1950-1976), Боро
Петковски
• Актуелните прашања во здружениот труд и самоуправувањето, извештај
од анкета со вработените, Ѓорѓи Спасов
• Делегатските избори во СРМ во 1978 година
• Улогата на извршните и управните органи и на стручните служби во
системот на делегатското одлучување, Трајче Грујоски
1980
• Podruštvljavanje informativne delatnosti u samoupravnom društvu, istraživački
tim Slavko Dimevski i drugi
• Искуствата и актуелните прашања на функционирањето и остварувањето
на делегатскиот систем, трудови од советување
• Правилата-уставот на македонскиот востанички комитет во Кресненското
востание, Славко Димевски и други
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1981
• Брачната подвижност во СР Македонија, Амалија Јовановиќ
• Јавното мислење во СРМ во 1980 година
• Развитокот на комуналниот систем во СР Македонија, Владимир Митков
• Македонските општествено-културни текови во феудализмот (студија),
Славко Димевски
• Истражувачки резултати 1977-1980
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• Делегацијата на општествено-политичките организации, специфичната
функција на ССРНМ и СКМ, раководител на проектот Мирјана Малеска
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1982
• Прашалник за возачи на моторни возила
• Јавното мислење во СРМ 1981 година
• Информирањето во здружениот труд, истражувачки извештај, Живко
Неделковски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1983
• Јавното мислење во СРМ 1982 година
• Основи на комуникациските науки, авторизирани предавања, Боро Мокров
1985
• Свеста и однесувањето на граѓаните во услови на економска криза,
раководител на проектот Ѓорѓи Спасов
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• Учеството и влијанието на непосредните производители од материјалното
производство во процесот на самоуправното одлучување за проширената
репродукција, истражувачки тим Лидија Христова и други
• Македонската лига и Уставот за државното уредување на Македонија од
1880, Славко Димевски, Владо Поповски, Светомир Шкариќ, Михаило
Апостолски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1986
• Превенцијата во сообраќајот на патиштата во СР Македонија (организација
и остварувањето во системот на општествената самозаштита), Љупчо
Арнаудовски и други
• Основни насоки во развојот на општествената заштита на децата во СРМ
до 2000-та година, прогноза и резултати од научноистражувачки проект,
раководител на проектот Наум Матилов
1987
• Состојби и оценки на состојбите во областа на научноистражувачките
дејности во СРМ и глобални насоки на нивниот развој
• Стратегија за долгорочен развој на научноистражувачката дејност во СР
Македонија до 2000-та година
• Синдикатот низ призмата на научно-истражувачкиот интерес, сознанија
и резултати од три тематски истражувања, истражувачки тим Лидија
Петковска-Христова и други
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1988
• Теорија и практика на делегатскиот систем, анализа на резултатите од
истражувањата во СР Македонија, раководител на проектот Стојмен
Михајловски
• Јавното мислење во СРМ во 1986 година
• Резултати од сондажата во 1988, Ѓорѓи Спасов, Климе Бабунски
1989
• Закон за основните права од работниот однос, коментар, Тито Беличанец,
Благоја Брајановски
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• Реемиграцијата и вработувањето на повратниците од странство во
емиграционите општини Тетово и Струга, раководител на проектот Туфаи
Музафер
• Образованието и оспособувањето на вработените за унапредување на
ефикасноста и резултатите на ОЗТ, раководител на проектот Смилевски
Цветко
• Развој на македонската национална мисла (1878-1918), раководител на
проектот Димевски К. Славко
• Јавното мислење во СРМ 1988 година
• Мислењето на граѓаните за милицијата, Наум Шурбановски
1990
• Закон за задругите, коментар, Благоја Брајановски, Јорде Јаќимовски
• Јавното мислење во СР Македонија 1989 година
• Образованието и оспособувањето на вработените и ефикасноста на
работењето, Цветко Смилевски и други
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• Одлучувањето во Собранието на СРМ, анализа на остварување на
работнофункционалниот принцип, раководител на проектот Стојмен
Михајловски
• Убиствата во Македонија (криминолошки карактеристики на сторителите
на кривичното дело убиство и процесот на ресоцијализацијата), Зоран
Сулејманов
• Масовниот криминалитет во Македонија, Љупчо Арнаудовски, Зоран
Сулејманов
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
1991
• Работните односи, коментар, Тито Беличанец, Благоја Брајановски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Информирањето и информираноста на иселеништвото од Македонија,
студија
• Општествениот систем и штрајкот, Глигор Бишев и други
1992
• Сондажи на јавното мислење во Република Македонија, истражувачи
Стојмен Михајловски, Емилија Симоска, Весна Шопар, Димитар Мирчев,
Панајотис Цакирпалоглу и други
• Избори во Македонија во 1990, предизборно расположение на граѓаните,
Панајотис Цакирпалоглу, Душан М. Веригиќ
1993
• Основи на моделирањето на политиката, раководител на проектот Панде
Лазаревски
• Влијанието на индустријализацијата врз содржината, организацијата и
социјалните ефекти на образованието, раководител на проектот Цветко
Смилевски
• Развој на урбаните центри во Република Македонија, раководител на
проектот Илија Ацевски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• The social, political and cultural role of the Muslim communities in post bipolar
Europe
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• Основи и насоки за апликативни и развојни истражувања во областа на
популационата политика, Цветко Смилевски, Јорде Јаќимовски, Наум Ма
тилов, Душан Бубевски, Милан Кочанковски, Марианти Војводиќ
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Современи пристапи во менаџментот, уредник Цветко Смилевски
1995
• Политика и стратегија, вовед во методиката на политичкото дејствување,
Панде Лазаревски
• Институциите на современата политичка демократија: (компаративномонографска анализа) = The instituions of the contemporary political de
mocracy : (a comparative-monograph analysis), Мирјана Најчевска и други
• Ефикасноста на парламентарната демократија (1991-1992), анализа на
некои основни фактори кои ја ограничуваат ефикасноста на Собранието
на Република Македонија ж, Мирјана Малеска, Лидија Петковска Христова,
Илија Тодоровски, Јорде Јаќимовски, Благоја Брајановски, Наташа Габер,
Магдалена Наумовска, Анета Јовевска
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• Влијанието на индустријализацијата врз социјалните процеси и промени
на село во Република Македонија, Јорде Јаќимовски, Душан Бубевски,
Наум Матилов
• Правна држава, димензионирање и редимензионирање, Мирјана Најчевска
