
До 
СОВЕТОТ НА ИСППИ 
 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА  
За периодот од 31 март 2016 до 30 март 2017 

Спроведувањето на планот за работа во периодот 31 март 2016 до 30 март 2017 година е 
произлезен од програмата на Институтот за периодот 2015-2019 година година и ќе се 
реализира со 25 вработени, од кои 15 носители на дејност како  и 7 административни  и 3 
помошно технички вработени.  

ВИЗИЈА 
Да опстанеме и да станеме водечка институција во регионот 
препознатлива по истражувања од светска класа и 
висококвалитетно постдипломско образование. 

ЦЕЛИ 
1.Наука: Да се креираат квалитетни домашни и  меѓународно признаени 
фундаментални и применети истражувања во сите истражувачки области  
застапени во ИСППИ, со зајакнување на јаките страни.  
2.Образование: Да се подигне квалитетот и диверзитетот на постдипломските 
студии со употреба на напредна истражувачка методологија,  примена на новите 
достигања во секое подрачје на студирање и подобрување на инфраструктурните 
услови за студирање. 
3.Меѓународна соработка и мобилност на студенти: Да се унапреди меѓународната 
соработка и комуникација на ИСППИ со организации асоциијации во слични или исти 
подрачја на истражување. 
4.Промоција и соработка со јавност: Да се унапреди реномето на вработените на 
ИСППИ со промовирање на научните достигања и презентација на резултатите 
како на домашен така и на регионален и меѓународен план и да  се подигне нивото на 
придонес од страната на ИСППИ на економски , социјален, културен и образовен план 
со унапредување на  соработката со јавноста 
5.Организација, менаџмент и финансии: Да се подобрат  работните услови  и 
квалитетот на услугите. 
 

1 Нормативно уредување  

 усогласување со Законот за високото образование  
 усогласување со Законот за вработените во јавниот сектор 
 усогласување со Законот за административните службеници 
 имплементација и усогласување со други законски прописи,  
 изготвување и донесување на акти,  
 кадровски прашања,  
 изготвување и реализација на материјали за седници на Совет 
 изготвување и реализација на материјали за седници на  Управа 



 изготвување и реализација на материјали за седници на комисии 
 изготвување и реализација на материјали за седници на работни тела 
 изготвување на разни информации согласно потребите 
 Избори во звања 
 друго. 

(временска рамка: во континуитет) 
 

 
2  Наставно-образовна дејност  

 реализирање на наставно-образовен процес и зголемување на бројот на студенти,  
 усогласување на студиските програми од втор и трет циклус студии со  законските 

прописи, реакредитација на докторските во ИСППИ (почеток на активноста 
септември 2016) Одговорно лице Марија Топузовска Латковиќ и раководители на 
студиски програми 

 донесување нови студиски програми од втор  циклус студии,  
 програми за доживотно учење 
 водење и ажурирање на регистри на студиските програми од сите циклуси на 

студии, 
 евиденција на движењето на бројот на студентите и нивната структура, 
 издавање Додаток на диплома (Diploma Supplement) 
 друго.   

(временска рамка: во континуитет) 
 
3  Издавачка и библиотечна дејност 

 Годишник на ИСППИ (временска динамика два пати годишно : јуни и декември) 
Одговорно лице Климе и Сузана Бабунска  

 учебници и учебни помагала, 
 развој на електронско издаваштво 

(временска рамка: во континуитет) 
 
4  Научноистражувачка дејност 

 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА, 
Како истражувачка институција од суштинско значење е унапредувањето на 
истражувачката култура и инфраструктура. Ќе се прават напори ИСППИ   да се развие во  
одржлива и енергична истражувачката заедница. Од регрутирање на вистинските 
вработени, обезбедување на повеќе и поголеми грантови за истражување до  вклучување 
на студентите. Исто така,  важно е да се обезбеди осовременување и подобрување  на 
научно-истражувачката инфраструктура. 
 
