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METODOT DELFI VO FORESIGHT ISTRA@UVAWATA  

 
 

Apstrakt 

 
Pretstaveni se osnovnite karakteristiki na Foresight istra`uva-

wata. Daden e pregled na razvojot na metodot Delfi, kako naj~esto 
primenuvana alatka vo istra`uvawata od vidot Foresight vo oblasta na 

op{testveniot, stopanskiot i tehni~ko- tehnolo{kiot razvoj. Metodot 
Delfi e poznat vo nau~nata javnost i e opi{an vo pogolem broj na obja-
veni publikacii, zatoa na ova mesto }e bidat nabele`ani samo odredeni 
specifiki karakteristi~ni i zna~ajni za izveduvawe na istiot, koi 
pomalku se poznati ili se poznati na pomal broj nau~ni rabotnici.  

 Objasneti se etapite na izveduvawe na metodot Delfi kako: 

definirawe na istra`uva~kite oblasti, koi se predmet na predviduvawe 

i donesuvawe na re{enija, so zemawe vo predvid na aktivno u~estvo vrz 
razvojot na vlijatelnite faktori koi se  presudni za ispolnuvaweto na 
prognozite; pravilen izbor na u~esnicite vo istra`uvawata; izrabotka 
na pra{alnicite so soodvetna forma i sodr`ina; prosleduvawe na pra-
{alnicite do u~esnicite vo istra`uvaweto; sobirawe na mislewata i 
komentarite od u~esnicite; obrabotka na mislewata i komentarite i 
donesuvawe na odluki za zavr{uvawe na istra`uvawata.Etapite od meto-

dot Delfi pretstaveni se vo oblik na algoritam. Dadeni se formite i 
sodr`inata na pra{alnicite koi se koristat vo prviot, vtoriot i osta-
natite ciklusi, kako i formata i sodr`inata na formularot za 
pretstavuvawe na kone~nite rezultati.  

Opi{ani se na~inite na obrabotka na mislewata dobieni od 
u~esnicite vo istra`uvawata so zemawe vo predvid na nivnata prethodno 
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dostavena samoocena na kompetencijata po poedini pra{awa. Nabele`a-

ni se i pozitivnite i negativnite strani na metodot Delfi. Dadeni se i 
zaklu~oci koi se povrzuvaat so celta za sozdavawe na metodolo{ki 
pristap za izveduvawe na Foresight istra`uvawa, vo nasoka na kreirawe na 

nau~nata, tehni~ko-tehnolo{kata i inovaciskata razvojna strategija vo 
zemjata.     

 
Klu~ni zborovi: Foresight istra`uvawa, metod Delfi, metodi za 

predviduvawe 
 

 

Method Delphi in Foresight Research 
Abstract 

In the paper basic Foresight research characteristics has been presented. 

Review of the development of Delphi method has been given as most frequently 
used tool in the research of Foresight type in social, economic and technical-

technological development. Delphi method is  well known and broadly used in 

scientific community and it has been presented in a large number of printed 
publications – therefore in this paper only specifics less known and significant for  

a minor number of scientist workers in the field of Delphi implementation will be 

presented.  

Implementation stages of Delphi method such as defining research areas 
which are subject to foreseeing  solutions and decision making with taking into 

account the impact factors decisional for fulfillment of the prognosis; right choice 

of the research participants; distribution of the questionnaires   to the research 
participants; collecting the opinions and commentaries from the researchers as 

well as processing the opinions and commentaries and making decisions for the 

research closure. Delphi method stages has been presented in the form of 
algorithm. Templates and content of the questionnaires used in the first, second 

and all the others cycles, as well as the form and content of the formulary   for 

presenting the final results has been also given. 

Techniques of processing the research participants opinions has been given  
with taking into account their previously  completed self evaluations about their 

competence in various matters. Both positive and negative aspects of Delphi 

method has been given. Conclusions connected with the objective of creating 
methodological approach towards implementing Foresight research have been 

provided, aimed towards creating scientific, technical-technological and 

innovative development strategy in the country. 
 

Key words:  Foresight research, Delphi method, prediction methods 
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THE ECONOMIC CRISIS IN EUROPE AND ITS IMPACT ON 

MENTAL HEALTH 

 

 
Abstract 

 
The economic crisis that began in 2007 and spread to Europe contributed 

significantly toward increasing the potential risks that threaten the mental health of 

the population. It contributed to the collapse of businesses, increasing the poverty, 

reducing the purchasing power and declining economic activity. As such, it poses 
a serious threat to the mental health, causing psychological difficulties, creating 

conditions for the occurrence of depression, increased alcohol use, increased 

anxiety, increased number of suicides. Economic difficulties, unemployment, as 
well as insecurity of job positions have a significant impact on the health of 

Europeans. In economically developed countries, what contributes to health is not 

the wealth or the development of society but the way that national resources are 

used and the extent of providing social protection and social security of 
population. The uncertainty caused by the crisis, particularly the loss of jobs and 

the uncertainty of job positions, reflects primarily by financial insecurity and it has 

big consequences (short-term or long-term) on the mental health, causing among 
other things: stress (risk factor for high blood pressure, diabetes, ulcers), 

depression, increased alcohol use, disrupted family relationships and increased rate 

of suicide.  

 
Key words: economic crisis, poverty, unemployment, mental health, depression, 

anxiety, alcohol use, suicide 
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Доц. д-р Билјана АНДРЕСКА БОГДАНОВСКА 

 

 

КРЕАТИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ 
       
 

Апстракт 

 
На компаниите за да опстанат во светот на глобалната криза и 

несигурна економија и се потребни креативни луѓе. Компаниите мора да 

спроведат политика со која ќе ја поддржуваат кретаивноста и иновативноста 
на вработените, при регрутација и селекција на кадрите и условите со кои се 

развиваат овие елементи. 

Во овој труд се обработуваат методите за зголемување како на 

индивидуалната, така и на организациската кретаивност. 
Единствената можност за економски опстанок ќе го имаат само 

државите кои инвестираат во интелектуален капитал. Постојат предвидувања 

дека капитализмот ќе се промени од материјален, во интелектуален 
капитализам. Ќе бидат актуелни само креативни професии.  

Креативноста е карактеристика на претприемачите кои единствено 

можат да ја спасат економијата од криза, но таа се одгледува уште од 
најраната возраст на индивидуата, со воспитување и образование. 

Денешното образование како концепт кој води до академска инфалција, не ја 

негува креативноста и талентот на младите, и затоа е потребна промена 

концептот во кој ќе се вгради латерално размислување.   
Клучни зборови: Академска инфлација, креативност, образование, 

економска криза, претприемништво; талент, менаџмент на знаење 

 

 
Abstract 

 

To survive in this global crises and insecure economy, companies need 

creative people. Companies must follow a politics of supporting creativity and 

innovation of their employees, when recruiting and selecting human resources and 
conditions of developing these elements.  

This article speaks about methods for increasing individual, as well as 

organizational creativity. 
Only the countries that invest in intellectual capital will have the 

opportunity for economic development. There are forecasts that show that the 

capitalism will only change into intellectual capitalism and creative professions 
are the only ones that will survive.  
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Entrepreneurs, whose main characteristic is creativity, can save the 

economy, but it is a characteristic that is nurtured since the earliest age of the 

individual, by parenting and educating. Today’s education, that creates academic 

inflation, does not nurture creativity and young peoples’ talent, and that is the 
reason why a change of concept is needed, which will generate lateral thinking.  

 

Key words: academic inflation, creativity, education, economic crisis, 
entrepreneurship, talent, management of knowledge 
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ACADEMIC INFLATION 
 

 

Abstract  
 

Education in 21 century is destroying creativity. Every student must acquire 

certain number of points on every partial exam or exam. Depending of their ambition 
students can acquire the minimal points to pass the exams or they can be in “fight” for 

higher results. The system in general is based on photographic memory. Students are 

learning by creating images of the text in their mind. Every word, every comma, name 
etc is important. The student has to be precise as space machine.  

The times when the teacher was the master in the classroom are over. Today 

everybody is looking for interactive learning that stimulates creativity. Even the worse 

student can verify every piece of information during the class. Today information 
technology negatively affects authorities. Now days teachers are looking for new 

information day by day, continually upgrading their knowledge.  

The number of people with high education is in constant growth today. That 
leads to a fact that today is more difficult for a graduate student to find job than it was 

before. For the same jobs that earlier was required bachelor degree, now days 

companies are looking for people that have master degrees or PhD. This is called 
academic inflation.  

How the “chasing” points student’s creativity is been developed? Usually you 

don’t need high IQ to achieve high results during you study process. Intelligence is 

composed of many elements: numerical, fluent, verbal, verbally – fluent. Intelligence 
is dynamic category. Where are the communication skills? One famous professor once 

said: “Oh God, somebody will become a lawyer and then we’ll see that he is 
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deafmute”. Because of that there is high need for oral examination especially in high 

education. 
 

Key words: academic inflation, creativity, education, Bologna declaration  
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TOURISM IN MACEDONIA - BEFORE AND AFTER THE CRISIS 
 

 

Abstract 
 

For many decades, tourism in the world has been experiencing continuing 

growth, being interrupted by the global financial crisis. This paper attempts to 

describe the effects of the world economic crisis on tourism in Macedonia and the 
consequences to the overall economic development. Therefore, some of the 

commonly used economic parameters are assessed in order to present an overview 

of the main indicators which identify tourism industry in Macedonia. In this 
respect, the study is based on various analyses made upon available secondary data 

collected through desk-research on descriptive statistics. In the line of providing 

more accurate results of crisis impacts, the applied data set is divided into two sub-
periods. The first period starts from 2002 to 2007 and covers a six-year horizon 

before the world crisis emerges. The second refers to the period from 2008 to 2010 

as a short-term interval for summarizing the crisis outcomes. The results point out 

that Macedonia, as most   tourism-oriented countries, was not immune to the 
negative shocks. Finally, the paper urges the need for identifying effective 

framework for mitigating the impact of the past crisis, but also for reducing the 

chances of having a similar one in the future. 
 

Key words: Tourism; World economic crisis; Economic development; Macedonia. 

 

 

 

 

 

 

 
Милан ТАСИЌ 



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ 

 27 

 

 

КРИЗАТА И ФИЛОЗОФИЈАТА НА ВОСПИТУВАЊЕТО 
 

 

Апстракт 
 

Тоа што зборот ''криза'' се поврзува повеќе со дефектите во материјалната, 

одошто во духовната сфера, еден е предрасудок на времето, бидијќи на самата 

определба на човекот и на неговото живеење во заедницата, воопшто, и 
припаѓаат предимно ознаките на второто, одошто на првото од нив. Сé и задо-

волувањето на материјалните потреби да претставува една нужност, човекот од 

нашето време е речиси опсаден со стремежот кон материјалноста, којшто во 
многу ги надминува неговите генерички потреби за опстојување во заедницата 

на луѓето, во смисла на хуманото суштество. Затоа би требало да се обмисли 

онаа општествена група којашто би го образложила и имала моќ за најшироката 
дифузија на таков систем вредности, којшто би одел во пресрет на човековите 

вистински потреби: на него како хуманото суштество, посветено на убавото, 

праведното, вистинито, … а далеку помалку на материјалното, потрошувачкото. 

 
Клучни зборови: криза, материјално, духовно, генеричко, воспитување. 

 

 
 

THE CRISIS AND THE PHILOSOPHY OF EDUCATION 
 
 

Abstract.  

 
The fact that the word ''crisis'' is associated rather to defects in the material than 

in the mental sphere, is a prejudice of time, because to the definition of man and of his 

life in the community in general do belong mainly marks of the second and not of the 

first one. Even if the satisfactions of material needs is a necessity, man of our time is 
almost possessed by the desire of materiality, which greatly exceeds his generic needs 

for survival in a community of people, in the sense of a human beeng. That’s why it 

should be rethaught such a social group that would explain and have a power of the 
widest diffusion of such a system of values which would meet the true needs of man: 

of he as a being devoted to good, just, true, … and far less to a material and consumer 

one. 
 

Key words: crisis, material, spiritual, generic, education. 
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RELIGION, XENOPHOBIA, “NEW RACISM”: ONTOLOGICAL 

PRIMACY OF STATE AND PSYCHOLOGICAL PRIMACY OF 

SELF 
 

 
Abstract  
 

The topics related to religious diversity, xenophobia and “new racism” are 

increasingly gaining ground in the media no less than in academic debate and 
scholarly publications, especially in Europe and the USA. The cause of this is the 

increasing confessional variegation in the public sphere in these countries in the 

era of social fears and personal insecurity. That trend, in the opinion of analysts 
and as evidenced by mass attitudes, has an ambivalent potential: for positive and 

fruitful development on one hand, or for conflict-generating processes on the 

other. Especially after September 11, heated debates in Switzerland, Spain, France, 

Italy and other developed European countries are being provoked by issues 
regarding the cultural status and rights of religious minorities; the construction of 

temples; the wearing of visible religious symbols; the access of confessions to 

media coverage. 
The scientific approach to this emotional debate attempts, despite the 

specific characteristics of the topic, to unite and to pacify using approaches typical 

for science, such as objective analysis, the effort to rise above the private interests 
of stakeholders, and demonstration of the universal human perspective - the 

internal insecurity and anxieties of Self – behind the conflicts among the separate 

religious affiliations, ideas, and attributes. The complex and ambiguous relations 

of religion with the strengthening or the weakening of the contemporary state and 
the dejected man are analyzed. The “courage to be” alternative /P.Tillich, 

E.Fromm/ is underlined. 