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Survey results and legal background regarding ethnic issues in the Republic of
Macedonia, Mirjana Najcevska, Natasha Gaber
1996
• Медиуми и избори, прирачник, уредници Јаша Ланге и Ендрју Палмер,
подготвено од Европски институт за медиуми-Диселдорф
• Збирка на новинарски кодекси, уредил Климе Бабунски
• Работничка партиципација, искуства, проблеми и перспективи, трудови од
меѓународно советување
• Современите трендови во Европската радиодифузија, раководител на
проектот Весна Шопар
• Парламентарна демократија, некои аспекти на функционирањето на демо
кратските институции во политичкиот систем, Јовевска Анета, Магдалена
Наумовска, Мирјана Сланинка-Динева
• Анализа на условите, состојбите и тенденциите во научниот и техно
лошкиот развој во Република Македонија
• Заштита, едукација и рехабилитација на лицата со пречки во физичкиот
и психичкиот развој во Македонија, раководител на проектот Зоран Су
лејманов
1997
• Развојот на урбаните центри во Република Македонија, Илија Ацески,
Наум Матилов
• Персоналниот менаџмент во претпријатијата во Македонија, Благоја
Брајановски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
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• Повеќепартиските избори во Република Македонија, анализа на изборните
резултати во 1994 и во 1996 година, Стојмен Михаиловски, Душан М.
Веригиќ
• Стратегија, политика и управување со развојот на руралните средини во
Република Македонија, Јорде Јаќимовски, Душан Бубевски, Илија Тодо
ровски, Наум Матилов
• Социо-економска структура и проблеми на населението во Република
Македонија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски
• Локални избори ‘96, Наташа Габер, Мирјана Сланинка-Динева, Аница Дра
говиќ, Јорде Јаќимовски, Анета Јовевска, Лидија Христова, Весна Шопар
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Социјалната држава помеѓу концептот и практиката, реферати и дискусии
од научен собир
• Социјално раслојување во Бугарија и Република Македонија
• Qualitative analysis of the living standard of the population of the Republic of
Macedonia, Jorde Jakimovski and other
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1999
• Изборните концепти во теориите на демократијата, Анета Јовевска
• Парламентарни избори ‘98, Лидија Христова и други
• Водоснабдувањето, канализацијата и пречистувањето на отпадните води
во Македонија, социјална оценка, раководител на истражувањето Илија
Тодоровски
2000
• Основи на организацискиот дизајн, Роберт Димитровски
• Истражување на публиката на медиумите во Македонија, МАП 2000
• Изборни прогнози, модел за научно истражување на изборите и предви
дување на изборните резултати, Душан М. Веригиќ
• Затвореничко општество, Љупчо Арнаудовски, Виолета Чачева
• Хазардни игри (социокултурни, правни и криминолошки аспекти на
дозволените и недозволените хазардни игри), Зоран Сулејманов
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Имам право..., раководител на проектот Мирјана Најчевска
• Економски и социјални аспекти на невработеноста во Република Маке
донија и во Република Бугарија и претпоставки за нејзино намалување,
трудови од меѓународен научен собир
2001
• Изворите и факторите на меѓуетничката (не)толеранција во процесот на
образованието, Мирјана Најчевска, Емилија Симоска, Наташа Габер
• Политичката култура на граѓаните во Република Македонија, Емилија
Симоска, Наташа Габер, Климе Бабунски
• Менаџерското образование како стратегија за премин кон пазарно сто
панство во Република Македонија, раководител на проектот Цветко
Смилевски
• Медиумите во процесот на политичката и социјалната трансформација
во Република Македонија, Весна Шопар, Живко Андревски, Дона КоларПанов
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• Социо-економска структура и проблеми на населението во Република
Македонија, раководител на проектот Јорде Јаќимовски
• Аспекти на националната безбедност на Република Македонија, Панде
Лазаревски, Славко Милосавлевски, Тодор Атанасовски, Иван Катарџиев,
Славејко Сасајковски, Јован Донев
• Тенденциите на сиромаштијата и можностите за нејзино намалување,
трудови од Научен собир оддржан на 18-19 декември 2000 година
• Exodus within borders: the global crises of internal displacement , proceedings
2002
• Кривично процесно право, Зоран Сулејманов
• Социологија на бракот и семејството, Наум Матилов
• Јавните служби во Република Македонија, реалност и визија, Мирјана
Сланинка-Динева
• Поставеноста и остварувањето на политиката на националната безбедност
на Република Македонија, раководител на проектот Панде Лазаревски
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• Pocket dictionary on refugee and asylum, English-Macedonian = Џебен речник
за бегалци и азил, англиско-македонски, Marina Kovacic, Gordana Velichkovska
2003
• Збирка на прописи од областа на бегалското право и азилот, подготвено од
Гордана Величковска
• Криминологија, Зоран Сулејманов
• Стратешки когнитивен менаџмент систем, СКМС, премостување на стра
тегија во акција, Ѓорѓи Манев
• Социјалната положба на населението во Република Македонија, уредник
Јорде Јаќимовски
2004
• Функционирање на системот на локалната самоуправа во Република
Македонија, раководител на проектот Илија Тодоровски
• Comprehensive dictionary on refugee law and asylum, English-Macedonian, Jovan Ananiev и други = Напреден речник за бегалско право и азил: англискомакедонски, Јован Ананиев и други
2005
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
2006
• Функционирањето на установите на локално ниво, резултати од истра
жувањето и расправа, Мирјана Сланинка-Динева, Ружица Цацаноска,
Марија Станкова
• Наративите во нашите истории, уредници Виолета Петроска-Бешка, Мир
јана Најчевска
• Дистрибуција на населението и одржливиот развој, студија
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
• Менаџментот во македонското деловно опкружување, студија, уредник
Мирјана Борота Поповска
2007
• Малолетничкиот криминалитет во транзицијата во Република Македонија
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
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2008
• Капацитетот на менаџментот и човечките ресурси во единиците на ло
калната самоуправа, студија, уредник Мирјана Борота Поповска
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
2009
• Менаџмент на индивидуални земјоделски стопанства, Тодор Галев, Јорде
Јаќимовски
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
2010
• Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
2011
• Политичките идентитети во Република Македонија, Лидија Христова, Ани
ца Драговиќ, Елеонора Серафимовска, Беким Кадриу, Анета Цекиќ
• Граѓаните во системот на локална самоуправа, истражувачка студија, Мир
јана Сланинка-Динева
2012