 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ. Целта е да се зголеми бројот на истражувачки  проекти, 

особено меѓународни истражувачки проекти. Во моментот ИСППИ има следниве 
тековни проекти:   



1.“Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво”. Нарачан од  
Фондација за менаџмент и индустриско истражување . Како дел од проектот  “Заедно за 
успех : млади претприемачи, движешка сила за добри меѓуетнички односи“, финансиран 
од Европска Унија во рамки на ИПА програмата за подршка на граѓанско општество и 
медиуми 2014, договор грант ИПА/2015/370-751 Студијата има за цел да помогне во 
утврдувањето и разбирањето на разликите и заедничките потреби на младите 
претприемачи од  различните етнички заедници од Република Македонија.  Во период од 
21.03.до 22.06 2016 Тим: Весна Чатлеска, Марија Топузовска Мирјана Борота Поповска 
2. Сервиси на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа, Швајцарска 
национална фондација за истражување (2015-2017) (Анета Цекиќ раководител на 
националниот тим) 
3. Еразмус + проект Развој на студиска програма за заедничка диплома од втор циклус 
на универзитетски студии по Европски политички науки (2015-2017) (Анета Цекиќ 
раководител на националниот тим) 
4. „Студија за млади во Република Македонија“ финансиран од интегративните функции 
на ректоратот (раководител доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ со тим од професори од 
Институтот во состав: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, проф.д-р Јорде Јаќимовски, 
проф.д-р Емилија Симоска, проф.д-р Славејко Сасајковски, проф.д-р Ружица Цацаноска, 
доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска, д-р Ѓорѓи Манев;  
5. Проектот „Е-демократија во РМ“ – Пријавен во Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања во Скопје (раководител: проф д-р Ганка Цветанова и вон. проф.д-р 
Елеонора Серафимовска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања 
во Скопје, проф. д-р Вено Пачовски од УАКС и д-р Ирена Бојаџиевска од Агенција за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги); 
6. Проектот „Медиуми, етика и емоции“, Пријавен во Институтот за социолошки и 
политичко-правни истражувања во Скопје ЈЕ (раководители: вон проф д-р  Маријана 
Марковиќ и вон проф д-р  Елеонора Серафимовска); 
7. Проектот „Практиканството како линк помеѓу бизнисот  и образованието“ како пилот 
проект.  Пријавен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во 
Скопје (раководител: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, проф. д-р Ганка Цветанова,  доц.  
д-р Марија Топузовска Латковиќ, доц. д-р Весна Чатлеска); 
8. Проектот „Стандардизација и културна адаптација на тестот ММПИ (оригинално 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory– 2 – RF)во Република Македонија“ 
(истражувачки тим: вон. проф. д-р Елеонора Серафимовска, доц. д-р Маријана Марковиќ); 
9. Услуга за спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет) за 
потребите на судски совет на РМ, Академија за судии и јавни обвинители и Совет на јавни 
обвинители на Република Македонија.  Нарачател: Судски совет на Република 
Македонија/рамковен договор  (раководители: проф. д-р Мирјана Борота Поповска, вон 
проф. д-р  Маријана Марковиќ и вон. проф. д-р  Елеонора Серафимовска 

 
 ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИЗЛОЖБИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ: 

НАУЧНА СРЕДА 
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, започнува  со реализација 



на серија настани под наслов “Научна среда”, кои ќе се одржуваат во текот 
на учебната година  минимум еднаш во месецот, во среда, и на кои ќе се 
промовираат истражувачките резултати од спроведените проекти на 
Институтот, и ќе се организираат панел дискусии поврзани со општествени 
прашања за кои институтот има  професионален кадар. Целта на “Научната 
среда” е  промовирање на  науката, размена на сознанија меѓу  
истражувачите од  домашната и меѓународната академската заедница, 
анимирање  и подигање на нивото на информираност на пошироката 
јавност за нашата работа, и нејзино активно вклучување, со посебен акцент 
на  вклучување на  младата популација.Фокуот е на полуларизирање на 
науката и унапредување на транспарентноста  во работењето на Институтот 
за социолошки и политичко правни истражувања, што ќе се постигне со 
унапредување и интензивирање на сортаботката со сите медиуми и сите 
засегнати страни. 