 
Key words: Religion, State, Self, Xenophobia, New Racism, “Courage to be” 
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FACES OF THE CRISIS IN EDUCATION  
 

 

Modern society is facing intensive development of science and technology, 
on one side and increase of social and ecconomic opposition and crises, on the 

other. The concept of education is becoming the subject matter of interrogation of 

every society, no matter ecconomic or political development level. The 

development of education is a current political question of governments, parties 
and movements in the world, international government and non-government 

organizations, pedagogical, social, cultural and other scientific reality. School had 

always shared the destiny of a society: crises, failures and development; education 
is the one which the social survival of the 21

st
 century would depend on. The 

question of education development is in the focus of the social analyses. This 

paper offers possible answers to some of the questions. The answer would be 
searched for in explanation aspect of social changes on global level and the level 

of Serbian society. Afterwards the situation in the education area would be 

considered.    

 
Key words: education, crisis, school, development of education 
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СИРОМАШТИЈАТА – НАЈЦРНОТО ЛИЦЕ НА КРИЗАТА 
 

 

Апстракт 

 
Глобалната економска криза сериозно навлезе во сите пори на 

општественото живеење, манифестирајки се преку намален обем на 

продажбата, стечај и ликвидација на голем број стопански субјекти, 

зголемена стапка на невработеност, поскапување на цените на основните 
животни продукти, електричната енергија, телефонот, парното и 

комуналните услуги, слаб интерес на странски инвеститори, речиси никакви 

домашни капитални инвестиции и др.. Крајниот ефект на сите овие 
нуспојави на кризата е сиромаштија на голем дел од светската популацијата. 

Статистиката вели дека секој четврти жител во земјава е сиромашен. Секој 
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четврти граѓанин во земјава живее под долниот праг на сиромаштијата. 

Според истражувањето на угледниот лондонски „Економист“, Македонија е 

на врвот на листата според индексот на мизерија, меѓу 92 земји во светот, 

земајќи ги во предвид бројот на невработените и процентот на инфлација. 

 

 
 

Ваквите поразителни бројќи, се сериозен сигнал за брзо дејствување и 

превземање на решителни активни мерки за надминување на ваквата 
состојба како од страна на законодавната и извршната власт, така и од страна 

на топ менаџментот на водечките компании и од страна на бројните 

претприемачи во Република Македонија. 

 

 

 

 
М-р Ирена КОСТОВА, д-р Андреј ИЛИЕВ, д-р Драге ПЕТРЕСКИ,  
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈА  НА СИНДРОМОТ                                                     

НА ХИПЕРАКТИВНОСТ/ДЕФИЦИТ  НА ВНИМАНИЕ 

КАЈ УЧЕНИЦИТЕ  ОД 7 ДО 11 ГОДИШНА ВОЗРАСТ ГЛЕДАН 

НИЗ РЕТРОСПЕКТИВА НА КОНФЛИКТИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ                 

ОД БАЛКАНОТ  
 

 

 Апстракт 

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) означува Синдром на 

хиперактивност со дефицит на внимание и е едно од најчесто среќаваните 

нарушенија на невропсихолошкото развитие во детска воздраст. 
Синдром на хиперактивност со дефицит на внимание се определува 

како емоционално нарушување на поведението во детска возраст при  

кое што изразеното нецеленасочено моторно беспокојство доведува до нару-
шување во концентрацијата на вниманието и предизвикува значителни по-

тешкотии при исполнувањето на структурирани задачи. Застапено е кај ми-

лиони деца по светот и при адекватни терапевтски интервенции од различни 
специјалисти во областа на детското психично здравје и периодот на 

адолесценција (психолози, детски психијатри, детски невролози, логопеди и 

педагози адекватно обучени за целта) се постигнуваат високи резултати во 

областа на лекувањето. Се смета дека нарушувањето е застапено во 3-5% кај 
децата во училишна возраст. Се појавува помеѓу 6 и 7 година, но некои 

симптоми може да се сретнат и пред 5-годишна возраст. При ненавремено 

лекување на нарушувањето, често персистира во периодот на адолесценција 
и зрела возраст, при што индивидуата е подложена на сериозен ризик од 

редица абнормалности во развитието на личноста и социјалното функциони-

рање. Бројните војни и конфликти кои се случија на тлото на Балканот, се 
еден од многуте фактори кои се јавуваат како причина за појавата на 

синдромот на хиперактивност со дефицит на внимание, со што на еден начин 

влијае врз нормалниот развој на народите од Балканот. Правилното  

и навремено диагностицирање  и ефективно  лекување овозможуваат среќно 
детство и правилно развитие. Навременото  распознавање на нарушувањето 

е клуч кон успехот.  

 

Клучни зборови: дефицит на внимание, хиперактивност, потешкотии во 

образованието, терапевтски подходи, конфликти.  
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EPIDEMIOLOGY OF THE SYNDROME OF 

HYPERACTIVITY/DEFICIT OF ATTENTION  AMONG THE 

STUDENTS FROM 7 TO 11 AGE LOOKED RETROSPECTIVELY 

THROUGH THE CONFLICTS IN THE BALKAN COUNTRIES 

 

 

Abstract  

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) syndrome means a 

Syndrome of hyperactivity with attention deficit and is one of the most 

common disorders of childhood neuropsychological development. 

The Syndrome of hyperactivity with attention deficit is defined as emotional 

– behavioral disorder in childhood, in which unintentional motor expressed 

concern leads to distortions in the concentration of attention and causes significant 

difficulties in the implementation of structured tasks. It affects millions of children 

worldwide and is an easily treatable disease with adequate therapeutic 

interventions at variety of child specialists in the field of child and adolescent 

mental health (psychologists, child psychiatrists, child neurologists, speech 

therapists and educators trained for this purpose). It’s believed to affect 3 to 5% of 

children in primary school age. Age of onset is between 6 and 7 years, but some 

symptoms may be even met before 5 years of age. Left untreated, it often persists 

into adolescence and adulthood giving the individual a serious risk of a number of 

abnormalities in personality development and social functioning. Numerous wars 

and conflicts that occurred the Balkans countries are one of the many factors and 

reasons for the occurrence of the syndrome of hyperactivity with attention deficit, 

which in a way affect the normal development of the peoples of the Balkans. 

Proper and timely diagnosis and effective treatment will allow the child to be 

happy and develop their potential in life. Early recognition of this condition is the 

key to success.  

 

Key words: attention deficit, hyperactivity, learning difficulties, therapeutic 
approaches, impulsivity.  

 

 

 
 

 

 



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ 

 33 

Монахиња СИНКЛИТИКИЈА  (М-р ФОТЕВСКА) 
 

THE STRESS  AND THE SPIRITUAL CRISIS –  
THE FACES OF TODAY 

 
Abstract  

 

The hours and minutes that make up the average day of the modern man, are 
painted with one feature - rapid and dynamic way of conversion, resulting in stress and 
little spiritual power to deal with what the world requires of us. As a person who has 
lived many years in the monastic community and relying on the information that  I get 
from the contact with people who come to the monasteries seeking spiritual support 
and advice, I feel free to conclude that the biggest stressors in today's individual life 
are work and work activities. The pressure that a person feels on a daily basis, that 
springs from the daily and incessant struggle for material gain, power, decision 
making and the general satisfaction of the needs and meeting the needs of the family, 
contribute to the unconscious and uncontrolled escape from one’s self, from 
one’s soul, from the internal peace.  

As far as ten years ago, the World Health Organization declared stress in the 
workplace as a world epidemic, and since then the stress of work is increasing because 
of global crisis and unemployment. Stress in the workplace has become so common, 
that it comes together with work. According to the data, the EU stresses of work 
attacks 28% or 41.2 million employees and more women than men. 

People often ask why the problem of stress is so tightened lately? The reason 
probably lies in the loss of spiritual foundation, meaning that humanity has lost the 
true meaning of life. The day-long battle with time, the race for material riches and the 
gain of worldly comfort lead to the development of spiritual darkness. World crisis 
creates another crisis - the spiritual crisis. 

It is widely known that stress develops due to a conflict of a person with itself 
or with other people. Stress comes from the conflict between the desired and the 
actual, the realised. The stronger  the conflict - the more vigorous the stress process. 

Stress is treated as a factor that has the power to discard any system of values   
and strengths out of its functional state, but also as a factor of putting extra effort to 
balance the disturbed system of values   and strengths. 

In order to re-establish balance in the setting of the personal functioning, people 
come into the Church of Christ, which is a real healing place of human souls. The role 
of the Church is to awaken people, to give light on the road by which they walks. The 
road, which for the ruthless world, is covered with darkness, preventing an individual 
to look into his soul and finding the proper, lasting and inexhaustible wealth, which 
makes a man eternal and indestructible. 

Here is the real struggle of the Church - to fight against the results of social 
crisis, but also to fight against the person itself, the man who has two roles-an 
inanimate puppet, and a creator of the face of crisis-social as well as spiritual. 

 

Key words: stress, alienation, conflict of personality, spiritual crisis, global crisis, 
personality functioning, the system of values, church fight, power. 
 

 



МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЈА    ЛИЦАТА НА КРИЗАТА 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КРИЗАТА И ПРЕДИЗВИЦИТЕ                                         

ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР 
 

Модератор: доц. д-р Стојан СЛАВЕСКИ  
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КОНФЛИКТ, ТИПОВИ НА КОНФЛИКТИ И МОЖНИ ЕФЕКТИ 

ПРИ ПОЈАВА НА КОНФЛИКТ 

 

 

Апстракт 

 
Овој труд го обработува конфликтот како општа појава во рамките на 

една организација како структура на негово појавување. Од тука предмет на 

анализа е самиот конфликт разработен од генерален аспект и врз основа на 
истражување направено на веќепостоечки/секундарни податоци со анализа 

на литература. Така, конфликтот е анализиран како организациски и персо-

нален а може да се јави во случај на разидување на идеи, мислења или цели 
на поединци или во рамките на една група, што понатаму води кон една 

конфротирачка интеракција. 

Како причини кои се јавуваат како фактор на негово појавување ги има 

доста на број и од различна природа. Меѓутоа заради полесна разработка ли-
тературата дава нивно групирање и поделба на: комуникациски, структурал-

ни и фактор на лично однесување. 

Самиот конфликт со појавувањето доведува до нарушување на меѓу-
себните односи, но не е исклучено дека понекогаш може да доведе и до рас-

кинување/прекинување на односите, што понатаму води до прекин на кому-

никација. 

Конфликтот може да се управува и на тој начин да се ублажат можните 
последици од него или да се спречи понатамошно ескалирање. Но исто така 

еден конфликт може да биде разрешен, што подразбира постигнување на 

компромис помеѓу конфликтните срани, при што литературата нуди раз-
лични сценарија и во двата случаи.  

 И покрај сите поделби и класификации на конфликтот како негативна 

појава, понекогаш самиот конфликт може да има и позитивни импликации. 
Од аспект на дефинирање на термини, нашата култура го користи конфлик-
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тот како израз за искажување првенствено на воено дејствие или појава. Но, 

денес не само од страна на литературата туку и во пракса конфликтот добива 

сосема друга димензија и е различно дефиниран во зависност од условите и 

обликот во кој се појавува. 
 

Клучни зборови: конфликт, типови на конфликти, управување со конфликт. 

 
 

 

Abstract 
 

This paper analyses the conflict as an issue in the frameworks of an 

organization as a structure of its appearance. The object analysis of the paper is the 

conflict by itself from a general perspective and on the basis of research done with 
secondary data analysis, by literature analysis. The conflict by itself can be from 

organizational and personal nature. It may appear as a result of different ideas, 

opinions and goals of people or within the frameworks of one group, which 
furthermore leads to a confronting interaction. As reasons, driving the conflict 

occurrence can be found many and of different nature. But because of easier analysis, 

the literature gives some grouping and dividing into communicational, structural and 
the personal behavior as a factor.  

The conflict with its occurrence can brought to distortion of the interrelations, 

but sometimes it can brought to relations interruption, which furthermore leads to 

termination of the communication.  
One conflict can be managed and on that way to be avoided or mitigated the 

possible consequences of it or to be prevented further escalation of the conflict. But at 

the same time a conflict can be resolved and compromise among the conflicted parties 
achieved. For both cases the literature gives examples of different possible scenarios. 

Besides all division and classifications of the conflict as a negative 

phenomenon, there are some examples where the conflict by itself can have and 

positive implications as well. From perspective of terms defining, our culture is using 
the conflict for expressing mainly military condition or occurrence. But nowadays the 

conflict as a term is defined depending of the conditions and form of appearance, not 

only from the literature side but also in practice.   
 

Key words: Conflict, types of conflicts, conflict management. 
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NEKI ASPEKTI UTICAJA GLOBALNE SVETSKE EKONOMSKE 

KRIZE NA PROBLEMATIKU   ORGANIZOVANOG 

KRIMINALITETA 

 
Apstrakt 

 
Svet danas pogađa velika ekonomska kriza sa neizvesnom perspektivom, 

kako po pitanju vremena trajanja, njene rasprostranjenosti, tako i u pogledu 

ozbiljnih posledica koje ostavljaju vidljiv trag u većini zemalja. Posledice krize 

vidljive su na svakom koraku, i što je posebno zabrinjavajuće, očigledno će 
potrajati. Takva je situacija i na prostoru Balkana, gde je to možda u pojedinim 

aspektima i izraženije, zbog dugotrajnog procesa tranzicije. U ovom radu upravo 

će se ukazati na neke aspekte uticaja svetske ekonomske krize na problematiku 

organizovanog kriminaliteta, posebno na prostoru Balkana. 
 