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

• Меѓународна научна конференција на тема: Миграцијата и пазарот на
труд, Зборник на апстракти
• Identity in the era of globalization and Europeanization, proceedings from the
International scientific conference
• Политичката култура и идентитетите, Анета Јовеска, Емилија Симовска,
Петар Атанасов, Ганка Цветанова
2013
• Студија за младите во Република Македонија, Марија Топузовска Латковиќ
и други
• Невработеност – ризици и предизвици, истражувачка студија, раководител
на проектот Јорде Јаќимовски
2014
• Глас за правда, истражувачки извештај, процена на судските постапки
за случаи на семејно насилство, со посебен фокус на менаџирање на
предметите од родова перспектива, Стојанка Мирчева, Виолета Чачева,
Николина Кениг
• The Balkans in the New Millennium, From Balkanization to EUtopia, June 2022nd, 2014 (Tetovo & Skopje - Macedonia)
• Младинските трендови во Република Македонија, раководител на проектот
Јорде Јаќимовски
• Перцепцијата на идентитетите меѓу студентската популација во Република
Македонија, истражувачка студија, Лидија Христова, Елеонора Сера
фимовска, Марија Марковиќ, Анета Цекиќ
2015
• Демографскиот развој за просторниот план на источниот плански регион,
проекција на населението, раководител на проект Јорде Јаќимовски
• Catalogue of urban initiatives in Skopje, Ognen Marina, Goran Janev
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Промоција на книги од проектот на Владата на Република
Македонија „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници...“
оддржана во ИСППИ
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5.
vo ISPPI

5.1.

Сега вработени (по азбучен ред)

5.1.1

Научен кадар 

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

V raboteni

Проф. д-р Петар Атанасов
Проф. д-р Петар Атанасов oд 1990 до 1994 година работи како новинар во Македонската
телевизија, најпрвин во Информативната програма, а потоа и во Редакцијата за надворешна
политика. Од 1994 до 2001 година работи во Министерството за одбрана, најпрво како советник
за односи со јавноста и портпарол на министерот, а потоа и како уредник во издавачката дејност
на Министерството.
Кон крајот на 2001 година се вработува во Институтот за социолошки и политичко-правни ис
тражувања како асистент истражувач, со завршени постдипломски студии на Филозофскиот
факултет по социологија на етнички групи. Во 2011 е промовиран во редовен професор по со
циологија и комуникации. Предавал повеќе предмети: социологија, општествени промени, мул
тикултурализам, глобализација и комуникации и менаџмент на промени. Од 2011 година пре
дава методологија на научни истражувања и дизајнирање на научен проект на сите групи на
постдипломски студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Пишува
главно за социо-економскиот развој, образованието, културната и социјална исклученост, чове
ковиот развој, мултикултурализмот, идентитетот, етничките конфликти, безбедноста и пост
конфликтна рехабилитација. Учествува во повеќе научноистражувачки проекти на полето на

45

политичката култура, демократизацијата, инклузивноста на општеството, дискриминацијата
и предрасудите, граѓанското општество, сегрегацијата и образованието, децентрализација и
локална самоуправа, корупција и меѓуетнички односи.
Од 2004 до 2006 предавал мултикултурализам на постдипломските студии за човекови права на
Универзитетот во Сараево во соработка со Универзитетот во Болоња. Од 2004 година е член на
Балканската мрежа на научни истражувачи на глобалното владеење при Лондонската школа за
економија и политички науки. Од 2006 година е член на Научниот борд на Центарот за европски
и ориентални студии на Универзитетот во Болоња. Од 2008 до 2010 е визитинг професор на
Универзитетот Американ колеџ-Скопје. Од 2012 година е член на Бордот на научното списание
Политичко однесување и за политички анализи од Букурешт на Југоисточна Европа.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Координатор е на постдипломските студии по Нови медиуми и социјални мрежи. Исто така, е
главен креатор на докторскиот студиум Социологија на организацијата. Член е на Центарот за
меѓуетнички односи и Центарот за култура, медиуми и комуникации при ИСППИ.
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Проф. д-р Мирјана Борота
Поповска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Д-р Mирјана Борота Поповска - редовен професор. Родена во Скопје. Во 1991 година ди
пломирала на Филозофскиот факултет во Скопје ННГ за филозофија, со просечен успех 9,1.
На постдипломски студии по Менаџмент на човечки ресурси при Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања, во јули 1995 со успех го одбранила магистерскиот труд: „Де
ловната етика во организациите во периодот на транзиција во Република Македонија“.Пост
дипломските студии ги завршува со просечен успех 10. Докторската дисертација, со наслов
Менаџментот на промени и човечкиот потенцијал ја одбранила во мај 1999 година.
Мирјана Борота Поповска во текот на својот професионален развој ги посетувала и со успех ги
завршила повеќе форми на образование/усовршување, што се релевантни за унапредување на
приодот во наставата. Исто така, била добитник на три угледни меѓународни стипендии: ТЕМПУС
- стипендија за индивидуална мобилност (1998), ХЕСП Mobility Grant (2002), ЈФДП (Junior fellowship Program) од Владата на САД (2004).
Од 1.6.1993 година е вработена во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања,
Скопје.
Од 1999 година го раководи Центарот за развој на менаџмент и човечки ресурси при Институтот,
каде што ја реализира научноистражувачката дејност. Претседател на Советот на Институтот
била во периодот 2005-2008 година. Од 2002 до 2006 година е претседател на Самоевалуациската
комисија на Институтот.
Области на професионален (научноистражувачки) интерес на д-р Мирјана Борота Поповска
се менаџмент на човечки ресурси, стратегиски менаџмент, стратегиски менаџмент на човечки
ресурси, организациско однесување, менаџмент на промени, деловна етика и сл.
Во текот на изминатите години таа има учествувано во повеќе проекти и научноистражувачки
активности од меѓународен и домашен карактер, главно во областа на организациските науки и
управување (менаџмент), како во приватниот, така и во јавниот сектор, особено за менаџментот
во централната и локалната власт. Во рамките на овие проекти учествувала во сите истражувачки
фази, а на повеќето била раководител. Во овој период учествува на голем број конференции и
објавува научни и стручни трудови, како во меѓународни, така и во домашни списанија.
Во моментот е на работното место директор на Институтот за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје.
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Проф. д-р Горан Јанев