Оперативен план за манифестацијата “Научна среда”  2016  
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАНИТЕ БОЈАНА НАУМОВСКА  

Дата на 
настанот 

Работен наслов на настанот Раководител/ тим 

30.март 
(среда) 13 
часот 

 Архива на податоци од општествените 
науки во Република Македонија  

Весна Чатлевска и  Анета  
Цекиќ и Климе Бабунски 

20 април 
(среда)  12 
часот 

 Идентитетите и студентската популација 
(религија) 

Ганка Цветанова и Бојана 
Наумовса 

18 мај 
(среда)12 
часот 

Идентитетите и студентската популација 
втор дел  

Елеонора 
Серафимовска,Маријана 
Марковиќ,  Горан јанев 

15 
јуни(среда) 
12 часот 

Лобирање на интересните групи во 
Македонија, Србија и Црна Гора 

Анета  Цекиќ 

   

21 
септември 
(среда) 12 
часот 

Отворен ден за студенти- презентација на 
студенски истражувања, кариера и ПДС 
програми на ИСППИ 

Бојана Наумовса и Марија 
Топузовска  и сите 
раководители на ПДС 

12 или 19 
октомври 
(среда) 

Студија за млади (Позицијата на младите во 
општеството и нивните перспективи / 
Перспективите и очекувањата на младите во 
РМ за иднината) 

Марија Топузовска  и тим 

Ноември 
(среда) 
12часот 

Институции, креирање политики и целна 
јавност 

Горан Јанев и тим 

Септември Психолошки тестови ЕЛИ маријана 



Декември  

Активностите за 2017 година дополнително ќе се утврдат 

 
 

Активности кои треба да бидат превземени за реализација на настаните 
Програма на настанот: времетраење, учесници , теми (и на њеб) 
-Листа на учесници и нивно информирање 
-креирање кратка информација резиме за јавност (њеб, медими, широка јавност) 
-минимум едно гостување на ТВ,  и запис во печатени медиуми 
-ифромација до њеб портали 
-организација на прес  
-организација на настан  
-постер на настан 
-материјал за настан 
 
Индикатори за успех на настанот 
-Одржан настан со  доволен број учесници и прес конференција. 
-Поднесен извештај до Совет за реализиран настан 
-Издаден некој облик на брошура , монографија извештај... 

 
 КНИГИ И ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ,  
 КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ 

“Симпозиум за унапредување на студентското практиканство како линк меѓу 
образованието и бизнисот” Намерата на овој симпозиум  е да ги анимира засегнатите 
стани во овој процес за да послужи како извор на важни информации кои се однесуваат 
на примената на практикантството и неговото влијание врз студентите на додипломските 
и постдипломските студии и врз компаниите во РМ и вице верса на наставните силабуси. 
Идејата е да се разменат      искуства и размислувања за можностите за унапредување на 
овој процес за да се овозможи полесен премин на младите од светот на студирањето во 
светот на работата. Да се добијат размислувања и искуства за добри практики, кои би 
биле основа за понатамошно усовршување на студентското практиканство. Овој 
симпозиум би бил прв од ваков тип кој ќе овозможи да се вкрстат идеите и потребите на 
сите чинители во овои процес и ќе биде почетна основа за препораки за развој на 
дизајнирање на ефективно студентско практиканство. Одговорно лице Мирјана Борота 
Поповска , Марија Топузовска Латковиќ (временска рамка јули или октомври 2016 
зависно од учесникот од Сорбона) 
Конференција со институти за општествени истражувања од регионот. Во тек се 
активности за започнување и унапредување на соработката со Институти од бивша 
Југославија и регионот за создавање заеднички конзорциум. Одговорно лице Маријана 
Марковиќ и Мирјана Борота Поповска(Временска рамка на реализирање на 
конференција за конзорциум крај на 2016) 

 
 друго. 

(временска рамка: во континуитет) 



 
5 Меѓународна соработка 

 билатерална, регионална и мултилатерална соработка, Одговорни лица Маријана 
и Анета 

 меѓународни договори,  
 регионални универзитетски мрежи,  
 програми за мобилност,   
 друго. 

(временска рамка: во континуитет) 
 

6 Финансии, инвестиции и развојот 

 реализација на сите дејности од финансиски аспект,  
 друго. 