Ključne reči: ekonomska kriza, globalizacija, kriminalitet, tranzicija, 

privatizacija, organizovani kriminalitet.  
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УСТАВНО-ПРАВНА И  ПОЛИТИЧКА КОНЦЕПЦИЈА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 

Апстракт 
 

Остварувањето на националните интереси во областа на безбедноста и 

функциите на безбедносниот систем на Република Македонија се засновува 
врз нормите на највисокиот правен акт - Уставот, но и врз одделни 

системски закони и подзаконски акти. Нормативната рамка за безбедносниот 

систем произлегува од јасно дефинираните политички насоки, стратегии и 
концепции односно од  утврдените политики од страна на носителите на  

власт во државата. Во трудот се укажува на одредени уставни дефекти во 

однос на уредувањето на одделни сегменти од безбедносниот систем, но и за 
остварување на демократска контрола и надзор над оваа значаен и мошне 
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сензитивен дел од целокупниот систем на организација на државната власт. 

Од тие причини, а со цел надминување на овие состојби и приближување кон 

европските стандарди, авторот предлага можни модели на конкретни  

решенија. 
 

Клучни зборови: безбедност, безбедносен систем, устав, политика, државна 

власт. 
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NATIONAL SECURITY UNDER PARLIAMENTARY SCRUTINY: 

CONDITIONS AND MECHANISMS 
 
 

Democratic society is a comprehensive term which is mostly described in 

European documents as pluralism, tolerance, broadmindedness and freedom of 
expression. Every field of state activities should be under parliamentary scrutiny, 

including defense, security and intelligence sector. The parliament ensures legality 

and democratic oversight of responsibilities. Effective parliamentary oversight 
should be done in a transparent and responsible manner. However, it should be 

stressed, that parliamentary oversight is a new phenomenon even in the western 

democracies. According to that, parliamentary control over security sector 

presupposes the manner of effective protection of security sector without violation 
of human rights and fundamental freedoms. The best way of effective democratic 

control over national security as legitimate aim is the proportionality between state 

action and the protection of human rights. In Bosnia and Herzegovina exist two 
Committees for parliamentary control over national security. Joint Committee on 

Defense and Security of Bosnia and Herzegovina considers and monitors the 

implementation of the security and defense policy of BaH, monitors the work and 
considers reports from the Standing Committee on Military Matters BaH Ministry 

of Defense, BaH Ministry of Security and other executive bodies dealing with 

defense and security, and the other one is Joint Security and Intelligence 

Committee on Supervision of the work of Intelligence and Security Agency of 
BaH supervises the legality of the Agency's work and other competencies.  
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GLOBALNITE I REGIONALNITE КОНФЛИКТИ NIZ 
PRIZMA NA MULTIKULTURALIZMOT I 

MULTILATERALIZMOT 
 

 
Апстракт  

 

Овој труд gi обработува конфликтite na globalno i regionalno nivo 
niz prizma na multikulturalizmot i multilateralizmot, koj 

prestavuvaat del od noviot strate{ki koncept na sistemite za 

kolektivna bezbednost i odbrana (NATO,EU). 

Imeno vo trudot se fokusirame na ovie dva osnovni postulati na 

noviot strate{ki koncept na NATO i EU, so cel da istite i vo idnina 

normalno funkcioniraat. 

Multikulturalizmot vo su{tina prestavuva prifa}awe i promo-
cija na razli~nite kulturi bez razlika na geostrate{kiot prostor so cel 

da se postignat zaedni~ki interesi i vrednosti vo razli~ni sferi.  

Dodeka pak multilateralizmot vsu{nost prestavuva regionalna 

ili globalna trgovija kade valutata kako plate`no sredstvo vo zemjata 

izvoznik va`i i vo zemjata uvoznik na trgovska stoka. 

Gorenavadenite strate{ki postulati gi obrabotuvame vrz baza na 

globalen i regionalen kontekst, tretiraj}i gi razli~nite narodi i 

kulturi vo svetot podednakvo bez razlika na svojata verska, nacionalna 
pripadnost ili svojot ekonomski razvoj. 

Na krajot rezimirame deka samo na ovoj na~in bez rasni, ekonomski 

ili bilo kakvi podelbi svetot mo`e da funkcionira homogeno i uni-

ficirano. 

 
Клучни зборови: globalni i regionalni konflikti, multikulturalizam, 
multilateralizam, homogen sistem  
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GLOBAL AND REGIONAL CONFLICTS THROUGH THE PRISM 

OF THE MULTICULTURALISM AND MULTILATERALISM 
 

 

 Abstract 
 

This paper processed the conflicts on a global and regional level through the 

prism of the multiculturalism and multilateralism, which are the part of the new 

strategic concept of the systems for collective security and defense (NATO,EU).  

This study is focused on this two basic postulates of the new strategic 
concept of NATO and EU, with main purpose for normal function of the collective 

systems for security and defense in the future. 

The multiculturalism in his basic opinion means accepting and promotion of 
different cultures, without the difference of their geostrategic place with main 

purpose to achieve equal interest and values in different spheres. 

On the other hand the multilateralism means regional or global trade, where 

the payment values of the export country is also accepted or same in the import 
country. 

The multiculturalism and multilateralism like a basic strategic postulates are 

processed  through the global and regional context, treating the different peoples 
and cultures equal without their differences of their religious, national affiliation 

or their different economic development. 

At the end we are concluding, that only on this way without religious, 
economic or another divisions of the world, the world can function homogeneous 

and uniformly. 

 

Key words: global and regional conflicts, multiculturalism, multilateralism, 
homogeneous system 
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УЛОГАТА НА  ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР  ВО ГЛОБАЛНИОТ 

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

Апстракт  

 

За безбедносните институции успешно да ја извршуваат својата 

законска надлежност, а тоа е анулирање на потенцијалните ризици и закани 
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по безбедноста на граѓаните, потребно е припадниците на тие институции да 

уживаат углед и доверба кај граѓаните. Без меѓусебната доверба и подршка 

не може да стане збор за ефикасност во функционирањето на безбедносните 

институции, а пред се на планот на превенирање и навремено детектирање 
на потенцијалните опасности по безбедноста. Од тој аспект ја гледаме и 

улогата на граѓанскиот сектор како спој меѓу институциите и граѓаните, 

односно мониторирање на работата на безбедносните институции од една 
страна, и почитување на основните човекови права и слободи утрврдени со 

Уставот од друга страна. 

За да може безбедносниот систем да функционира во целост, односно 
безбедносните институции да ги извршуваат своите надлежности, а со тоа и 

успешно да одговорат на новите предизвици и закани, безбедносните 

институции треба акцентот да го стават на превенцијата и соработката со 

грѓанскиот сектор, како успешен модел во функционирање на современите 
безбедносни системи во справување со новите предизвици и закани по 

безбедноста. 

 
Клучни зборови: безбедносен систем, безбедносни институции, граѓански 

сектор, закани, ризици, превенција 

 

 

 

THE ROLE OF THE CIVIL SOCIETY IN THE GLOBAL 

SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

 

Abstract 

 

In order to achieve successfully pursue to their legal authority, Security 
institution should annulated the potential risks and threats to the general security 

of citizens, as well as their employees should enjoy the reputation and trust among 

citizens. Without mutual trust and support we cannot speak about efficiency and 

early detection of potential safety risks. From this perspective we see the role of 
civil society as a coupling between institutions and citizens, or monitoring of 

functioning of the security institutions on the one hand and respect of fundamental 

human rights and freedoms adopted in the Constitution on the other hand. 
The security system cannot function fully and security institutions cannot 

carry out their responsibilities, and if the want to have a successfully respond 

when conducting the new challenges and threats for the security institutions, they 
will have to put emphasis on prevention and cooperation with civil sector, which 

appears as a successful model in the functioning of modern security systems in 

dealing with the new challenges and threats for security. 
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prevention  

 

 
 

 

М-р Фердинанд ОЏАКОВ 

 

 

ПОВРЗАНОСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И 

ТЕРОРИЗМОТ 
 

 

Апстракт 

 

Организираниот криминал и тероризмот претставуваат две страни од 
истиот медал. И покрај тоа што овие два вида асиметрични закани не претставу-

ваат нешто ново во светот на заканите кои во помала или поголема мерка ги 

загрозуваат сите сфери на човековото живеење, тие особено добиваат во значе-
ње во последните децении на XX -от век. 

Нивната спрега го создава поимот нарко-тероризам, кога воопшто не 

може да се направи јасна дистинкција меѓу овие два вида на закани. 

Организираниот криминал и тероризмот во својата многустрана поврза-
ност и испреплетеност воопшто не познаваат за граници. Оттаму и спро-

тивставувањето, односно борбата против нив налага сеопфатна соработка на 

сите институции на државите, како на национално така и на меѓународно ниво. 
И Република Македонија не е имуна од дејството на овие две 

асиметрични закани, па од таа причина се наметнува како императив изградба 

на систем за национална безбедност способен да им се спротивстави. 
За постоење на таков систем за национална безбедност, неопходно е 

усогласување на правната регулатива на земјата која ги регулира 

организираниот криминал и тероризмот со онаа на меѓународно ниво, како и 

донесување на нови стратегиски документи од оваа област на национално ниво.  
 

Клучни зборови: организиран криминал, тероризам, Република Македонија, 

Балкан, Авганистан, Јужна Америка, меѓународна соработка, координација   
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Доц. д-р Методија ДОЈЧИНОВСКИ 

 

 

ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ВРЗ 

СИСТЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
 
 

Апстракт 

 

Трудот укажува на промените во системите за национална безбедност, 
како резултат на политичките и економските фактори, кои создадоа воени 

жаришта, кризни региони, криминално-терористички организации, при што 

цели региони ги почувствуваат последиците од глобалниот феномен.  

Југоисточна Европа, како транзиционен регион, се поистовети со 

спроведување на европската политика, која првично беше поразителна, а 
подоцна прифатлива за дел од земјите кои искиристија да ги заштитат своите 

национални интереси и да го почувствуваат  мирисот на колективниот 

безбедносен чадор. 

Етиологијата на глобалните процеси многу брзо се идентификуваа низ 
судирите на интерес, културната и цивилизациска нерамнотежа, појавата на 

екстремизмот, тероризмот, организираниот криминал, заканите од оружјето 

за масовно уништување, како и глобалните откритија со тешки последици, 
межу кои значајни се: сиромаштијата, слабите економски ресурси, појавата 

на дискриминација, социјалните неправди и слично. 

Клучните предизвици кои можат да имаат сериозни импликации за 

националната безбедност на земјите од Југоисточна Европа во наредниот 
период а се резултат на глобалните промени, можат да се огледаат во 

реалните капацитети и можности за поддршка на екстремните групи и 

поединци во регрутација, финансирање, мобилизација и логистика, за што не 
се исклучени дури ни земјите од Европската унија. Токму во тој контекст, 

трудот ќе даде придонес во дефинирање на значајните влијанија и аспекти на 

можните закани за одржувањето на мирот и воспоставување на безбедноста. 
 

Клучни зборови: безбедносни предизвици, глобализација, асиметрични 

закани, национална безбедност. 
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Assistant Professor Metodija DOJČINOVSKI, PhD Kemo DJOZO, Nikola 

KLETNIKOV 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURES IN CRISIS 

MANAGEMENT SYSTEM 
 

Abstract 

 

In nowadays conditions; crises are more likely to happen, irrespective of 
whether they are small scale crises which affect only one household/small business or 

large scale crises which can have an impact on the social and economical stability of 

entire countries. More importantly, a crisis may initially start out small and 
localized/contained, but has the potential to spread and grow at an alarmingly fast rate. 

One of the most important reasons be because the business world now operates 

in a dynamic environment i.e. it is constantly changing. This is one of the reasons why 

crisis management has become such an important part of business management as a 
whole, why a good leader must also be a good crisis handler and way practitioners and 

academic research need to be combined to create a clear set of guidelines for how to 

respond once a crisis hits. The initial crisis response guidelines need to be focus on 
three points: (1) be quick, (2) be accurate and (3) be consistent. 

In that kind of conditions Macedonian state institutions need to develop 

national, standardized incident management approach for emergency incidents. This 
initial crisis response guidelines builds on successful incident command system 

derived from the experience gained from the past and present the awareness of the 

changed circumstances facing those who respond to emergencies. Initial crisis 

response guidelines as a standard incident management processes, protocols and 
procedures will help to all personnel, at all levels (local, regional, national and 

international) to coordinate their response actions. Standardized procedures ensure that 

responders share a common focus and are able to place full emphasis on the crisis at 
hand. Standard incident management processes, protocols and procedures ensures that 

everyone responding to an emergency event uses the same management approach in 

order to communicate using standard terminology to resolve the incident as quickly 

and efficiently as possible.  
This paper provides a review of standard operating procedures, and guidelines 

for dealing with crises that exist in institutions in Macedonia and NATO, using 

scientific analytical and comparative methods are given recommendations to 
complement them in order to better prepare the competent institutions Macedonia to 

respond in case of crisis. 

 

Key words: Crisis management, government institutions, standard operating 

procedures. 
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Доц. д-р Стојан СЛАВЕСКИ, проф. д-р Оливер БАКРЕСКИ, м-р Тања 

МИЛОШЕВСКА 
 

 

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ЗАКОНИТЕ 

ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН 

КАРАКТЕР: ИМПЛИКАЦИИ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА 

ПОЧИТУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 
 

 

Апстракт 

 
Повеќето закони донесени за слобода на информирање го исклучуваат 

приватниот сектор од своите судски граници, а притоа овие закони важат само 

за информации и евиденции кои што се користат од страна на државата. 
Главната причина за исклучувањето е фактот што законите се претворија во 

конвенционална рамка на човекови права, во која што обврските за човекови 

права на државата одамна и се наметнати. Со исклучување од оваа конвенција 

на приватниот сектор се случува поделба на обврските за човекови права со што 
приватниот сектор е надвор од законските рамки. Во едно вакво сценарио, 

исклучување на приватниот сектор од законите има штетно влијание на транс-

парентноста и интегритетот во процесот на јавната политика, како и на 
можноста граѓаните да ги остварат своите права. Бидејќи приватниот сектор 

сега врши многу од јавните функции, кои некогаш беа конвенционално изве-

дени од страна на државата, значителен износ од информациите кои ги поседува 

приватниот сектор сега се оставени надвор од кругот на правниот режим за 
пристап до информации. Затоа, проширување на режимот на приватниот сектор 

има витално значење за унапредувањето на агендата за човекови права.  