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Горан Јанев вработен е во ИСППИ од 1995 декември. Во 1994 година дипломирал
етнологија на Природно-математичкиот Факултет, УКИМ. Магистрирал социологија на ИСППИ,
УКИМ во 1998 година. Постдипломски престој по социјална антропологија на Универзитетот во
Оксфорд, 1998/99 година. Јанев бил наставен соработник по македонски студии при Школата
за Славистички и Источно Европски истражувања, Универзитет Колеџ Лондон во 2003/04 го
дина. Докторирал социјална антропологија во 2006 година на Универзитетот во Оксфорд. Бил
постдокторант во Макс Планк Институт за истражување на религиозни и етнички различитости,
2008-2011 година.
Моментално работи како вонреден професор по социјална антропологија Поле на интерес:
политичка антропологија, урбана антропологија, глобализација и јавни простори. Член е на Ев
ропската асоцијација на социјални антрополози, на Меѓународното здружение на фолклористи и
етнолози и на Меѓународното здружение на антрополошки и етнолошки науки.
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Асс. м-р Викторија Јаќимовска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

М-р Викторија Јаќимовска – асистент. Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први” во
Скопје во 2008 година меѓу најдобрите студенти на генерацијата. Во 2010 година се стекнува со
академскиот степен магистер по меѓународно право на Универзитетот Кембриџ во Обединетото
Кралство, а во 2012 година со титулата магистер по меѓународно хуманитарно право на Же
невската академија за меѓународно хуманитарно право и човекови права во Швајцарија.
Викторија Јаќимовска се вработува во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
во Скопје како помлад асистент на научната област човекови права во 2011 година, а во 2014 е
избрана за асистент. Од 2015 година раководител е на модулот Меѓународни односи во рамките
на постдипломските студии MA Joint European Political Science (ERASMUS+). Во академската
2007/2008 година работи како демонстратор на предметот административно право на Правниот
факултет „Јустинијан Први” во Скопје. Во 2012 година работи како асистент-истражувач во
рамките на 64-то заседание на Комисијата за меѓународно право при Обединетите нации во
Женева. Во периодот од 2014 до 2017 година работи како асистент-истражувач и асистент на
предметот европска правна историја на Универзитетот во Лувен.
Остварила студиски престои на Европскиот институт (EUI) во Фиренца, Хашката академија за
меѓународно право во Хаг и Институтот за федерализам при Европската академија во Болцано
(EURAC). Нејзини области на истражување се: историја на меѓународно право, меѓународно пра
во на употреба на сила и воени конфликти, меѓународно хуманитарно право и човекови права.
Викторија Јаќимовска е член на Европското здружение за меѓународно право. Активно се служи
со англискиот, францускиот, германскиот, рускиот и холандскиот јазик.
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Проф. д-р Јорде Владимир
Јаќимовски

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Јорде Владимир Јаќимовски е роден на 29.10.1950 година, во село Длабочица –
Куманово. Дипломирал на Земјоделски факултет во 1974 година. Магистрирал во 1978 година,
a докторирал во 1986 година. Во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
се вработил како асистент на 1.3.1979 година, во Социолошкото одделение. Во звањето научен
соработник е избран во 1983 година, а за виш научен соработник е избран во 1987 година. Во
1992 година е избран за научен советник, а преизбран во 1998 година. Во 1993 година е избран
во наставното звање редовен професор, а во 1999 година е преизбран за редовен професор.
Од 1986 до 2012 година е раководител на Социлошкото одделение во Институтот за социолошки
и политичко-правни истражувања, а од 2012 година раководи со Центарот за развој на на
заедницата. Од 20.6.1994 до 15.3.1999 година беше директор на Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје. Од 2004 до 2006 е член на Одборот за акредитација на
високото образование. По повод одбележувањето на 24. Мај 2008 година добитник е на ПЛАКЕТА
за афирмација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во земјата и во странство. Од
13.09.2006 – 30.03.2015 година повторно е избран директор на Институтот за социолошки и
политичко- правни истражувања, Скопје.
Од 2014 година е раководител на студиската програма Социологија на окружувањето - докторски
студии и студиската програма Општествен развој - втор циклус - постдипломски студии.
Проф. Јаќимовски обавува настава по предметите: социологија на населбите, економска социо
логија, развојна економија, економика на трудови ресурси, системи на наградување, популациона
политика, социологија на окружувањето и менаџирање со перформансите и системи за награ
дување. Работи во области: регионален и локален развој, структура на популацијата и социјална
диференцијација, животен стандард и одржлив развој и пазар на трудот.
Член е на Издавачкиот совет
• Главен и одговорен уредник на неколку броја на Годишник на Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања.
• Научно стручен часопис: Школа Бизниса, Нови Сад, Србија.
• Bulgaria Rustticana, Institute for Study of Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy
of Sciences
Проф. д-р Јаќимовски има објавено 21 книга или монографија, 65 труда во домашни списанија и
публикации и 41 статија во странски списанија и публикации. Јаќимовски раководел и учествувал
во реализација на 47 научно-истражувачки проекти и организирал и соорганизирал 9 меѓународни
научни конференции. Има учествувано на 15 европски и светски научни конгреси и конференции
и 38 научни конференции во земјата и во странство.
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Доц. д-р Марија Топузовска
Латковиќ

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ е родена во Скопје, 1981 година. Во Институтот за со
циолошки и политичко–правни истражувања е во редовен работен однос од 2007 година, најпрво
како помлад асистент истражувач, а од 2011 година во звање доцент на менаџмент на човечки
ресурси и истражувачка методологија за бизнис и менаџмент. Од април 2015 година е именувана
за раководител на секторот за наставно-образовна дејност.
Со научен степен магистер на менаџмент на човечки ресурси се стекнува во 2008 година, а во
2011 година со научен степен доктор на организациски науки (менаџмент).
Во текот на својата кариера активно учествува во научноистражувачката работа на Институтот,
како и во наставните активности на постдипломските студии по Менаџмент на човечки ресурси и
докторските студии по Организациски науки и управување (менаџмент) во рамки на Докторската
школа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Има објавено повеќе од 20 научни
трудови од областа на менаџментот, во домашни и меѓународни научни списанија и публикации
и континуирано активно учествува на домашни и меѓународни научни средби и конференции.
Како раководител-главен истражувач или член на истражувачки тим, учествувала во повеќе
национални и меѓународни проекти.
Како член на работна група непосредно учествувала во креирањето на Националната стратегија
за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високообразовани и стручни кадри
(2013-2020) и Националната стратегија за млади (2015-2026).
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Проф. д-р Ѓорѓи Манев