(временска рамка: во континуитет) 
 

7 Евалуација 

 евалуација и самоевалуација според законските прописи  
Одговорно лице Елеонора (временска 

рамка: септември 2016) 
 
 

8 Стручно оспособување на вработените  

 Во текот на 2016 година ќе се врши континуиран професионален развој на стручно-
административниот кадар за што се планирани низа обуки со цел да се подобри 
ефикасноста и стручноста во работењето на стручно-административен кадар согласно 
наметнатите потреби и динамика, и тоа: 

 
 Обука за јавни набавки, 
 Обука за безбедност и здравје при работа, 
 Обука за користењето на ИКТ, 
 Обука за архивско работење, 
 други обуки за кои ќе се укаже потреба во текот на работењето. 
 
 Исто така, се планираат и работни средби на релација ректор, проректори, 
генерален секретар, раководители на одделенија и стручно-административен кадар. 

 
 
 

9 Материјално-технички услови за работа  

 
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања е со седиште на бул. 

Партизански одреди, бб, 1000 Скопје. 



За тековна реализација на сите планирани активности од Годишната програма за 
работа на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања,  за 2016 година 
располага со сопствени материјално-технички услови за работа. 

Во насока на поголема ефикасност во извршувањето на активностите, и оваа година, 
се планира подобрување на условите за работа преку одржување на постојната опрема и 
набавка на нова суфистицирана калцелариска и ИТ опрема. 

 
* * * 

 Остварените резултати од горенаведните активности ќе бидат содржани во  
годишниот извештај на директорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. 
 
 
 
 
ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ КАДАР НА ИСППИ ВО 2016 ГОДИНА 

 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Проф.д-р Мирјана Борота Поповска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Редовен професор  

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Пилот проект: „Практиканството како линк помеѓу 
бизнисот  и образованието“ (2015/2016), ИСППИ (член 
на истражувачки тим) 
Предлог–проект „Студија за млади“ аплициран во 
УКИМ, раководител на проект 
Предлог–проект: “MACEDONIAN YOUTH 
UNEMPLOYMENT ANALYSIS: EVALUATION OF THE 
EDUCATIONAL SYSTEM , LABOR MARKET NEEDS, AND 
PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE MACEDONIAN 
YOUNG PEOPLE” аплициран во Фридрих Еберт 
Фондација, ко-раководител на проект 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

 Менаџмент на човечки ресурси (20 часа) 
 Истражувачка методологија за МЧР (10 часа) 
 Организациско однесување (20 часа) 

 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Međunarodnа naučnа konferencijа 
„MENADŽMENT 2016“ 
5. i 6. maj 2016, Beograd 
 
Eight International Conference: KNOWLEDGE WITHOUT 
BORDERS 
8 – 10 April 2016, Bansko, Bulgaria 
 

Планирани трудови ( наслов на “Workplace insecurity as a motivational factor for 



трудот, издавач) entrepreneurial behavior” Global review 
 

“Occupational aspirations and other factors affecting out-
migration of the Macedonian youth” Journal of Youth 
Studies 
„Студија за млади 2016“ ИСППИ  

 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме Емилија Симоска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Редовен професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Проект на ИСППИ финансиран од УКИМ, спроведување 
на истражување и подготовка на монографија 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Во зависност од бројот на студенти  

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

 
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Објавување на веќе презентираните трудови на 
конференции: 
“Processes of individualization in the presence of strong 
collective identities” 
“The ethnic identity entanglements among the student 
population” 
 

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Мирјана Најчевска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

 Редовен професор – научен советник 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

European network of legal experts in gender equality and 
non-discrimination (Извештаи за состојбата со 
дискриминацијата на национално ниво), Европска 
комисија, анализа на содржина, изработка на 
поединечни и завршен извештај 
Зајакнување на медиумите во Македонија - 
Компонента за проверување на фактите во медиумите 
имплементирана од Метаморфозис, УСАИД, изработка 
на извештаи и колумни 
Јавно мислење – 2015, изработка на студија/анализа 
Развој на студиска програма за заедничка диплома од 



втор циклус на универзитетски студии по Европски 
политички науки, Erasmus+ Capacity Building Project 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

 Човекова безбедност (консултации, испити) 
 
Човековите права и трансформацијата на светските 
политики (компаративни политики за човековите права) 
(консултации, испити) 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

2015 Seminar – European network of legal experts in 
gender equality and non-discrimination, 23-26.11.2016 
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

 

 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме   Јорде Јаќимовски 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

 Редовен професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

1. Проект: Демографски развој за Просторен план на 
Источен плански регион,  Агенција за планирање 
на просторот на република македонија,  Дејствија: 
оганизирање  расправа по резултатите од 
истражувањето и итегрирање на   предлозите и 
забелешките.   