 
Клучни зборови: човекови права, приватен сектор, информации од јавен 

карактер 

 

 
 

Д-р Љубо ПЕЈАНОВИЋ, д-р Миле РАКИЋ 
 

 

НЕКИ ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА ЧОВЕКА У КРИЗНИМ 

ВРЕМЕНИМА 
 

 

Апстракт 

Рад се бави проблематиком претњи насиљем, коме прибегавају 

одређене деструктивне организације или појединци. Свако деструктивно 
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понашање угрожава безбедност човека и друштва. Оно представља велику 

претњу по безбедност здравља и живота људи, њихове имовине и других 

вредности. До ових претњи и угрожавања најчешће долази појавом криза. Међу 

многим облицима и претњама човеку и друштву у тим ситуацијама неретко су и 
оружане претње од криминалних, терористичких и нарко група, испољавање 

облика еколошког криминалитета, трговина људима, корупција, хулиганство и 

друге криминалне активности. Деструктивно насиља усмерено је на претњу и 
наношење страха људима, увек је мотивисано на могућност илегалног стицања 

материјалне користи па чак и жеља  доласка на власт од стране екстремних 

група.Оружане и неоружане претње усмерене су на потребу за доминацијом над 
људима или представницима власти.Терористички мотиви увек су засновани на 

политичким мотивима који се настоје остварити претњом насиљем путем 

застрашивања и наношења страха, атентатима, уништавањем итд. како би се 

утицало на актуелну власт државе - жртве. Злочиначка удружења (криминалне 
групе), нарочито испољавају пљачку, изнуде, принуде и ликвидације људи, са 

циљем изазивања  страха, стицања материјалне користи и утицај на власт. 

Организовани криминалитет представља велику претњу због испољавања 
разних облика и претњи. 

Хулиганство као друштвена појава савременог доба у време економске   

кризе, такође представља велику претњу по безбедност људи, материјалних и 
других вредности, на свим нивоима у држави, а такође и на глобалном нивоу.  

 

Кључне речи: безбедност, угрожавање, криза,политика, 
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ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕНКА НА МУЛТИ РИЗИЦИ, 

ИНТЕРАКЦИЈА ПОМЕЃУ ПРИРОДНИТЕ РИЗИЦИ И РИЗИЦИ 

ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЧОВЕК 
 

 

Апстракт 

 

Повеќе ризици имаат свое влијание врз животната средина, врз јавните 
и приватните имоти, врз стратешките и скапите инфраструктури во било кое 

населено место на нашата планета. Тие се генерирани од различни извори, и 

природни и антропогени, и имаат различна релевантност зависно од 
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синергијата помеѓу генерираните настани и посебната интеракција со 

регионот каде што се случуваат. 

Проценката на ризиците кои потекнуваат од различни извори, 

генерално е направена преку независни анализи, усвојување на различни 
процедури и периодични решенија. Во повеќето случаи, само квалитативни 

проценки на нивото на ризик се достапни. Таквата стратегија на евалуација 

на ризици има некои очигледни големи недостатоци: 
1) тешко е, ако не и невозможно, да се споредат ризици од различно 

потекло; 

2) имплицитна претпоставка на независноста на изворите на ризик 
водат кон занемарување на можни интеракции меѓу заканите и/или ефектите 

на „каскада“. 

Во пракса, тоа значи дека потенцијалниот индекс на „мулти-ризик“ 

може да биде поголем од едноставна агрегација на индексите на поединечен 
ризик пресметани во зависност од  секој извор, како независен од другите.  

Заедничка анализа и квантификација на сите антропогени и природни 

ризици кои можат да влијаат на територијата (пристап на мулти-ризик) е 
основен фактор за развој на одржлива животна средина и планирање на 

корисно земјиште, како и надлежен за итни случаи за управување пред и за 

време на катастрофалните настани (Durham, 2003). Мулти-проценка на 
ризикот е релативно ново поле, до сега развиени само делумно од страна на 

експерти со различно потекло (инженеринг, статистика, сеизмологија, 

токсикологија и сл.) Меѓутоа проблемот на интеракција помеѓу различни 

закани не е решен целосно, дури и во овие случаи. 
Во овој труд, се предлагаат нови квантитативни постапки за проценка 

на мулти ризиците што ја прави полесна споредбата помеѓу различни 

опасности (хазарди) и проценетите можни предизвикани ефекти. 
 

Клучни зборови: ризик, мулти ризици, проценка, опасност (хазард), 

земјотрес, поплава, индустриска опасност, управување со ризици. 
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Дарко ДОНЕВ 
 

 

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ                                  

ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ 
                                                                       

 

Апстракт 

 

Р Македонија е земја која стои исправено пред предизвиците на патот кон 
европската унија. Правната држава е предуслов за развој на демократијата 

внатре во државата, но и основа за етаблирање во мегународната арена во 

целост и, посебно кон интеграција во Европската Унија.Основата на секој 
стратегиски менаџмент е откако ке се дефинира визијата во конкретниот случај 

членство во ЕУ, и мисијата односно вложување на сите ресурси и капацитети за 

исполнувањето на критериумите за влез во ЕУ, следи стратегија за нивна 

реализација преку апроксимација,координација,компаративна анализа со други 
членки, лобирање и исполнување на превземените обвски. Анализите и 

стратегиите можат да се прават од два аспекти:ретроспективен и проспективен. 

Проспекцијата  е дефинирање на идната цел,скок во иднината па од така 
искреиран кибернетски модел,од иднината се вракаме во сегашноста и 

поставуваме плански задачи,стратегии и тактики кои ке не одведат до 

остварување на зададената цел. Позната е аксиомата дека утре ке бидеме она 

што денес чиниме. По логика на ова денес сме таму кај што сме како резултат на 
минатите активности и состојби во поблиското и подалечното опкружување. Во 

економската сфера постојат макро и микро планови.Микро планот е задача на 

власниците на стопанските субјекти,а макро планот е основна задача на владата. 
Така е и во политиката. Единствен исправен ред (приоритети каде секоја 

наредна фаза е во директна функционалана детерминирана каузална врска со 

претходната) во проспекцијата оди вака: 
1. Дефинирање на целите(препорачливо е правење на кибернетски модел) 

2. Дефинирање на политиките (во смисла на плански одлуки, критериуми, 

ставови и начела по прашања кои се повторуваат во остварувањето на задачите) 

3.Дефинирање на активностите за остварување на целите(во временски 
интервали и носители на акција) 

4.Дефинирање на стратегија(среднорочни и долгорочни планови) 

5.Дефинирање на тактиките. 
Како и секој човек, вработените, менаџерите, сопствениците и капиталот 

сакаат сигурност и мотив. Во економијата се вели дека единствен мотив е 

профитот. Во животот најдобриот мотив е вербата. Доколку вработените, мена-
џерите и сопствениците не веруваат во сигурноста и во подобро утре (макар и за 

10 години) тие не даваат се од себе. А кога се дава само дел од себе, нема резул-
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тати. Значи првиот ефект е чисто психолошки: луѓето и заедниците (според 

рамковниот договор) треба да веруваат во повисока цел, а таа цел е Македонија 

во ЕУ во таа и таа година и во тој и тој месец. Само тоа може да ја убие апатија-

та, недовербата и незадоволството на луѓето. Луѓето сакаат да ја почувствуваат 
визијата и мисијата, а без конкретен рок се убива мисијата а со тоа и визијата. 

Другиот ефект е политички: со тоа се убива комоцијата на политичарите, 

министрите, администрацијата. Одеднаш тие ќе бидат кочницата која не стопи-
ра да влеземе во ЕУ со нивното не работење, ароганција, корупција, демагогија, 

незнаење. Одеднаш нема да можат да држат политикантски празни и лажни 

говори дека ќе направат тоа и тоа. Луѓето ќе се мерат според тоа што направиле 
до сега и тогаш кога имале шанса да направат нешто. Одеднаш сите политича-

ри, министри и административци ќе сфатат дека времето ги гази и дека народот 

им дише во врат барајќи да се случи мисијата - Македонија да влезе во ЕУ во 

2014 година!   
Секој човек сака да знае дека е дел од нешто покрупно, дека има смисла 

неговото постоење, дека создал нешто. Секој подинечен админстративец ќе се 

претвори во парче од мозаикот кој претставува локомотива која треба да не 
одвлече во ЕУ. Без повисока цел нема живот. Една од повисоките цели е да се 

остави потомство во услови подобри од оние кои ние сме ги имале како мали. 

Луѓето треба да веруваат дека токму тие се оние кои со секој поминат ден на 
работа прават нешто што утре ќе биде членство во ЕУ. Нешто со што ќе се 

гордеат кога ќе им кажуваат на своите деца и внуци: и јас  бев дел од тоа. 

Агендата за пристапување на државата во ЕУ е рефлектирана во 

Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (законодавни измени и 
мерки за институционално зајакнување на краток и среден рок), Претпристапна-

та економска програма (мерки за исполнување на копенхашките економски 

критериуми) и Националниот план за развој (инвестициони приоритети за 
остварување на развојните цели на државата). Главна краткорочна цел на 

Владата на Република Македонија во односите со Европската Унија е 

добивањето датум за отпочнување преговори. 

Посебна улога од институционален аспект за остварување на европските 
аспирации на Република Македонија има Секретаријатот за европски прашања 

(СЕП)  основан како посебна стручна служба на Владата на Република 

Македонија во 2005 година, со трансформација на претходниот Сектор за 
европска интеграција во рамките на Генералниот секретаријат на Владата. 
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М-р Ѓоко ПОПОВСКИ 
 

 

КОНТРОЛАТА НА НАБАВКИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 
 

 

Aпстракт 

 

 Контролата во областа на набавките во одбраната и безбедноста претста-

вува предизвик и придобивка на процесот на демократизација на односите во 
областа на функционирањето на безбедносниот сектор во Република Македо-

нија. Затоа во рамките на европеизација на просторот на македонскиот правен и 

институционален поредок се остварија значајни резултати за градење на систем 
на контрола на набавките кој според своите карактеристики е препознатлив и 

компатибилен на европскиот. Овој систем претставува најголема гаранција за 

остварување на отчетно и одговорно однесување, како и за јакнење на довербата 
во институциите на безбедносниот сектор.  Во трудот авторот ја проучува 

институционалната димензија на контролата на набавките во областа на 

одбраната и безбедноста, нејзиниот домет, предизвици и очекувања. 

 
Клучни зборови: контрола, набавки, одбрана, безбедност, институции. 

 

 

 

CONTROL OF PROCUREMENT IN THE DEFENSE                                

AND SECURITY 
 

Abstract  

 
Control in the procurement of defense and security is a challenge and benefit of 

the process of democratization of relations in the functioning of the security sector in 
Macedonia. Therefore within the Europeanization of space Macedonian legal and 

institutional order are realized significant results for building control system that sup-

plies according to their features is recognizable and compatible European. This sys-
tem represents the greatest guarantee for achieving accountable and responsible beha-

vior, and strengthening confidence in the security sector institutions. In this paper the 

author examines the institutional dimension of control of procurement in the 

defense and security, its scope, challenges and expectations. 
 

Key words: control, procurement, defense, security institutions. 
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Доц. д-р Слободанка ТОДОРОСКА – ЃУРЧЕВСКА 

 
 

ПСИХОАНАЛИЗАТА ЗА КРИМИНАЛИТЕТОТ 
                                          

 

Abstract 

 
Despite the presumed individual character of the psychoanalysis, the 

psychoanalytical achievements are more relevant to the general than to the special 
prevention of the criminality. They indicate the factors that affect the personality in a 

rather criminal and neurotic manner, especially during childhood and in family 

surroundings. They give useful guidelines when it comes to elimination of primary 

delinquency factors, education of parents, certain fears of neurotic mothers, as well as 
for taking measures to protect those young people who run the risk of becoming 

delinquents. However, the psychoanalytical explanations of criminality often go 

beyond that and emphasize the influence of social, economic, cultural, health and 
other factors even though they consider that influence to be only indirect. Thus, these 

broad explanations encourage the measures for general prevention, delinquency 

resistance and implementation of scientifically founded criminal policy. The 
psychoanalytical explanations of criminality cast light on criminality problems from a 

rather specific point of view, from which derive the influences of the subconscious 

forces of human actions. In this context, the psychoanalytical criminology as well as 

the other scientific breakthroughs contributes to a better insight into the understanding 
and fight against criminal phenomena.  

 

Key words: Psychoanalysis, Id, Ego, Superego, Oral, Anal, Phallus stage, 
Oedipus complex, Treatment, General and special prevention.   
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА-ЛИБЕРАЛНАТА 

ДЕМОКРАТИЈА – НОВИТЕПОЛИТИЧКИ ИДЕИ 

 
Модератор: доц. д-р Слободан ШАЈНОСКИ 
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М-р Светлана ВЕЉАНОВСКА  

 
 

ДАНСКОТО – НЕ ЗА ШЕНГЕНСКИОТ ДОГОВОР – ПОЧЕТОК 

НА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА? 
 

 

Абстракт 
 

Дали Европската  Унија ги заборавила своите внатрешни граници? Ова 

прашање се почесто се  поставува откако Данска воведе царинска контрола 
на своите сувоземни и водени гранични премини со Германија и Шведска и 

откако Франција врати во Италија имигранти од северно-афричките земји. 