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Д-р Ѓорѓи Манев е роден на 24.3.1964 година во Куманово. Дипломирал на Електротехнички
факултет, Отсек за информатичка / автоматика во 1989 година. Магистрирал во Институтот
за социолошки и политичко-правни исртажувања на Отсекот за кадровски менаџмент во 1995
година, а докторирал на истиот институт во 1998 година, со што се стекнал со звањето доктор на
науки по менаџмент.
Во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања работи од 1.9.2000 година. Во
2001 година ја добил престижната Фулбрајтова стипендија за престој, како визитинг - професор и
истражувач на Универзитетот во Питсбург. На 28.09.2009 година е избран за вонреден професор
во областа на менаџментот. Има објавено неколку научни и стручни трудови.
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Проф. д-р Маријана Марковиќ

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Д-р Маријана Марковиќ, вонреден професор, работи во Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања од 1998 год.
Во 1992 година ги завршува студиите по психологија, а со степен магистер по психолошки науки
се стекнува во 2002 година при Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје.
Во 2010 година успешно ја одбранил докторската теза од областа на комуникаците. Во 2015
година се стекнува со звањето вонреден професор. Од 2006 година е еден од основачите на
Психолошката лабораторија при ИСППИ.
Теорискиот и истражувачкиот интерес е во областа на интерперсонална комуникација, комуни
кација во кибер просторот и комуникација во заедниците. Како резултат на тој интерес е учеството
на голем број домашни и меѓународни проекти, учество на домашни и меѓународни конференции,
како и објавени трудови во домашни и меѓународни списанија.
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Проф. д-р Мирјана Најчевска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Мирјана Најчевска е родена во Скопје на 24.11.1956 година. Дипломиран правник
(Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1979). Магистер по политички науки (1986), доктор
по правни науки (1995). Редовен професор/научен советник во Институтот за социолошки и по
литичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член на пове
ќе експертски и професионални тела на национално и меѓународно ниво, граѓански активист
и бранител на човековите права. Раководител на над 30 проекти и учесник во над 40 проекти.
Автор или коавтор на над 50 анализи, извештаи, научни и стручни трудови од областа на
дискриминацијата, меѓуетничките односи, заштитата на правата на маргинализираните групи
и улогата на државата во промоцијата и заштитата на човековите права. Активно е вклучена
во изработката на законски текстови и транспонирањето на ЕУ директивите во националната
легислатива.
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Доц. д-р Бојана Наумовска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Доц. д-р Бојана Наумовска е родена 1983 година во Скопје. Во соработничко звање помлад
асистент при Институтот за социолошки и политичко–правни истражувања е избрана во 2011 го
дина и оттогаш е во редовен работен однос. Во 2013 година е избрана во наставно-научно звање
доцент во областите политички партии и јавно мислење.
Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во 2005 година на Катедрата по политички
науки. Со научен степен магистер на политички науки се стекнува во 2008 година со одбраната
на магистерскиот труд на тема: Политичка анализа на процесот на воведување религиско обра
зование во Република Македонија на ИСППИ-УКИМ, а во 2011 година се стекнува со научен сте
пен доктор на политички науки со јавната одбрана на докторската дисертација на тема: Влијанието
на изборните модели врз малите политичка партии во Република Македонија на ИСППИ-УКИМ.
Во текот на својата кариера, таа активно учествува во научноистражувачката работа на Институтот,
како и во наставните активности на постдипломските студии по политички науки и комуникации на
ИСППИ и докторските студии социологија на организација и демократија во ера на глобализација
во рамките на Докторската школа на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Има објавено повеќе од 20 научни трудови од областа на политичките науки, во домашни и ме
ѓународни научни списанија и публикации и континуирано учествува на домашни и на меѓуна
родни научни средби и конференции. Како член на истражувачки тим учествувала во повеќе
домашни и на меѓународни проекти.
Области/теми од посебен научен интерес се: политички партии, политички системи, јавно мис
лење, медиуми и политика.
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В РА Б О Т Е Н И В О И С П П И

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Славејко Сасајковски е вработен во ИСППИ од 1985. Диломиран социолог – истра
жувач од Филозофски факултет – УКИМ, со дипломска работа Ватикан и современите меѓународни
политички односи.
Магистер по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со теза Универзалните религии, духот на толе
рантноста и екуменизмот.
Доктор по социолошки науки од ИСППИ – УКИМ со дисертација „Ревитализација на општествената
функција на религијата – верско – политичко соочување со религискиот феномен“.
Научен советник.
Политичка социологија, економска социологија, политичка економија – меѓународна политичка
економија, меѓународни политички односи, политичка религија, социологија и политикологија на
нацијата.
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Проф. д-р Елеонора
Серафимовска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Елеонора Серафимовска, вонреден професор, родена на 2.7.1971 година во Скопје,
работи во ИСППИ од 1996 година. Во 1995 година ги завршува студиите по психологија на Фи
лозофскиот факултет во Скопје, а со степен магистер по психолошки науки на истиот факултет
се здобива во 2006 година. Во 2010 година го одбранила докторскиот труд на ИСППИ од об
ласта на рецепциските студии. Истражувачкиот интерес на проф. Елеонора Серафимовска е
во областа на комуникациите со фокус на масовните комуникации, политичката и социјалната
психологија, а како резултат на тоа е учеството на голем број домашни и меѓународни проекти,
како и научни конференции во земјата и во странство. Автор е на повеќе од 30 стручни и научни
трудови објавени во домашни списанија или презентирани на меѓународните конференции. Во
2006 година е еден од основачите на Психолошката лабораторија при постдипломските студии
на ИСППИ, а од 2012 е член на Комората на психолози на Република Македонија.
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Проф. д-р Емилија Симоска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Емилија Симоска од 1980 година е вработена во Институтот и е раководител на
Центарот за етнички и безбедносни прашања. Воедно е и раководител на постипломските студии
по комуникации.
Од 1996 година таа е избрана за научен советник и редовен професор на постдипломските и
докторските студии.
Според образованието, Симоска е доктор по социолошки науки во областа на политичката кул
тура. Таа има работено на преку 100 научноистражувачки проекти, како за домашни нарачатели,
така и за меѓународни институции. Автор е на повеќе научни трудови и истражувачки студии.
Избрана е за редовен професор по предметите политичка култура и комуникација и односи со
јавноста во ИСППИ.
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Проф. д-р Ружица Цацаноска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Ружица Цацаноска е вработена во ИСППИ од 1987 година. Дипломирала во 1987
година на Филозофскиот факултет на УКИМ во Скопје. Посдипломските студии ги завршила на
Факултетот за политички науки, на Универзитетот во Белград. Докторирала во ИСППИ на тема
Протестантизмот во Македонија.
Цацаноска е редовен професор и научен советник во ИСППИ.
Истражувала и пишувала на теми од областа на социологија на религијата, социологија на мора
лот и методологија на општестените истражувања.
Раководител е на постдипломските студии на социологија – менаџмент на општествените промени,
при ИСППИ. Професор е по следниве предмети: општа социологија, социологија на религија
(Православен теолошки факултет – Скопје), методологија на општественото истражување, ака
демско пишување.
Автор е на повеќе научни трудови објавени во земјата и во странство. Член е на Уредувачкиот
одбор на списанијата: „Occasional Papers on Religion in Eastern Europe“ и „Teme“.
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Доц. д-р Анета Цекиќ