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

1. Екномика на трудови ресурси - предавања 
2. Системи на наградување - предавања 
3. Развојна економја - предавања 
4. Економска социологија- консултации 
 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

1. Научна конференција: Regionalni razvoj i 
demografski tokovi zemalja Jugoistocne  Evrope - 
Novi populacioni problem,  Nis , Juni 2016. 

2. Конференција за проблемите на село, 
Економски и социјални пречки за рурален 
развој, Инститиут за иследување на општествата 
и знаењето при Бугарска Академија на Науките, 
Софија, Октоври, 2016.  
 

 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

1. Специфични развојни карактеристики на 
руралните заедници,БАН, Софија 

2. Социо-економски проблеми од популационите 
промени- меѓународно списание 

3. Недоволно и одложено раѓање на деца феномен  



кој предупредува – меѓународно списание 
4. Економски развој и статусот на жената- 

меѓународно списание 

  

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Ганка Цветанова 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Редовен професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Е-демократија во РМ – ИСППИ;  
Практикантството во РМ – ИСППИ; 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

11th Annual international conference on European 
integration, May 2016;  
 
International Conference – ISPPI, October, 2016;  
 
European Conference on Political Attitudes and Mentalities, 
Decembar 2016 – Virtual Conference; 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

The EU Citizens’ Engagement Initiative and Digital Platforms 
for Open Policy Making in Finland, the United Kingdom and 
the Republic of Macedonia Proceedings from 10th Annual 
international conference on European integration, May 
2015; 
 
E-democracy and Levels of Citizen Involvement in the 
Republic of Macedonia – Annual –ISPPI;  
 
Republic of Macedonia and Citizen’s participation In Digital 
Age: Where do We Stand – EQPAM; 
 
 

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Петар Атанасов 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Редовен професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Завршување на проектите: „Жената помеѓу личните 
амбиции и успешна кариера“ (работен со студентите 
2015/16) 



„Јавно мислење 2015“, УКИМ, спроведување на 
истражување и подготовка на монографија 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Предавања по Методологија на општествени 
истражувања – задолжителен предмет на сите групи на 
постдипломски студии 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

 
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Објавување на веќе презентираните трудови на 
конференции: 
“Processes of individualization in the presence of strong 
collective identities” 
“The ethnic entanglements among the student 
population” 
 

 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме Ружица Цацаноска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Редовен професор  
Научен советник 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

1. Одрживост идентитета Срба и 
националних мањина у пограничним 
општинама источне и југоисточне 
Србије (179013) – Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 
РС 

Изработка на нацрт за истражување за Македонија, 
обработка на податоците, интерпретација на 
резултатите, пишување на научен труд на англиски јазик 
на тема RELIGION IN THE BORDER AREA од 
организациониот одбор (чиј член сум) и презентација и 
учество на научна конференција (2016). 

2. Активности за апликација на проект 
за образование на возрасните  роми во 
Македонија  - во соработка со ромскиот 
невладин сектор.  

3. Активности како дел од уредувачкиот 
одбор на списанието Occasional Papers 
on Religion in Eastern Europe 
(подготвување, рецензирање итн.). 
Најавени трудови (работни наслови како 
самостојни или коавторски): Bogomilism 
in Macedonia; Anglican Church in 



Macedonia and Pentecostalism – new 
era…   

 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Социологија 
Социологија на религија и социологија на морал 
Менторство 
Социологија на македонското општество 
Академско пишување 
Методологија на општествените истражувања 
Методологија на социолошките истражувања 
 

 Раководител на постдипломските студии на 
ИСППИ – Социологија – менаџмент на 
општествени промени 

 Активности за реакредитација на 
постдипломските студии 

 Менторство на магистерски и докторски 
трудови 

 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

1. Научен собир – RELIGION IN THE BORDER AREA – 
JUNIR, Nis, June, 2016. 