Целта на овој труд е да се објасни дека слободата на движењето на 
граѓаните е едно од клучните достигнувања на Унијата и тоа мора да се 

заштити. Ако определени  нејзини членки се обидат преку воведување на 

погранична контрола да прават контрола на масовниот влез во нивните земји 

може да се случи Европската унија да го изгуби карактерот на заедница каде 
,, визите, азилот, имиграцијата и другите политики се поврзани со слободата 

на движење на лицата како дел од третиот столб наречен соработка во 

областа на  правда и внатрешни  работи. 
 

Клучни зборови: Европска Унија, внатрешни граници, царинска контрола, 

слобода на движење 
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DANISH- NO FOR SCHENGEN AGREEMENT- BEGINNING               

OF THE DESINTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION? 
 

 

Abstract 

 
Has the European Union forgotten its internal borders? This question is 

often asked after Denmark introduced its terrestrial and water border crossings 

control with Germany and Sweden and after France sent immigrants from North 
African countries back to Italy. 

The aim of this paper is to explain that the freedom of movement of the 

citizens is one of the main achievements of the Union, and it must be protected. If 
certain members of the Union try through the introduction of border control to 

make control to the massive entries into their countries, it may occur European 

Union to lose the character of the community where the “visas”, “asylum”, 

“immigration”, and other polices connected to the freedom of movement for the 
persons as a part of the third pillar that is called cooperation in the region of the 

justice and internal affairs. 

 
Key words: European Union, internal borders, border control, freedom of 

movement. 

 

 
 

 

Асс. д-р Ивица МАКСИМОСКИ 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА,                       

НОВИ ИДЕИ 
 

 

Апстракт 

 

Трудот има за цел да ги објасни поимите глобализалија и либерална 

демократија и да ги посочи новите идеи кои може да придонесат за подобар 
живот и за намалување на кризите било да се: општествени, економски, по-

литички, културни, етнички или хуманитарни. Се објаснуваат сите видови на 

глобализација и сите видови на слобода. Се детерминираат поимите антигло-
бализам и проглобализам. Се укажува на сите варијации на демократијата и 

се посочуваат ставовите на знаменити мислители и филозофи во врска со 

демократијата. Се дава еден историјат на глобализацијата во кој се вклучени 
сите знаци на глобализацијата. Се дава историски приказ на демократијата 
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од Антички Рим и Грција, преку демократиите кои владееле во Западна 

Европа и САД па сè до најсовремените денешни тенденции.   

 
Клучни зборови: глобализам, либерална демократија, глобално село, нови 
идеи, капитализам,социјализам,нова демократија,анархизам,олигархија. 
 
 

GLOBALIZATION, LIBERAL DEMOCRACY, NEW IDEAS 
 

 

Abstract 
 

The goal of this paper is to explain the terms of globalization and liberal 
democracy and to point out the new ideas that might contribute to a better life and 
reduce crises whether they are social, economic, political, cultural, ethnic or 
humanitarian. It explains all types of globalization and types of freedom. It determines 
the terms of anti-globalization and pro-globalization. It identifies all variations of 
democracy and points to the viewpoints of renowned thinkers and philosophers about 
democracy. It presents the history of globalization which includes all signs of 
globalization. It gives a historical overview of democracy, starting from Antique 
Rome and Greece to the democracies in Western Europe and USA and the current 
tendencies. 

 
Key words: globalization, liberal democracy, global village, new ideas, 
capitalism, socialism, new democracy, anarchism, oligarchy. 
 

 
 
 
М-р Светислав ТОЕВСКИ 
 
 

„ТРАНСФОРМАТИВНА“ ДРЖАВА - НОВ ГЛОБАЛИЗАЦИСКИ 
МОДЕЛ НА ДРЖАВА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА КРИЗАТА НА 

НЕЈЗИНИОТ СУВЕРЕНИТЕТ И УЛОГА 
 
 
Апстракт 
 

Една од најсериозните кризи, која суштински го тресе современиот свет и 
конкретно националните држави е кризата на нивниот суверенитет и нивната 
улога во ерата на економска и политичка глобализација. Се работи за две компо-
ненти на таа криза. Првата компонента е исчезнувањето на класичниот „Вест-
фалски“ концепт на државниот суверенитет: исклучувањето на другите држави 
од внатрешните работи на одделните национални држави. Втората компонента 
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на „мондијалската“ криза е менувањето на досегашното „Веберовско“ сфаќање 
на улогата на државите: нивното право на суверено практикување на власта на 
одредена територија, вклучувајќи го и монополот на легитимна примена и на 
сила на таа територија.  

Во теоријата на меѓународните односи, на светската политика и особено 
на глобализацијата се разработени неколку „глобализациони“ модели на држави 
како тие да се справат со предизвиците на реалното редуцирање на суверени-
тетот  и на  видоизменувањето на нивната улога, со цел да можат да продолжат 
да функционираат на светската сцена како протагонисти на меѓународното пра-
во. Тие модели се „адаптивна“ држава, „регулаторна“ држава, „компетитивна“ 
држава и „развојна“ држава. Овој труд ја застапува тезата дека треба да се 
воведе во политичката теорија уште еден, нов теоретски концепт - модел на 
држава, која ќе може да функционира успешно со истите принципи, но и надвор 
во светскиот систем и внатре на својата територија, што не е присутно во 
другите теоретски концепти. Овој трудот го дефинира тој нов модел како 
„трансформативна“ држава. Моделот на „трансформативна“ држава ги внесува 
адаптивноста, компетитивноста, инвентивноста, иновативноста, рационалноста, 
самодисциплинираноста и претприемништвото, својствени како принципи на 
надворешното функционирање особено на „адаптивната“ и „компетитивната“ 
држава,  преку уставните и други реформи, како принципи и во доменот на 
внатрешното дејствување на националните држави, во нивните јавни политики, 
во функционирањето на домашните политички институции и процеси на 
националните држави. „Трансформативните“ држави во ерата на глобализација 
ги надминуваат едностранчивоста и концептуалните слабости на другите 
глобализациони модели на држави, од кои некои се фокусирани исклучиво на 
новата комплексна архитектура на глобалното светско владеење, запоставувајќи 
го  „внатрешниот политички менаџмент“ со државата. 
 
 
 
 

Goran SHIBAKOVSKI 
 

 

THE MACEDONIAN PARLIAMENTARY ELITE BETWEEN THE 
ECONOMIC CRISIS AND THE EUROPEAN PERSPECTIVE:                                    

A COMPARATIVE POLITICAL ANALYSIS 2006 – 2011 
 
 
Abstract 

 

Republic of Macedonia, as a part of the former Yugoslavia, has changed the 

previous political and economic system with democratic values and market 
economy. The foreign policy course of the country has been established, 

consensually endorsed and recognized: integration into the European Union and 
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NATO. The Macedonian parliamentary elite have changed several times since the 

country is no longer part of the former Yugoslavia. The structure of the 

parliamentary elite and decision-making process has big influence on the foreign 

policy course of the country. The world economic crisis has hit Macedonia 
severely, pushing back reform as secondary priority, and thus slowing down 

European integration further. The purpose of this paper is to give an analytical 

political view to the Macedonian parliamentary elite in the period of expansion of 
the world economic crisis and Euro integration process.  

 

Key words: parliamentary elite, Republic of Macedonia, economic crisis, 
European integration, 

 

 

 

 

D-r. Viktorija KAFEXISKA,  
 

 

STEKNUVAWE NA ZNAEWE I NEGOVIOT TRANSFER           
VO STRATEGISKI  SOJUZI 

 
 

Apstrakt 

 

Organizaciskoto znaewe mo`e da se definira kako sposobnost za 
akcija, pa taka, za razlika od informaciite, znaeweto ~esto te{ko se 
kodificira, pa spored toa i te{ko se transferira. Prenosot na 
znaewe,  treba da bide sfaten, kako proces niz koj eden ~len od siste-

mot, e pod vlijanie na iskustvoto na drugiot. Strategiskite sojuzi, za-
toa i se grupi na organizacii koi vleguvaat vo dobrovolna razmena na 

iskustvo, tehnologija i uslugi. Ottuka, mnogu istra`uva~i sugeriraat 
deka va`niot  faktor za objasnuvawe na t.n. sojuzni~ki trend, e toa 
{to vakvite sojuzi ovozmo`uvaat sozdavawe na platforma za pristap 
kon novo znaewe. Dve ili pove}e organizacii sorabotuvaat poradi 
nivnite razli~ni ve{tini, znaewe i strategiska komplementarnost.  
 

Klu~ni zborovi: strate{ki sojuzi, organizacisko znaewe, prenos na 

znaewe, menaxirawe na znaeweto 
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Abstract 

 

The organizational knowledge can be defined as an ability for action and 

thus contrary to the information, it is difficult for coding and consequently for 
transferring. The knowledge transfer should be understood as a process through 

which one member of the system is influenced by the experience of another 

member . The strategic unions therefore are organizational groups willfully 
sharing experiences, technology and different favors. As a result, many researchers 

suggest that while explaining the union model, one should take in mind that these 

strategic unions enable the birth of a platform for gaining a new knowledge. Two 
or more organizations cooperate due to their different skills, knowledge and 

strategic complementarily.  

 

Key words: strategic unions, organizational knowledge, knowledge transfer, 
knowledge management 

 

 

 
 
М-р Луан ЈОНУЗИ 
 
 

МОДЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАСТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА – КОМПАРАТИВЕН ПРИСТАП 

 
 
Апстракт 
 

Државата е политичка институција која непрекинато остварува дејност               
(функционира), а со цел задоволување потребите на општеството и поединецот. 
Согласно чл. 8 од Уставот на Република Македонија, државната власт е 
поделена на законодавна, судска и извршна. Пред се, а и во врска со секоја од 
нив се поставуваат множество прашања од теоретски и практичен карактер. 

Ако државата се сфаќа како систем за управување со процесите, кои што 
го обезбедуваат животниот ритам на општеството, неговиот слободен подем и 
правилата на однесување со кои секои поединец се вклопува во него, таа – 
државата, ќе го заземе своето место како битен фактор за квалитетен и достоен 
живот на граѓаните, кои што живеат при исти природни услови, имаат ист бит, 
култура, душевност. 

Прашањето за улогата и значењето на државната власт е исклучиво битен 
и актуелен. Од тоа како функционира, какви задачи си поставува и како го 
организира нивното извршување до голема степен зависи развитокот и 
просперитетот на државата. 
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Трудот е фокусиран кон  разгледување на различните аспекти и пробле-
ми, кои се поврзани со организацијата на власт и нејзиното устројство во 
Република Македонија. Од теоретско – методолошки и аналитички позиции се 
разгледуваат принципите и функциите на системот на управување, моделите за 
реализација на дејноста на извршната власт. 
 
Клучни зборови:  државна власт, управување, граѓани, општество. 
 
 

 

MODELI I ORGANIZIMIT TË QEVERISË NË REPUBLIKËN E 
MAQEDONISË - QASJE KOMPARATIVE 

 
Abstrakcion 
 

Shteti është institucion politik, i cili pandërprerë realizon veprimtari 
(funksionon), me qëllim të plotësimit të nevojave individuale dhe shoqërore. Në 
përputhje me nenin 8 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, qeveria është ndar  
në ligjislativ, gjyqësor dhe ekzekutiv. Para së gjithash, por në lidhje me gjithë këta 
paraqitet mundësia e pyetjeve me karakter politik dhe praktik. 

Nëse shteti kuptohet si sitem i procesit të qeverisjes, që siguron ritmin jetësor të 
shoqërisë, liria e plot dhe rregullat e sjelljes me të cilët individi i përshtatet asaj, shteti 
do ta meritojë vendin e vet si faktor kryesor për jetë kualitative të respektueshme të 
qytetarit, të cilët jetojnë në të njëjtët kushte natyrore, kanë mënyrë të njëjtë, kulturë 
dhe ndjenja. 

 Pyetja për rolin dhe rëndësinë e qeverisjes së shtetit kryesisht është qenjësore 
dhe aktuale. Nga kjo si funksionon, çfarë detyre paraqiten dhe si e organizon 
realizimin e tyre dhe në cilën shkallë të lartë varet zhvillimi i prosperitetit të shtetit. 

Mundi fokusohet nga vështrimi i aspekteve të ndryshme dhe problemet të cilat 
janë në lidhshmëri me organizimin e qeverisjes dhe rregullimi në Republikën e 
Maqedonisë. Nga aspekti teoriko - metodologjike dhe analizat e pozicionit vërehen 
principet dhe funksionimi i sistemit të qeverisjes, modelet për realizimin e 
veprimtarisë  ekzekutive të qeverisë. 
 
Fjalët kyçe: qeveria e shtetit, qeverisja, qytetarët dhe shoqëria.       

 
 
 

THE ORGANIZATION OF GOVERNMENT IN THE REPUBLIC 
OF MACEDONIA - A COMPARATIVE APPROACH 

 
 

Abstract 
 

The state is a political institution which exercised uninterrupted activity 
(work) in order to meet the needs of society and individual.  According to Art. 8 of 
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the Constitution of the Republic of Macedonia, the state government is divided 
into legislative, judicial and executive. First, and on each set of questions are 
asked of theoretical and practical nature. 

If the state is understood as a system management processes, which provide 
the living rhythm of society, its free growth and the rules of conduct that every 

individual fits into it, it - the state will take its place as an important factor for 

quality and decent life for citizens living under the same natural conditions, have 
the same bit, culture, soul. 

The question of the role and importance of the national government is 

exclusively important and current. On what works, what sets tasks and organize 

their implementation depends to a great development and prosperity of the 
country. 

The paper is focused on examining the various aspects and problems 

associated with the organization of government and its constitution in Macedonia. 
The theoretical - methodological and analytical positions are considered the 

principles and functions of system management, models for implementation of the 

activities of the executive. 
 