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Доц. д-р Анета Цекиќ работи во ИСППИ од 2007 година. Дипломира на Одделот за политички
науки на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2004 година.
Магистрира во 2008 година на тема од областа на етничките конфликти на Институтот за социо
лошки и политичко-правни истражувања во Скопје, каде и докторира во 2011 година на тема:
Лобирање во институциите на Европската Унија и малите држави. Во моментот е доцент во
областите Политички систем и Европска политика, со истражувачки интерес насочен кон: инте
ресни групи и лобирање, лобирање во Европската унија, демократија и демократизација, европ
ска политика и европеизација и етнички конфликти. Во 2010 година остварила едномесечен
студиски престој на Универзитетот во Гент, Белгија, а во 2013 и 2014 година остварила постдок
торски престој на Универзитетот во Салзбург, Австрија. Член е на Универзитетската асоцијација
за современи европски студии и на Постојаната група за интересни групи при Европскиот кон
зорциум и за политички истражувања.
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Проф. д-р Ганка Цветанова

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Проф. д-р Ганка Цветанова е родена 1968 година во Скопје. Дипломирала на Факултетот за
музичка уметност во 1989 година. На истиот факултет магистрирала во 1994 година. Во 2006
година ја одбранила докторската дисертација под наслов: Културните разлики и општествената
интеграција во Република Македонија на Институтот за социолошки и политичко-правни истра
жувања и се стекнала со звањето доктор по социолошки науки. Во 2009 година избрана е за
професор на постдипломските студии по социологија при Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања, а во 2010 година се вработува во Институтот како вонреден професор и
виш научен соработник. Во 2014 година е избрана за редовен професор во областа социологија,
како и нови медиуми и демократија. Раководител е на Центарот за комуникации, медиуми и
култура, како и на студиската група Културата во ерата на кибернетиката.
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Доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Доц. д-р Весна Забијакин - Чатлеска е родена 1967 година во Скопје. Дипломирала на Фило
лошкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломските студии по
менаџмент на човечки ресурси ги завршува при ИСППИ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Во 2007 година магистрирала на студиите по менаџмент на човечки ресурси во ИСППИ,
а во 2013 година, од истата област ја одбранила докторската дисертација. Во текот на своето
работно искуство, работела како професор во средно училиште, а потоа како проектен менаџер
во приватна компанија. Учествувала на бизнис-форуми и работилници во странство. Била анга
жирана како консултант во македонски компании, како и обучувач на семинари за менаџерски
вештини во национални и меѓународни проекти. Свои трудови презентирала на меѓународни науч
ни конференции и списанија, а учествувала и во домашни и меѓународни научноистражувачки
проекти. Во 2013 година е избрана во соработничко звање асистент, а во 2015 година во наставнонаучно звање доцент во областите претприемништво и бизнис-менаџмент при ИСППИ. Поле на
научен и истражувачки интерес: стратешки менаџмент на човечки ресурси, претприемништво,
менаџмент на човечки ресурси во мали фирми. Член е на Македонската асоцијација за човечки
ресурси.
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5.1.2

Стручен кадар (по азбучен ред)

Д-р Климе Бабунски

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Д-р Климе Бабунски – стручен советник. Вработен е во ИСППИ од 1982 година и е раководител
на Одделение за применети истражувања, издаваштво и научна документација. Во 1981 година
дипломирал на Интердисциплинарни студии по новинарство; во 1994 година магистрирал на
Правниот факултет на тема: Концепцијата на политичката комуникација во радиодифузијата во
првите повеќепартиски избори во Македонија; и во 2013 година, во Институтот докторирал на
тема: Промени во јавниот радиодифузен сервис и неговата улога во создавање на демократската
јавност.
Негови главни полиња на професионален интерес се: комуникациски политики и медиумски сис
теми, слобода на информирање и слободен пристап до информации, јавно мислење и односи со
јавност. Има учествувано во повеќе од 90 домашни и меѓународни научноистражувачки проекти,
фокусирани на повеќе области и теми, како: демократизација на медиумите и на политичката
јавност, политичка, масмедиумска и меѓуетничка комуникација, транзиција и демократизација во
општеството, корупција и неформални општествени структурирања, јакнење на граѓанското оп
штество и сл. Во рамките на ваквата истражувачка активност се јавува и како автор на повеќе
истражувачки студии и научни трудови.
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M-р Иван Каровски

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

M-р Иван Каровски е роден 1971 година во Скопје, каде што завршил основно и средно образо
вание. Во 1990 година се запишал на Факултетот за драмски уметности, Отсек за драмски актери.
Во 1997 година се вработил во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во
Скопје, како помлад асистент-истражувач. Во 2007 година е избран во звањето асистент истра
жувач. Денес работи како виш стручен соработник.
Во 1997 година се запишал на постдипломските студии на групата комуникологија. Постди
пломските студии ги завршил со магистерскиот труд под наслов: Влијанието на печатените
медиуми врз изборното определување на локалните избори во РМ 2000 година.
Во изминатиот период бил вклучен во голем број проекти како соработник, финансирани како
од Министерството за наука, така и од страна на други домашни и странски нарачатели. Има
раководено со проектот Мониторинг на печатените медиуми за време на локалните избори во
РМ, 2000 година.
Негови области од научен интерес се: комуникации, компјутерска култура, индустрии на културата
и избори и медиуми.
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5.1.3

Административен кадар

Нада Маркова

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Нада Маркова – референт за студентски прашања. Родена 1959 година во Скопје. Основно и
средно образование завршила во Скопје. Во Институтот е вработена во 1984 година. Работи
како референт за студентски прашања на посдипломските студии (втор циклус – магистерски
студии и трет циклус - докторски студии), iknow - администратор. Покрај тоа има работено и
емпириски истражувања и комјутерска обработка на податоците и други активности за потребите
на Институтот.