2. The Dialog between Religions – Skopje, 2016 
(Ministry of Culture of the Government of 
Macedonia).  
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

1. Најавени трудови (работни наслови): 
Bogomilism in Macedonia;  

2. Anglican Church in Macedonia and 
3.  Pentecostalism – new era…   
4. E-research – Online Focus-group (with co-

authors) - Horizons, Bitola, pre-print. 
5. Period after The Miracle in Skopje Church 

“Sveti Dimitrija” – Content analysis of the 
articles published in the daily press of 
Republic of Macedonia (with co-authors) – 
Paper planed for Occasional Papers on 
Religion in Eastern Europe, for 2016. 

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Славејко Сасајковски 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Научен советник и редовен проф.  

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Во овој момент не знам дали ќе бидат вклучен во некој  
проект. 



Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Со оглед на бројот на студенти, настава и вежби сигурно 
дека нема да држам. 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Во овој момент сигурна ми е една конференција. 
Конференција на Факултет за безбедност ( 
традиционална моја конференција ) . Текстот е напишан 
– “Војната во Сирија како предизвик за политичко – 
социолошки и социолошко – религиски промислувања“ 
.   
Учеството на други конференции зависи од тоа дали 
навреме ќе дознавам за тие конференции и од 
блискоста на темите на конференциите со мојот 
интерес.    
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Постојат расмислувања за теми за ( заеднички со други 
автори / коавтори ) трудови. 

 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Маријана Марковиќ 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Вонреден професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Curriculum development for Joint Degree: MA in European 
Political Science, во рамки на Програма Еразмус+ на 
Европската унија. 
Стандардизација и културна адаптација на MMPI 
психолошки тест на личност, самостојно финансиран од 
главните истражувачи вон проф Маријана Марковиќ и 
вон проф Елеонора Серафимовска) 
Конструкција на психолоши тестови на интегритет, 
самостојно финансиран од главните истражувачи вон 
проф Маријана Марковиќ и вон проф Елеонора 
Серафимовска) 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Комуникација во јавна администрација, додопломски 
студии на УГД 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Fourth international conference “Digital Media & Electronic 
Communication”, which will take place in Le Havre (France), 
June 1st, 2nd and 3rd, 2016. 
International Conference 
“Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social 
Sciences” 
May 26th – 28th 2016 
Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia 
Годишна конференција на УГД, Општествените промени 
во глобалниот свет“ 
Годишна конференција на Центар за култура и 
културолошки студии 



Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Association between aspects of identity orientation 
and collective identity between students from EU and non-
EU country: comparative study (Markovik, Serafimovska) 
(ИСППИ) 
 
“Emotional processing of article contents in Macedonian media” 
(Markovik, Serafimovska, Trajkovski) (ИСППИ) 
 
“Professional stress in social workers and psychologist employed 
in the field of social care and health” (Markovik, Serafimovska, 
Trajkovski) (ИСППИ) 
 
PERCEPTION OF PERSONAL CHARACTERISTIC AND 
IMPORTANCE OF THE IDENTITY OF STUDENTS IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA: FACTORS AND CONSEQUENCES 
(Центар за култура и културолошки студии) 
 
Монографија: Идентитети на студентската популација во 
РМ (ИСППИ) 
 
Methods for identity research in real and virtual space: case 
study  списание Глобал, Институт Охрид 
 
 

 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Елеонора Серафимовска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Вонреден професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Стандардизација и културна адаптација на MMPI 
психолошки тест на личност, самостојно финансиран од 
главните истражувачи Вон проф. Елеонора 
Серафимовска и вон проф. Маријана Марковиќ) 
Конструкција на психолоши тестови на интегритет, 
самостојно финансиран од главните истражувачи вон 
проф. Маријана Марковиќ и вон проф. Елеонора 
Серафимовска) 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Комуникација во јавна администрација, додопломски 
студии на УГД 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Fourth international conference “Digital Media & Electronic 
Communication”, which will take place in Le Havre (France), 
June 1st, 2nd and 3rd, 2016. 
International Conference 
“Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social 
Sciences” 