Key words:  government, management, citizens, society. 
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ДАЛИ МАЛИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СЕ ВО КРИЗА? 
 

 

Апстракт 

 

Иако малите политички партии се присутни на сите досегашни избори 

нивната подршка не е постојана. Ваквата состојба од една страна може да се 
должи на поставените правила од изорниот модел, но од друга страна 

можеби претставува резултат на нивната неконзистентна политика за 

самостојно настапување на изборите. 
Овој труд ќе има за цел да покаже дали малите политички партии се во 

криза, односно дали се повеќе се намалува подршката на граѓаните за овие 

партии, со што ќе одговори на прашањето каде се “изгубија“ овие партии на 
последните избори во 2011 година. 
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Клучни зборови: мали политички партии, изборни модели, изборни 

димензии, изборни резултати 
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ИЗРАЕЛСКО – ПАЛЕСТИНСКИОТ КОНФЛИКТ – ГЕНЕЗА, 

РАЗВОЈ, АКТУЕЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ 
 

ISRAELI – PALESTINIAN CONFLICT – THE GENESIS, 

DEVELOPMENT, CURRENT CHALLENGES 
 

 

Abstract 

 
Israeli - Palestinian conflict, such as we now know, its genesis has in the 

decision of the Security Council in 1948 that the historical territory of Palestine is 
established State of Israel. Of course that decision is taken under the strong impression 
of the Jewish Holocaust and is an attempt at some sort of compensation for the 
sufferings of the Jewish people - to get the state of the territory in Jewish collective 
memory is known as the "promised land" . The primary objective of this decision was 
the establishment of the modern state of the Jewish people that will accept and protect 
all Jews who wish to live in it. 

The developments showed that the same is made a cardinal error - decision on 
the establishment of the State of Israel is made without the consent of the secured 
domicilе Arab / Palestinian population. Here is the key to the explanation of the Arab / 
Palestinian rejection of the decision of the Security Council for Jewish - Palestinian 
redistribution of the historical territory of Palestine. Two people who pretend to the 
same territory as its "historic land" certainly influenced by the Jewish exodus, and the 
cooperation of certain Arab / Palestinian leaders with fascist Germany, were put in a 
situation having to negotiate and agree on specific stable and sustainable territorial 
limitations, for example, regarding the status of Jerusalem. It was a time when you had 
to quickly decide to make a decision and that decision was a rush decision without 
concrete agreement provided the Jews and domicilе Palestinian population. 

Israeli - Palestinian war demonstrated Israel's military superiority, achieved and 
provided a comprehensive basis of Western / American support, Israel occupied the 
additional Arab / Palestinian territories, parts of which were annexed, and that 
ultimately lead to a situation where practically the whole was an insoluble problem. 

So after the last Israeli - Arab war ( Yom Kippur war ) , since October 1973, 
U.S. presidential administration of Jimmy Carter ( January 20, 1977 - January 20, 
1981 ) , adopted the strategy of solving the problem separately on the basis of an 
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agreement "territories for peace ". This strategy, however absurd it was both 
successful and unsuccessful - reached an agreement with the most powerful Arab 
country, Egypt, and which is returned to Sinai, but that agreement remained only one 
such agreement - for example, no agreement reached the occupied Syrian Golan. 
Indeed, security is neutralized several Arab states - for example, Jordan and the Gulf 
emirates and kingdoms, but most importantly, no agreement was reached to form a 
Palestinian state. Hence the Israeli - Arab / Palestinian conflict has lost its power as a 
security problem or not reached the safety of the State of Israel actually state - 
"military camp" . 

The reality proved quite obvious that the key question is difficult to achieve a 
functioning agreement, are not, for example, or the occupied territories and annexed, 
there is no question of the status of Jerusalem as a holy city for Jews and Arabs, but 
that is the issue of multi - cultural, multi - ethnic and multi – religious character of the 
state of Israel. 

That question practically operationalize and exists as an issue with two of its 
sides: the side of allowing ( "at any cost" ) of Israel to return to its borders ( "the native 
hearths" ) refugees Arabs / Palestinians who fled / were expelled during and after the 
Israeli - Arab / Palestinian side of the war and the construction of Jewish settlements in 
the occupied territories and annexed with which and through which the State of Israel 
seeks to change its cultural, ethnic and religious structure. 
   
Key words: Jews and Arabs / Palestinians; Israel and Palestine; peace strategies; 
refugees; occupied and annexed territories. 
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REPUBLIC OF MACEDONIA AND COMMON FOREIGN AND 

SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
 

 

Abstract 

 

 By obtaining the “membership candidate” status in the European Union, the 
Republic of Macedonia finds itself in front of the doors wide opened to 

membership. When we will start the membership negotiations and how long they 

will last, it will depend on our readiness to meet the Copenhagen criteria. One of 
the areas that are very important for Macedonian association in the EU is its 

readiness to be a part of the Common Foreign and Security Policy of the Union. 

This paper will address achievements and the imminent responsibilities of the 

Republic of Macedonia in this area. 
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НОВОТО ПРАВО КАКО ИНСТРУМЕНТ                        

НА МОДЕРНИОТ ЧОВЕК 
 

Модератор: проф. д-р Живко АНДРЕВСКИ 
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ПРАВОТО И ОДГОВОРНОСТА ВО РАДИКАЛНИ 

ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ 
 

Апстракт 

 
Иако на прв поглед изгледа дека процесот на приватизација има многу 

незаконитости, првиот впечаток лаже. Во приватизацијата можат да се најдат 

многу мал број на правно засновани приговори во врска со незаконитите 
дејства. Бројот на поништени приватизации е безначаен. Овој факт открива 

една општа карактеристика на приватизацијата, а тоа е дека целата 

одговорност за високата аморалност треба да се бара во регулативата за 
целиот процес на трансформација. Во суштина, вистината е дека 

претприемачите ги користеа флексибилните правни можности кои им беа 

обезбедени од страна на креаторите на приватизацијата. 

 
Клучни зборови: право, одговорност, незаконитост, приватизација, промени 

 

 
 

LAW AND RESPONSIBILITY IN RADICAL SOCIAL CHANGES 
 

Abstract 

 

Although  at  first glance it seems that the privatization process  has a lot of 
irregularities, the first impression is lying. In privatization, a very small number of 

justified legal complaints about any irregularities can be found. The number of 

annulled privatizations processes is almost nil. This fact reveals a general feature 

of privatization that all the blame for high amorality should be sought in the whole 
legislation for transformation. In essence, the truth is just that entrepreneurs used 

the flexible legal opportunities which were provided by the creators of 

privatization. 
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Key words: law, responsibility, irregularities, privatization, changes 
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КРЕИРАЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И 

СЦЕНАРИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 

КРИЗАТА НА МИКРО НИВО  

 

 

Апстракт 

 
Економската криза како неизбежен момент на промена на севкупното 

економско окружување е еден од најважните фактори за промена на 

конкурентската позиција на компаниите на пазарот. Во оваа насока додека едни 
компании се губитници, други може да се јават како добитници од промените и 

прилагодувањето кон новонастанатата економска ситуација. Со оглед на тоа 

што од предвидувањето на траењето на економската криза, времето на 
нејзиното појавување и нејзините ефекти зависи одвивањето на целокупниот 

бизнис потребно е да се поседуваат одредени системски обезбедени механизми 

кои што би ги ублажиле ефектите од истата или пак истите би ги претвориле во 

добивка за самата компанија. Трудот ќе се фокусира на креирањето на двата 
базични елементи на механизмот за успешното справување со кризата на микро 

ниво- системите за рано предупредување и алатките за дефинирање на 

сценарија за надминување на последиците. Во овој конктекст трудот ќе ги 
истражи добрите практики и ќе се обиде да даде одговор за тоа како изгледа 

дизајнот на истите и  колку формални истите треба да бидат за истите да бидат 

одржливи и примениви 
 

Клучни зборови: Економска криза, Системи за рано предупредување, 

Сценарија за борба со кризата на микро ниво 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИМА ПОТРЕБА ОД ПРАВНА 

ТЕОРИЈА 
 

Апстракт 

 
Наспроти почестото верување и изнесување мислење дека теоријата не 

е најплодотворна, во трудот ќе се постави и ќе се елаборира гледиштето дека 

теоријата, а во конкретниот случај правната теорија, може во многу нешта да 
помогне при научната, стручната и практичната активност. Извесен, не мал 

број, правни категории се употребуваат често и со пристап дека се јасни, 

разбрани, димензионирани, што само по себе подразбира дека е познато што 
содржат тие како поими, како појави и каква е нивната структура. Сепак, 

според мое мислење, се наложува втемелена разработка, на теоретско ниво, 

со сите компоненти, аспекти и појавни облици на редица правни категории 

(поими), со неопходноста теоретската основа и постапка да се заснова на 
строги научни критериуми, со проверливост на изнесените сознанија, тврде-

ња и претпоставки и со зададен и очекуван резултат. 

Ги кандидирам за теоретска разработка присутните правни целини 
како што се изборен молк, клевета и навреда, одговор и исправка, интерпела-

ција и оставка, судир на надлежности, корупција и полезни малверзации. 

 
Клучни зборови: правна теорија, Република Македонија, научност, 

проверливост 

 

 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA NEEDS LEGAL THEORY 
 

 

Abstract 

 
Contrary to the common belief and frequently expressed opinions that 

theory is not productive enough, this paper justifies the view that theory, notably 

legal theory, can in many ways help scientific, expert and practical activities. A 
certain number of legal categories are often used and considered clear, understood, 

and dimensioned, which means that their content as terms and phenomena as well 

as their structure are known. Still, in my opinion, a number of legal categories 

(terms) and all their components, aspects and occurrences need to be analyzed on a 
theoretical level, where the theoretical basis and methods should be based on strict 

scientific criteria, with provable findings, statements and hypotheses, and with 

established and expected results. I propose the following legal matters for legal 
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analysis: pre-election silence, slander and insult, reply and correction, conflict of 

jurisdictions, corruption and beneficial malversation.   

                  

Key  words: legal theory, Republic of Macedonia, scientific, provable 
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ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РАБОТА И СЛОБОДНИОТ 

ИЗБОР НА ВРАБОТУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА 
 

 

Апстракт  
 

Дали право на работа има секој слободен човек, или секој кој има работа е 
вистински слободен човек?! Заради ваквите и сличните прашања се чини дека 

во видното поле скоро на секое научно подрачје и секоја научна област има 

потреба и простор да се истражуваат некои од широкиот спектар на прашања 
кои се во непосредна или посредна врска со правото на работа и слободниот 

избор на вработување како дел од универзалните човекови права и слободи, а 

посебно како основни начела на трудовото право. 

 Правото на работа и слободниот избор на вработување како дел на 
универзалните човечки права и како основни начела за работните односи во 

дваесет и првиот век се соочуваат со богатата лепеза од развојни дострели во 

сите сфери на општествениот живот на нашата пренатрупана планета! Тоа значи 
дека заедничката судбина ќе бара нови форми на глобална „кооперација“ за 

инсталирање и почитување на постулатите на т.н.слобода на трудот!  

 Во последниве години најуспешните земји постепено почнаа да разбираат 

дека нивните граѓани делат иста судбина, и очекуваат активна улога од владите 
на државите во создавањето претпоставки за секој граѓанин да добие шанса да 

учествува продуктивно во општеството, а тоа значи слободно и самостојно да 

може да го остварува правото на работа за подобар квалитет на живеење, и во 
обезбедувањето на побогат правен инструментариум за поуспешно 

конфронтирање со грубостите во нарушувањето на тоа право. 

 
Клучни зборови: вработување, вработеност, невработеност, работен однос, 

работник, работодавач, труд.  
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ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАШТИТА                                            

ОД ЗЛОУПОТРЕБИ НА ИНФОРМАТИЧКО-

КОМУНИКАЦИСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Модератор: проф. д-р Биљана ПЕРЧИНКОВА 
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ПЛАТФОРМИ: DVB-C vs IPTV 
 
 

Апстракт 

 
Телевизијата е најголемиот забавувач што се користи во една фамили-

ја. Освојувањето на пазарот на телевизија е интересен потег на секој телеко-

муникациски оператор. Избирањето на платформата која ќе ја користи 

операторот представува клучен елемент како ќе ја достави услугата телеви-
зија до крајниот клиент. Да се достави најкористената услуга за забава до 

крајниот корисник, да имаме зголемување на QoE кај клиентот и при тоа да 

се следи развојот што се случува во оваа област е предизвик за секој опера-
тор.  

Целта на овој труд е да се разгледат платформите што начесто се кори-

стат од страна на операторите и притоа да се споредат со предности и 

недостатоци најкористените платформи (DVB-C ws IPTV). Во трудот се 
представени и насоки за понатамошни развивања на одредените платформи. 

 

Клучни зборови: Телевизија, IPTV, DVB-C стандард, QoE на крајни 
корисници 
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КРИЗА НА ТОЛКУВАЊА ВО КВАНТНАТА ФИЗИКА                              

И СОВРЕМЕНАТА НАУКА 
 

 

Апстракт 

 

Градејќи ја својата парадигма во „Небеската механика“ маркизот Пјер 
Симон де Лаплас сметаше дека со силна математичка релација и доволно 

прецизни инструменти може да се предвиди однесувањето на Универзумот 

илјади години нанапред и да се каже какво било стотици години наназад. 
Меѓутоа. теоријата на хаосот, квантната механика, релативноста на Ајнштајн 

и теориите за некомплетност и неконзистентност на Гедел го срушија 

Њутновиот редукцинистички поглед на науката. Трудот ги прикажува 

многуте различни интерпретации и правци во квантната физика, логиката и 
современата наука воопшто како квантната логика, класичната физика, 

теоријата на скриените варијабли на Ајнштајн, Копенхаген интерпретацијата 

на Нилс Бор, теоријата на многуте универзуми, неоидеализмот и теориите 
базирани врз свеста на набљудувачот. Понудено е разрешување на 

противречностите базирано врз нужноста во науката да се работи не со 

контекстуалните, туку со информационите својства на материјалните објекти 
и потребата свеста како онтолошка категорија да влезе во науката.  