Весна Трајанова е родена 1978 година во Скопје, на работна позиција архивар. Врши стручни
работи од деловното и архивско работење на Институтот. Учествува во извршување на работите
од административна природа во врска со реализацијата на постдипломските и докторските
студии во организација на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.
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5.1.4

Помошен технички кадар

Блажо Тодоровски

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Блажо Тодоровски – домаќин, возач и курир. Роден е 1956 година во с. Кркља - Крива Паланка.
Средно машинско училиште - техничар завршил во Скопје 1976 година. Во Институтот е вработен
од 1979 година.

Дејан Пауновски – телефонист-фотокопирист. Роден е на 12.10.1975 година во Скопје. Има
завршено Средно занаетчиско училиште во 1993 година во Скопје. Во Институтот е вработен од
1994 година.

66

Славица Тодоровска

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Славица Тодоровска – хигиеничар. Родена на 5.8.1960 година во с. Кркља, Крива Паланка. Има
завршено Средно трговско училиште во 1978 година во Скопје. Во Институтот е вработена од
1997 година.

Валентина Алексоска

Валентина Алексоска – хигиеничар. Родена на 18.8.1975 година во Скопје. Има завршено
Средно трговско училиште. Во Институтот е вработена од 15.5.2015 година.
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5.2 ЛИЦА КОИ БИЛЕ ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУТОТ
            ОД 1965 ДО 2015 ГОДИНА

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

а. Кадри со научно и соработничко звање
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од

до

1.

Лилјана Маневска, асистент

1.12.1965

28.8.1967

2.

д-р Александар Христов, директор

1.12.1965

30.6.1967

3.

д-р Славко Милосавлевски, директор

1.7.1967

30.4.1969

4.

Симеон Малинов, асистент

1.4.1968

31.3.1969

5.

Ферид Мухиќ, асистент

1.12.1968

3.3.1970

6.

Наум Гризо, асистент

1.12.1965

30.10.1971

7.

Спасе Макаровски, асистент

1.1.1967

30.9.1971

8.

д-р Томислав Чокревски, науч. сораб.

1.1.1967

30.6.1971

9.

д-р Милан Нетков, директор

1.5.1969

31.12.1970

10.

д-р Илија Јосифовски, директор

1.1.1967

30.6.1971

11.

м-р Петре Георгиевски, асистент

1.2.1967

30.9.1972

12.

д-р Ѓорѓи Старделов, директор

15.10.1971

31.5.1973

13.

Јаков Лазаревски, асистент

1.1.1966

31.1.1973

14.

м-р Амалија Јовановиќ, асистент

13.4.1968

12.2.1973

15.

м-р Поликсена Кацарова, асистент

1.5.1971

31.8.1973

16.

Јордан Ангеловски, асистент

15.7.1971

28.2.1974

17.

Коста Костова, асистент

12.6.1973

12.4.1974

18.

м-р Стефан Костовски, асистент

1.1.1967

16.11.1975

19.

Марија Поцевска, асистент

1.2.1972

31.10.1975

20.

Љубомир Цуцуловски, асистент

15.4.1973

31.1.1975

21.

д-р Стеван Габер

12.7.1974

19.2.1975

22.

Борис Ноневски, асистент

1.2.1972

31.8.1976

23.

Методија Канвечев, асистент

1.10.1975

7.7.1976

24.

д-р Христо Карталов, асистент

1.3.1969

24.11.1977

25.

Татијана Георгиевска, асистент

1.11.1969

30.12.1977

26.

Јелица Георгиевска, асистнт

1.4.1976

30.11.1977

27.

д-р Ѓорѓи Спасов, вонред. проф .

1.4.1976

15.12.1977

28.

м-р Денко Денковски, асистент

13.4.1968

31.02.1978

29.

м-р Душан Симовски, истражувач

16.6.1970

13.10.1978

30.

Јордан Јовановски, асистент

1.4.1976

31.12.1978

31.

м-р Владо Поповски, асистент

1.4.1966

31.12.1979

32.

д-р Љупчо Арнаудовски, науч. сораб.

26.2.1967

31.10.1979

33.

Фиданчо Димитров, асистент

1.2.1972

5.1.1979

34.

м-р Драган Ташковски, директор

21.03.1975

30.9.1979

35.

Лидија Симовска, асистент

1.7.1975

15.5.1980

36.

д-р Димитар Мирчев,науч. сов.

1.11.1966

30.12.1982

37.

м-р Наум Шурбановски, доцент

1.3.1967

30.9.1983

38.

Славко Димевски, науч. советн.

1.1.1975

30.6.1983

39.

Љупка Христова, науч. сораб.

14.1.1971

31.3.1984

40.

Цветан Цветковски, асистент

1.10.1982

20.10.1984

41.

Сашо Веновски, асистент

2.10.1982

31.5.1984

42.

Весна Тасиќ, асистент

17.3.1980

31.3.1986

43.

д-р Владо Камбовски, директор

1.4.1984

14.7.1986

44.

д-р Музафер Туфаи, науч. сораб.

1.2.1976

11.1.1987

45.

м-р Живко Неделковски, доцент

1.10.1982

30.9.1987

46.

Весна Ристевска, помл. асист.

1.5.1981

15.4.1987

47.

Зоран Петровиќ, асистент

15.3.1980

12.2.1989

48.

д-р Панајотис Цакирпалоглу

15.3.1979

31.3.1990

49.

Маја Апостолова, помл. асист.

1.3.1989

31.8.1990

50.

Магдалена Наумовска, асистент

15.3.1979

26.7.1996

51.

Васил Марков, асистент

15.3.1979

30.6.1991

52.

Ѓорѓи Кимов, асистент

15.3.1980

30.9.1992

53.

д-р Светомир Шкариќ, директор

1.10.1979

2.10.1993

54.

Златко Пецев, млад асист.

1.6.1993

15.5.1994

55.

д-р Стојмен Михајловски, ред.проф.

1.3.1966

31.5.1994

56.

д-р Цветко Смилевски, ред.проф.