May 26th – 28th 2016 
Faculty of Media and Communications, Belgrade, Serbia 
Годишна конференција на УГД, Општествените промени 
во глобалниот свет“ 
Годишна конференција на Центар за култура и 
културолошки студии 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Association between aspects of identity orientation 
and collective identity between students from EU and non-
EU country: comparative study (Markovik, Serafimovska) 
(Зборник од Конференција на ИСППИ) 
 
“Emotional processing of article contents in Macedonian media” 
(Serafimovska, Markovik, Trajkov) (Зборник од 
Конференција на ИСППИ) 
 
“Professional stress in social workers and psychologist employed 
in the field of social care and health” (Тrajkov, Serafimovska, 
Markovik) (Зборник од Конференција на ИСППИ) 
 
PERCEPTION OF PERSONAL CHARACTERISTIC AND 
IMPORTANCE OF THE IDENTITY OF STUDENTS IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA: FACTORS AND CONSEQUENCES, 
Center for cultural studies (Serafimovska, Markovikj) 
 
Монографија: Идентитети на студентската популација во 
РМ (ИСППИ) 
 
Methods for identity research in real and virtual space: case 
study  списание Глобал, Институт Охрид 
 
 

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме д-р. Марија Топузовска Латковиќ 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Доцент 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Пилот проект: „Практиканството како линк помеѓу 
бизнисот  и образованието“ (2015/2016), ИСППИ (член 
на истражувачки тим) 
Предлог–проект „Студија за млади“ аплициран во 
УКИМ, раководител на проект 
Предлог–проект: “MACEDONIAN YOUTH 
UNEMPLOYMENT ANALYSIS: EVALUATION OF THE 
EDUCATIONAL SYSTEM , LABOR MARKET NEEDS, AND 



PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE MACEDONIAN 
YOUNG PEOPLE” аплициран во Фридрих Еберт 
Фондација, ко-раководител на проект 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

 Менаџмент на човечки ресурси (20 часа) 
 Истражувачка методологија за МЧР (10 часа) 
 Организациско однесување (20 часа) 

 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Međunarodnа naučnа konferencijа 
„MENADŽMENT 2016“ 
5. i 6. maj 2016, Beograd 
 
Eight International Conference: KNOWLEDGE WITHOUT 
BORDERS 
8 – 10 April 2016, Bansko, Bulgaria 
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

“Workplace insecurity as a motivational factor for 
entrepreneurial behavior” Global review 

 
“Occupational aspirations and other factors affecting out-
migration of the Macedonian youth” Journal of Youth 
Studies 
„Студија за млади 2016“ ИСППИ  

 
 
 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Анета Цекиќ 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Вонреден професор 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Сервиси на податоци од општествените науки во 
Југоисточна Европа, Швајцарска национална 
фондација за истражување (2015-2017) (раководител 
на националниот тим) 
Еразмус + проект Развој на студиска програма за 
заедничка диплома од втор циклус на универзитетски 
студии по Европски политички науки (2015-2017) 
(раководител на националниот тим) 
Проект за архивирање на истражувачки податоци од 
истражувањата во општествените науки финансирани 
од програмата RRPP. Фианнсиран од RRPP  

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Демократија, моќ и граѓанство (Политички науки и 
човекови права) 
Глобализација и Европска интеграција (Политички науки 
и човекови права) 



Институции и развој (Развојни студии) 
Современ синдикализам (Менаџмент на човечки 
ресурси) 
Современа Европа- основни обележја и тенденции на 
политиката во Европската Унија (докторски студии, 
модул Демократија во услови на глобализација) 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

Workshop for the preparation of the Special issue of West 
European Politics on Multilevel interest representation in 
the European Union: National interest organizations in 
European policy-making, Editors: Rainer Eising, Daniel 
Rasch, and Patrycja Rozbicka, Ruhr-University Bochum. 
Rurh University Bochum, Germany, 28-29 April 2016. 
Cekik A., What accounts for Europeanization during the EU 
accession process? Findings from a survey of interest 
groups in Macedonia, Montenegro and Serbia’, European 
Political Science Association annual conference, Brussels, 
Belgium, 23-25 June 2016.  