 

Key words: интерпретација, квантна физика, информациони својства, 

контекстуални својства 
 

 

 

INTERPRETATION CRYSIS IN QUANTUM PHYSICS AND 

CONTEMPORARY SCIENCE 
 

 

Abstract 

 
Building his paradigm in "La mechanique céléste" marquise Pierre-Simon 

de Laplace have been convinced that with a strong mathematical relation and 

sufficiently precise instruments it could be possible to predict the behavior of the 
Universe thousand years in advance and say how it had been behaving hundred 

years ago. However chaos theory, quantum mechanics, Einstein's relativity and 

Gödel's theories of non-completeness and non-consistency destroyed Newton's 
reductionist point of view in science. In the paper the many different 

interpretations in quantum physics, logic and contemporary science in general 
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have been presented such as quantum logic, classical physics, Einstein's hidden 

variables theory, Copenhagen interpretation of Niels Bohr, theory of many 

universes, neo-idealism as well as theories based on consciousness of the observer. 

Resolution of the contradictions has been offered based on the necessity to work in 
science – not with contextual, but rather with informational properties of material 

objects and the imperative consciousness as ontological category to enter Science.  

 
Key words: interpretation, quantum physics, informational properties, contextual 

properties.  
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ЏО ДАЛЕКУ ОД МО, КОЛКУ АЈНШТАЈН ОД БОР – 

ПАРАДОКСИ НА СОВРЕМЕНАТА НАУКА 
 

 

Апстракт 
 

Времињата на криза се најпросперитетни времиња, како за науката 
така за уметноста и индустријата. Големите научници и генијални умови 

како Нилс Бор живееја во време на светските војни и дури помогнаа во 

менување на нивниот курс со своето учество во Manhattan Project, од којшто 

произлезе  креирана првата атомска бомба. Други, кои како Борис Подолски 
беа под сомневање дека се советски шпиуни, веројатно индиректно влијаеа 

на развојот на војната. Германците во Втората Светска Војна направија 

напредни оружја и развија нови технологии кои во нормални услови би 
траеле и декади. Во една од своите лични кризи, додека бил болен од 

туберкулоза и сместен во болница, Ирвин Шредингер ја смислил равенката 

за Шредингеровата бранова должина. Сите овие големи умови, Макс Борн, 

Алберт Ајнштајн, Нилс Бор, Хју Еверет Вернер Хајзенберг, Ирвин Шредин-
гер, Џон Стјуарт Бел и други, имаа различни гледишта и интерпретации за 

квантната теорија. Главните интерпретации на квантната механика се: 

Неоидеализмот, Копенхаген интерпретацијата, Интерпретација на многуте 
светови и Теоријата на скриените променливи. Ривалството помеѓу некои од 

овие добитници на Нобеловата награда водеше кон решавање на круцијални 

проблеми и ја воздигна квантната теорија на повисоко ниво. Овој труд е 
фокусиран врз различните интерпретации на квантната теорија преку 

“очите” на Ајнштајн и ЕПР парадоксот.   

Клучни зборови – Криза, Квантна Теорија, Алберт Ајнштајн, ЕПР. 
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JOE FAR AWAY FROM MOE, AS EINSTEIN FROM BOHR – 

PARADOXES OF CONTEMPORARY SCIENCE 
 

 

Abstract  
 

Times of crisis were the most prosperous time for science, arts and industry. 

The great scientists like Niels Bohr and David Bohm who lived in the period of 

world wars even helped shape the course of the war by participating in the 

Manhattan Project, out of which the first atomic bomb has been created. Others 
like Boris Podolsky, who was suspected to be a Soviet spy, indirectly affected the 

war. The Germans in the World War II produced ground breaking weapons and 

technology that if wasn`t for the war would not have been invented in decades. In 
one of his personal crisis, while ill of tuberculosis, Ervin Schrödinger discovered 

his wave equation. All this great minds: Max Born, Albert Einstein, Niels Bohr, 

Hugh Everett, Werner Heisenberg, Ervin Schrödinger, John Stewart Bell and 

others, had different interpretation of quantum theory. The main interpretations of 
quantum mechanics have been: Idealism, Copenhagen Interpretation, Many 

Worlds Interpretation and Theory of Hidden Variables. The rivalry between these 

Nobel Prize winners has lead to solving some crucial problems and brought the 
quantum theory to a new level. This paper is focused on the many different inter-

pretations of quantum theory through the “eyes” of Einstein and EPR paradox.  

  
Key words:  Crisis, quantum theory, Albert Einstein, EPR. 
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THE NEW WAY OF COMMUNICATION: SOCIAL NETWORKS 
 
 
Abstract  

  
New interaction solutions offer people a place in where participation and 

discussion is the base and where people can talk about their feelings, ideas and 

creations. This virtual environment - known as social network - is a user based 

environment and seems to be important in terms of getting crowds and people 
together and raising the connection among them. Most scientific studies in this 
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field show that people spend more time in this kind of environments, try to meet 

their real life needs in this virtual reality, and they like to live in this virtual reality 

by reconstructing a new world for themselves. From time to time it is even 

observed that the border between the virtual and the real world appears to blur. In 
the first part of this study, new communication technologies, social media, its 

range and features would be discussed. In the second part, a questionnaire would 

be applied in the sample of high school students in order to explore their views 
towards the social networks. 

 

 

 
 

Јелена ЃОРЃЕВ, Мартин МИЛОСАВЉЕВ-АПОСТОЛОВСКИ, доц. д-р 

Сашо ГЕЛЕВ, м-р Александар СОКОЛОВСКИ 

 

 

USABILITY ASPECT OF THE CLOUD SOLUTIONS IN USED IN 

ENTERPRISE ENVIRONMENT, THE CASE OF MICROSOFT 365 
 

 

Апстракт 

 

- Област на истражување на овој труд е една доста важна ИКТ 
технологија, технологијата која ја овозможува работата на интернтет 

базираните Cloud Based Systems (CDS), се анализира нивниот Usability 

аспект на истата за општо користење на системот. 

Оваа технологија е клучна за работењето на било која ИКТ компанија 
во денешното информатичко општество. Овој труд ќе се обиде да ги истражи 

можните бенефити од користењето на добро дизајнирани CDS од аспект на 

usability, и како истите од аспект на usability можат да се подобрат со цел да 
бидат по ефикасни и да можат да заменат дел од usability аспектите на 

денешните offline системи. Главната истражувачка цел ќе биде да се проучи 

Microsoft 365 и истиот да се спореди од аспект на usability т со 
најкористените постоечките CDS (Dropbox, SkyDrive, Google File System,) 

Примарната цел е да се најде или предложат usability аспекти кои ги имаат 

другите системи а недостастуваат во Microsoft 365. 
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ICT BUSINESS VALUE OF USING A CLOUD BASED SYSTEM IN 

AN ENTERPRISE ENVIRONMENT, THE CASE OF MICROSOFT 

365 
 

Апстракт 

 
Област на истражување на овој труд е една доста важна ИКТ технологија, 

технологијата која ја овозможува работата на интернтет базираните Cloud Based 

Systems (CDS), се анализира нивната можна бизнис вредност во корпоративниот 

свет и околина. 
Оваа технологија е клучна за работењето на било која ИКТ компанија во 

денешното информатичко општество. Овој труд ќе се обиде да ги истражи 

можните бенефити од користењето на CDS и како истите од аспект на 
фукнционалност можат да се подобрат со цел да бидат по ефикасни и да можат 

да заменат дел од фукцнионалностите на денешните offline системи. Главната 

истражувачка цел ќе биде да се проучи Microsoft 365 и истиот да се спореди од 
аспект на фукнционалност со најкористените постоечките CDS (Dropbox, 

SkyDrive, Google File System,) Примарната цел е да се најде или предложат 

фунционалностите кои ги имаат другите системи а недостастуваат во Microsoft 

365, со цел да се подобри истиот CDS за бизнис светот. 
 

 

 

 
Д-р Митко БОГДАНОСКИ, Александар РИСТЕСКИ, Марјан 

БОГДАНОСКИ 
 
 

ИНДУСТРИСКИ САЈБЕР НАПАДИ – ГЛОБАЛНА 

БЕЗБЕДНОСНА ЗАКАНА 
 

 

Апстракт 

 

Сајбер нападите за многу брзо време прераснаа во една од водечките 

закани врз комплетниот безбедносен систем како на национално, така и на 
глобално ниво. Полето на искористување на овие напади од ден на ден е сè 

поголемо, што е причинето пред сè од сè поголемата компјутеризираност на 

секоја гранка во индустријата. 
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Сè поголема е свеста и кај најмалите познавачи на оваа проблематика 

дека сајбер закана може да предизвика  огромни штети кои не би се 

разликувале од штетите нанесени со било каква воена операција, а сајбер 

оружјето, на многу посуптилен начин, може да одземе повеќе животи од 
било каков конвенционален напад.  

Владите низ целиот свет, како и сите големи светски организации, се 

подготвуваат да се справат со овој масивен технолошки повик за закани од 
глобални размери. Свеста за заканата и ризиците е висока, што условува, и 

покрај кризната економска ситуација во светски рамки, издвојување на 

голема сума на пари со цел подготовка за одговор на нови вонредни состојби 
кои би биле причинети од глобалните сајбер напади. 

Работата во овој труд се фокусира на сајбер нападите како глобална 

безбедносна закана со огромни импликации не само врз поединци или 

системите на една компанија, туку и врз комплетниот безбедносен систем на 
една држава, со можност  за предизвикување на кризи од многу пошироки 

размери. Посебен акцент се става врз најновите индустриски напади, кои 

според најголем број истражувања од релевантни организации во оваа 
област, се ставени како најголеми моментални сајбер закани и меѓу 

најголемите глобални закани воопшто. 

 
Клучни зборови: Глобална безбедност, Сајбер, Индустриска безбедност, 

Stuxnet, Duqu 

 

 
 

INDUSTRIAL CYBER ATTACKS – GLOBAL SECURITY THREAT 
 

 

Abstract 

 
In a very short period of time, cyber attacks have become one of the leading 

threats to the complete security system on national as well as global level. The 

field of utilization of these attacks is increasing day by day, which is primarily 
caused by the increased computerization of every branch of the industry. 

Even the people and companies that are not experts in this issue are aware 

that cyber threat can cause enormous damage which would not differ from 

damages caused by any military operation, and cyber weapons, on very subtle 
way, may take more lives than any other conventional attack. 

Governments around the world and all major world organizations are 

preparing to cope with this massive technological call for threats with global 
scale. Awareness of the threat and risk is high, which requires, despite global 
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financial crisis, allocating a large sum of money in order to prepare against the 

new emergencies that would be caused by global cyber attacks. 

The work in this paper focuses on cyber attacks as a global security threat 

with enormous implications not only on individuals or company systems, but the 
entire security system of a country with the possibility of causing a crisis on a 

global scale. Special emphasis is put on the latest industry attacks, which, 

according to most researches of relevant organizations in this area, are placed as 
the most dangerous cyber threats in recent time and one of the biggest global 

security threats of our time. 

 
Key Words: Global Security, Cyber, Industrial Security, Stuxnet, Duqu 

 

 

 

 
Александар СПАСОВСКИ, проф. д-р Ристо ХРИСТОВ 

 

 

E-OADMIN, КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 

ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ЗА ЦЕЛОЖИВОТНА ЕДУКАЦИЈА                 

НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

 

Апстракт  
 

Република Македонија интензивно се припрема за влез во Европската 

унија, семејство во која природно припаѓа. Една од основните обврски кон 

тој пат е осовременување на функционирањето на јавната администрација 
према стандардите кои се релевантни во Европската унија. 

Реформа од било каков вид има мали шанси за успех ако во неа не е 

вклучена едукацијата на сите вработени во јавната администрација. Со други 
зборови, образованието и обуката се клучни предуслови за реформа на јавната 

управа, а прашањето за образованието и обуката на државните службеници 

мора да се решава и моментално и систематски. Информациската писменост и 
образованието во поширок смисол се наметнува како неминовност на рапидни-

от раст на информатичката технологија. Потребна е секојдневна надградба на  

луѓето од сите профили со цел  што повеќе да се развиваат  во насока на оспосо-

бување за секојдневните обврски и потреби. Образованието  по сите нивоа,  
како основен аспект  е подложно на измени и осовременување. 

Претседателот на Мајкрософт за Европа посочил дека за иднината на 

Европа и нејзината глобална конкурентност ќе биде од клучно значење 
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поголема инвестиција во човечки ресурси, како континент во оваа област 

заостанува зад економиите во Северна Америка и Азија. На Мајкрософт за 

Европа  императив претставувало да се подобри знаењето и вештините на вра-

ботените, познавање на информатички и комуникациски технологии, вклучу-
вајќи го и потенцијалот на ИКТ секторот во областа на "зелена" компанија, 

создавање на нови работни места и висока додадена вредност. Компанијата  се 

стремела да помогне  во тој предизвик, знаејќи дека ако Европа е успешна, и тие 
ќе бидат успешни како компанија која прави бизнис. 