8.12.1988

30.9.1995

57.

д-р Душан Бубевски, ред.проф.

1.6.1966

15.12.1996

58.

д-р Благоја Брајановски, ред.проф.

1.1.1989

30.4.1998

59.

д-р Мирјана Малеска, ред.проф.

1.5.1997

4.11.2004

60.

д-р Етем Азири, доцент

11.1.2002

15.9.2004

61.

д-р Звонимир Јанкуловски, ред.проф.

1.7.1998

31.3.2005

62.

д-р Илија Тодоровски, ред.проф.

15.3.1979

30.9.2005

63.

д-р Весна Шопар, ред.проф.

1.4.1976

31.8.2006

64.

д-р Магдолна Колар Панова, ред.проф.

4.4.1995

31.8.2006

65.

д-р Наум Матилов, ред.проф.

1.4.1972

30.9.2007

66.

д-р Метуш Сулејмани, доцент

1.6.1994

15.3.2007

67.

д-р Аница Драговиќ, вон.проф.

1.6.1993

14.5.2008

68.

д-р Анета Јовевска, ред.проф.

16.3.1980

31.10.2009

69.

д-р Мирјана Сланинка Динева, ред.проф.

1.12.1968

15.9.2010

70.

д-р Љубица Чонева, ред. проф.

1.1.1997

1.1.2012

71.

д-р Виолета Чачева, ред. проф.

1.4.1976

15.9.2013

72.

д-р Лидија Христова, ред. проф.

1.2.1972

15.9.2013

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
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б. Лица со стручно звање – технички
соработник
Лепосава Витанова, документ.

1.12.1965

15.2.1970

2.

Маргарита Костадинова, докумнент.

1.12.1965

28.2.1971

3.

Драгица Божинова, библотекар

20.1.1971

29.10.1973

4.

Елена Стојановиќ, струч. совет.

1.3.1966

21.10.1984

5.

Георги Јанчов, струч. сораб. и секрет.

1.6.1976

31.12.1986

6.

Душка Настева, виш техн. сораб.

1.12.1965

27.12.1990

10.2.1972

22.8.2000

1.2.1966

31.8.2000

8.

м-р Душан Веригиќ, стр. советник
Маријанти Војводиќ, стр.советник

9.

Гордана Мицова

21.4. 2000

28.2. 2002

10.

Викторија Миланова

		

1.06.2000

30.9. 2002

11.

Блерим Каљоли				

1.6.2000

30.6.2002

12.

Марија Станкова, виш стр.сораб.

7.5.1976

12.3.2011

в. Административно технички кадар

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

до

1.

7.
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од

од

до

1.3.1967

28.2.1970

15.11.1967

31.3.1971

Стојан Костовски, секретар

1.2.1972

15.10.1974

4.

Љубица Чешларова, хигиеничар

1.6.1966

31.12.1975

5.

Милка Дувњак, дактилограф

1.1.1967

30.6.1977

6.

Мирка Митева, дактилограф

7.3.1977

7.7.1977

7.

Цена Јововиќ, сметководител

1.4.1976

13.2.1978

8.

Елена Стојановска, секретар

17.10.1974

13.2.1978

9.

Мира Буцева, благајник

1.7.1969

2.3.1978

10.

Гавро Познер, курир – возач

1.9.1970

19.12.1979

11.

Фоте Беќаровски, секретар

1.4.1976

31.7.1980

12.

Даница Киселова, дактилограф

15.1.1966

15.9.1992

13.

Ферија Ибраим, хигиеничар

14.6.1972

30.6.1992

14.

Перо Николовски, книжничар

20.1.1985

31.1.1992

15.

Димче Андонов, чувар

15.1.1989

31.3.1994

16.

Никола Ангеловски, секретар

1.1.1983

30.9.1999

17.

Маргарита Ристевска, дактилограф

14.7.1977

31.3.2001

18.

Слободанка Блажевска,виш техн.сораб.

14.6.1971

31.12.2001

19.

Вера Каровска,техн. Секретар

1.5.1978

30.9.2004

20.

Јадранка Денкова, секретар

16.12.1998

20.1.2006

21.

Трајанка Јакимовска,хигиеничар

21.3.1985

31.7.2008

22.

Ангелина Анчевска, дактилограф

15.3.1967

31.3.2001

23.

Митко Беловски – виш техн.сораб.

1.10.1982

1.5.2012

24.

Перо Пауновски –сметководител

1.05.1978

1.7.2012

25.

Ника Стевановска – благајник

20.1.1976

8.8.2012

26.

Анастасика Рајковиќ – референт за студ.
прашања

6.3.1985

1.7.2015

1.

Владимир Николовски, курир

2.

Смијка Јосифовска, сметковод.

3.

6.
Direktori

од

до

1.

проф. д-р Александар Христов

15.2.1965

30.6.1967

2.

проф. д-р Славко Милосавлевски

1.7.1967

30.4.1969

3.

проф. д-р Милан Нетков

1.5.1969

31.12.1970

4.

проф. д-р Илија Јосифовски

1.1.1971

30.6.1971 (в.д.)

5.

проф. д-р Георги Старделов

15.10.1971

31.5.1973

6.

м-р Стојмен Михајловски

1.6.1973

11.7.1974 (в.д.)

7.

проф. д-р Стеван Габер

12.7.1974

19.2.1975

8.

м-р Наум Шурбановски

20.2.1975

20.3.1975 (в.д.)

9.

м-р Драган Ташковски

21.3.1975

30.9.1979

10.

проф. д-р Светомир Шкариќ

1.10.1979

31.10.1983

11.

м-р Живко Неделковски

1.11.1983

31.3.1984 (в.д.)

12.

проф. д-р Владо Камбовски

1.4.1984

14.7.1986

13.

проф. д-р Стојмен Михајловски

15.7.1986

03.11.1986 (в.д.)

14.

проф. д-р Стојмен Михајловски

4.11.1986

20.6.1994

15.

проф. д-р Јорде Јаќимовски

21.6.1994

14.3.1995 (в.д.)

16.

проф. д-р Јорде Јаќимовски

15.3.1995

15.3.1999

17.

проф. д-р Панде Лазаревски

16.3.1999

12.9.2006

18.

проф. д-р Јорде Јаќимовски

13.9.2006

30.3.2015

19.

проф. Д-р Мирјана Борота-Поповска

31.3.2015

до денес

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

na ISPPI:
1965-2015
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