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Cekik A., Book review of Boulden J. and Kymlicka, W. 
(eds.) International approaches to governing ethnic 
diversity. Oxford University Press, 2015. Journal of 
common market studies Vol. 54, 2016. 
ICI Impact Factor 1.855 (Thompson Reuters, Web of 
Science), ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 
10/85 (International Relations);  
19/161 (Political Science); 49/333 (Economics) 
 (во печат) 
 
Цекиќ А., “Политичка партиципација на студентите”. Во 
студијата Реални и виртуелни идентитети, ИСППИ, 
(во печат) 
 
Cekik A., What accounts for Europeanization during the EU 
accession process? Findings from a survey of interest 
groups in Macedonia, Montenegro and Serbia’. West 
European Politics Special issue on Multilevel interest 
representation in the European Union: National interest 
organizations in European policy-making, Editors: Rainer 
Eising, Daniel Rasch, and Patrycja Rozbicka, Ruhr-
University Bochum  (2014 Impact Factor: 1.576, Web of 
Science) 
 
Cekik A., and Hristova L., The development of interest 
groups in Macedonia, Special issue of Journal of Public 
Affairs (Fink-Hafner, D. and Thomas C. (eds.)) Indexed in 
Scopus. 
 
Dür A., and Cekik A., Interest groups’ strategies in the 
Western Balkans countries. (работен наслов).  



 
Cekik A., Interest groups’ access to national policy making- 
evidence from the Balkans. (работен наслов). 
 
Cekik A. Interest groups populations in new democracies 
(работен наслов). 

 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Бојана Наумовска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

Доцент 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Завршување на проектите: „Жената помеѓу личните 
амбиции и успешна кариера“ (работен со студентите 
2015/16) 
„Јавно мислење 2015“, УКИМ, спроведување на 
истражување и подготовка на монографија 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Во зависност од бројот на студенти  

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

 
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Објавување на веќе презентираните трудови на 
конференции: 
“Processes of individualization in the presence of strong 
collective identities” 
“The ethnic identity entanglements among the student 
population” 
 

 
 
 
 

УКИМ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања- Скопје 

Име и презиме  Весна Забијакин Чатлеска 

Наставно-научно/ соработничко 
звање 

доцент 

Проекти (наслов на проектот, 
нарачател, дејствија) 

Сервиси на податоци од општествените науки во 
Југоисточна Европа, Швајцарска национална 
фондација за истражување (2015-2017) (член на 
националниот тим) 
Проект за архивирање на истражувачки податоци од 
истражувањата во општествените науки финансирани 
од програмата RRPP. Фианнсиран од RRPP 



Студија за младите во Република Македонија - Проект 
на ИСППИ за 2016 година (член на тимот) 

Настава (предмет,  планирани 
часови, вежби) 

Претприемништво - изборен предмет на ПДС 
Менаџмент на човечки ресурси 
 
 

Научни собири, конференции, 
конгреси, студиски престој (име на 
конференција/собир/конгрес, 
наслов на  трудот, место и датум на 
одржување) 

International Scientific Conferences of the Union of 
Scientists - Stara Zagora, 26-th International Scientific 
Conference, 2-nd-3rd of June 2016. Human Resource 
Management and Firm Growth (работен наслов) , (во 
моментов тековна подготовка за пријавување на труд 
на конференцијата) 
International Conference - Central European Initiative 
(CEI), Faculty of Economics - Prilep and Center for 
Innovation and Development. (во очекување на повик за 
конференција и учество). Entrepreneurship Orientation 
in Macedonian SMEs (работен наслов)  
 

Планирани трудови ( наслов на 
трудот, издавач) 

Effects of employee training and development on firm 
profitability in developing economy, Serbian Journal of 
Management 
 
Монографија: Работни практики на високи 
остварувања и организациски перформанси (работен 
наслов), Институт за социолошки и политичко-правни 
истражувања 
“High Performance Work Practices and Firm Performance 
in a Transition Economy: Evidence From Macedonian Best-
performing Enterprises”, (работен наслов), The 
International Journal of Human Resource Management, 
[2012 Impact Factor:  0.792, Ranking: 119/172 
(Management), 2012 Journal Citation Reports]. 
 

 
 
 
 
 

Скопје,       Директор  
 
 
20.04.2016     Проф. Д-р Мирјана Борота Поповска 