 
 

 

 

Сања ЈОВАНОВИЌ, Стефан ТРАЈКОВСКИ, проф. д-р Ристо ХРИСТОВ 
 

 

ПЕРСПЕКТИВА НА УПОТРЕБЛИВОСТ НА МОДЕРНИТЕ 

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ И ВЛИЈАНИЕТО НА ГРАФИЧКИОТ 

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС НА НИВНАТА КОРИСТЕНОСТ 

 

Abstract 

 

 In this paper we discuss modern social networks, the perspective of their 

usefulness, the reasons for their increasing growth and which groups of users 

usually use them and why. We will give overview to the content that they offer 

and the impact of their user interface on their attendance and usability. 

 

Key words: usability, social networking, graphical user interface.   
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РАЗВИВАЊЕ НА НАЧИН НА МИСЛЕЊЕ СО ПОМОШ НА 

КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ   
 

 

Abstract  

 

With the development of the technology, the way of man to think slowly 

reduces. The replacement of the human memory with the one from the computers, is 

making the human brain lazy and idle. To avoid the negative consequences of the 

technological development, looking as best it can be used for positive purposes. 

In this paper will be explained a computer game designed for the youngest 

population living in the technological boom. The name of that game is “Jigsaw” which 

serves for development of the logical  thinking of the children. The principle on which 

the game will be organized will be described in detail below in the paper. 

 

Key words: computer system, way of thinking, computer games, computer 

educational games. 
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КРЕИРАЊЕ НА ДИЗАЈН СТРАТЕГИЈА                          

ВО УСЛОВИ НА КРИЗА 
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  МОЖНОСТИ  ЗА ПРИМЕНА НА МАКСИМАЛЕН 

МИНИМАЛИЗАМ ПРИ  ПРОЕКТИРАЊЕ  НА  ВНАТРЕШЕН  

ПРОСТОР   
   
 
Апстракт 

 

Основна тематика во трудот претставува  третманот на примената на 

максиламен минимализам, во рамките на  системот на дизајн на ентериер. 
Примената на минимализмот се потенцира особено во услови на неповолен 

општествен развој, во сите домени, а секако и во деменот на уредување на 

просторот, со акцент на организацијата на внатрешен простор. Во услови на 

генерално намален развој  и глобална економска криза, рационалното користење 
на енергијата и сите ресурси, претставува стратешка определба, со максимална 

примена на сите видови минимализам, со овозможување рационално планирање 

на просторот, со акцент на внатрешниот простор. 
Од  широкиот спектар на примена на минимализам, во различни домени, 

во трудот се елаборираат некои можности за примена во внатрешниот простор и 

оформување оптимално нивно присуство се до оформување максимален 
минимализам. За секое ниво на примена на минимализмот, се согледуваат 

позитивните ефекти, во насока на рационално користење на ресурсите и 

порационално организирање на внатрешниот простор, како придонес кон 

општите напори за утврдување генерална стратегија за вклучувањето на 
дизајнот во надминување на кризата.  

Во истражувањето, за секое ниво на примена на минимализмот се  

нагласуваат специфичностите на организирањето на внатрешниот  простор, 
како дел од системот на активно вклучување на дизајнот во услови на криза. 

Креирањето на примената на минимализмот е во корелација со локалните и 

регионалните карактеристики,  како дел на глобалните состојби. Со примена на 

различни нивои на минимализам, можат да се креираат различни солуции и 
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квалитети на организирање на внатрешен простор, во кој се одвиваат виталните 

активности на човекот. 

 

Клучни зборови: Минимализам, стратегија, дизајн, внатрешен простор, 
квалитет. 

 

 

OPPORTUNITIES FOR APPLYING THE MAXIMUM MINIMALISM 

IN THE ORGANIZATION OF INTERIOR DESIGN 
      

 

Abstract  

 

The main topics in this paper are the application of treatment maximum 
minimalism within the system of interior design. The application of minimalism is 

emphasized especially in conditions of unfavorable social development in all domains, 

and of course in the field of spatial arrangement, with emphasis on organization 

internal space. In terms of overall development and reduced global economic crisis, 
the rational use of  energy and  all resources, a strategic orientation  with  maximum  

use of all types of minimalism, by enabling rational planning of space, with an 

emphasis on interior design. 
The wide range of application of minimalism, in different domains, the paper 

elaborates some opportunities for use in interior and establishing their presence 

optimally shaping up to maximum minimalism.  For each level of application of 
minimalism, reveal positive effects in terms of rational use of resources and rational 

organization of the internal space, as a contribution to common efforts to establish a 

general strategy for the integration of design in overcoming the crisis. 

In the survey, for each level of application of minimalism highlights the 
specifics of the internal organization of space, as part of the design of active 

involvement in crisis. Creating the application of minimalism is correlated with   local 

and regional features, as part of global conditions.  With  use different   levels of 
minimalism, can create solutions and different qualities of organizing interior space, 

which carried vital human activities. 

 

Key words: Minimalism, strategy, design, interior space, quality. 
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М-р Стојанка МАНЕВА ЧУПОСКА – ЈАНА 

 

 

РЕДИЗАЈНИРАНИОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН КОСТУМ КАКО 

ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОПАСНОСТ ЗА КРЕИРАЊЕ МОДНА КИЧ 

ЕСТЕТИКА 
 

 

Апстракт 

 

Целта на овој научен труд е да ја образложи стратегијата на процесот 
на редизајнирање на традиционалниот костум како форма која во себе 

содржи и можност за креирање модна кич естетика. Македонските народни 

носии, како дел од применетата уметност односно модниот дизајн, не се 
доволно проучени. Тие, како составен дел од историјата на македонската 

мода, се подложни на разни реинтерпретации и редизајни, но, не секогаш 

ваквите проекти се покажуваат успешни. Во овој труд ќе се синтетизираат 

сознанијата за феноменот на сé почестото погрешно толкување на редизајнот 
и излегување од доменот на автентична, креативна реинтерпретација на 

фолклорната матрица во своевидна антиестетика или кич естетика. Оттаму, 

текстот се обидува да предложи и одредена културна стратегија која ќе биде 
достоен одговор и обид за заштита од ваквите несоодветно дизајнирани и 

неестетски форми. Вистинскиот моден (ре)дизајн во себе несомнено содржи 

високо изразено чувство за креирање на уникатна уметност и за неопходност 
од употребата на креативни техники при обработка на материјалот.  

 

Клучни зборови: мода, дизајн, редизајн, кич, фолклор, културна стратегија. 

 

 

 

REDESIGNED TRADITIONAL CLOTHING AS A POTENTIAL 

DANGER OF CREATING FASHION KITSCH ESTHETIC 
 

 

Abstract  

 

The purpose of this scientific research is to explain the strategy of process 

of redesigning of traditional clothing as a form which also contains possibility of 
creating fashion kitsch esthetic. Macedonian traditional clothing as a part of art 

and crafts respectively fashion design, are not studied well enough. They, as a part 

and parcel of Macedonian fashion history are subjected to different 
reinterpretations and redesigns, but those projects are not always successful. In this 
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research knowledge of the phenomena of very often faulty reinterpretation of 

redesign and egress from the domain of authentic, creative reinterpretation of 

folklore matrix into certain anti esthetic or kitsch esthetic will be synthesized. 

Thus, the text is also trying to suggest certain cultural strategy which will be 
proper answer and attempt for defending from those unsuitably designed and 

anesthetically forms.  Authentic fashion (re)design without doubt contains highly 

expressive sense of creating unique art and necessity of use of creative techniques 
by processing the material.     

 

Keywords: Fashion, Design, Redesign, Kitsch, Folklore, Cultural strategy. 

 

 

 

 
Доц. д-р Zorica SALTIROVSKA 

 
 

KRIZATA VO KONTEKST NA ZAGROZUVAWETO I 
ZA[TITATA NA KULTURNOTO NASLEDSTVO 

 
 

Apstrakt 
 

Poimot "kriza" e eden od naj~esto koristenite poimi vo 
sekojdnevniot govor i obi~no se koristi so cel da se opi{e sostojbata vo 
koja se nao|a op{testvoto vo celina. Pritoa se misli na sostojba na 
nestabilnost, koja predizvikuva zagrozuvawe na osnovnite vrednosti, 
interesi i celi, bilo na nacionalno ili na me|unarodno nivo. Vo takva 

sostojba, zgolemen e i rizikot od zagrozuvawe na kulturnoto nasledstvo, 
koe e temelna vrednost na sekoj narod i kultura i zaedni~ko nasledstvo 
na site. Opasnostite od namerno uni{tuvawe i o{tetuvawe, kra`bite, 
nedozvolenata trgovija i drugite nezakonski dejstvija, naso~eni kon 
kulturnoto nasledstvo imaat zgolemen intenzitet vo uslovi na kriza, 
osobeno vo uslovi na golema verojatnost od nejzina eskalacija vo 

vooru`eni neprijatelstva i vooru`en konflikt. Vo sovremenoto 
op{testvo, nenamernite i namernite dejstvija, so koi se zagrozuva i 
nepovratno osiroma{uva kulturnoto nasledstvo, se sî pogolemi i 
porealni. Dokolku odnosot na poedincite i zaednicata kon negovata 
vrednost i zna~ewe ne e celosno i pozitivno izgraden, se javuvaat brojni 
slabosti vo prakti~noto ostvaruvawe na gri`ata za za{tita i 

za~uvuvawe na istoto. Bidej}i negovata za{tita e od ogromno zna~ewe i 
za dr`avata na koja í pripa|a, i za celata me|unarodna zaednica, denes, 
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mnogu pove}e otkolku vo minatoto, negovata za{tita pobuduva golem 

interes i e predmet na pravno regulirawe, osobeno vo uslovi na kriza i 
vooru`eni dejstvija. Poradi toa, vo trudot e napraven obid da se sogleda 
vlijanieto koe go ima krizata vrz intenzitetot na zagrozuvaweto na 
kulturnoto nasledstvo i neophodnosta od negova za{tita. 

 
Klu~ni zborovi: kriza, vooruжen konflikt, kriminalni dejstvija, 

kulturno nasledstvo, zagrozuvawe, zaшtita 

 
 

CRISIS IN TERMS OF THE ENDANGERMENT AND 

PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 
 

Abstract 

 

The term ‘crisis’ is one of the most commonly used terms in everyday 

conversations, usually to describe the current situation of society as a whole. The 
implied meaning of the word is ‘a state of instability, which causes endangerment 

of the core values, interest and goals, whether it be on a national or international 

level’. In such a state, the risk of endangering the cultural heritage, which is a core 

value of every nation and culture and a mutual heritage for all, amplifies. The 
dangers of deliberate destruction and damaging, thieveries, illicit trade and other 

illicit actions, aimed towards cultural heritage have an amplified intensity in case 

of crisis, especially in the case of great probability of its escalation in armed 
hostilities and conflicts. In contemporary society, deliberate and accidental 

actions, by which cultural heritage is endangered and irreversibly impoverished, 

are getting more and more serious and real. If the relationship between individuals 
and the community, and the value and significance of cultural heritage is not 

complete and positively built, a number of weaknesses occur, in terms of the care 

for its protection and conservation. Considering that its protection is of the utmost 

importance for the country it belongs to and the international community alike, 
today, more than ever before in history, cultural heritage evokes great interest, and 

becomes the subject of legal regulation, especially in case of crisis and armed 

actions. Taking all this into consideration, I made an effort in this publication to 
achieve an insight into the influence of crisis on the intensity of its endangerment 

and the absolute necessity for its protection. 

 
Key words: crisis, armed conflict, criminal activities, cultural heritage, 

endangerment, protection 
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Доц. д-р Петар НАМИЧЕВ 
 

 

ВЛИЈАНИЈАТА НА ЕКОНОМСКАТА КРИЗА                                        

ВРЗ СОВРЕМЕНИОТ ДИЗАЈН 
 
 

Апстракт 

 
Основна цел на дизајнерите е професионално да се стремат  да ја 

подобрат околината и опкружувањето. Дваесет и првиот век дефинитивно 

претставува  ера на дизајнот, каде дизајнерите имаат големо влијание во однос 

на можностите на културното делување. Индивидуалното видување и 
вештините што ги поседува секој дизајнер формираат оригинален негов личен и 

уникатен пристап во дизајнирањето.  

Познавањето на што повеќе фактори кои влијаат кон успешно 
дизајнирање, меѓу кои е и состојбата на економската криза, претставува насока 

кон која се ориентира современиот дизајнер. 

Покрај вообичаените востановени стандардни преокупации со кои се 
занимава современиот дизајнер, доминираат области поврзани со виртуелните 

состојби на новата ера поврзани со врвните технолошки достигнувања. Како 

доминантни примери се  внесувањето на современата технологија во домот и 

јавните објекти, доминацијата на виртуелните канцелариски простори, 
технолошките сложени просторни и архитектонски решенија и сл. 

Предлог дизајн насоки кои би биле во применливи во рамките на 

современиот економски кризен период претставуваат:. 
1. Примена на дизајнерски концепт со почитување на економските, 

филозофските и технолошките новосоздадени услови на период на 

криза 
2. Примена наконцепт -што поблиску и во функцијана човекот 

3. Почитување на рационалниот концепт при дизајнирање. 

4. Примена на одржлив концепт (енергија, материјал,технологија....) 

5. Примена на дизајнерски концепт со футуристичка визија 
6. Примена на методологија на апсолутни приоритети при дизајнерскиот 

процес 

Овие согледувања овозможуваат еден современ дизајнерски концепт 
прилагоден на современите услови кои се варијабилни во услови на кризни нови 

елементи на секојдневното живеење. Само со согледување на динамичните 

високорастечки фактори на глобалниот економски развој во контекст на 

технолошко-економските дизајнерскиот модерен пристап, возможно е 
пребродување на негативните состојби кои се поистоветуваат со глобалното 

кризно време. 
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АКТУЕЛНИТЕ РЕЛАЦИИ И СПЕЦИФИКИ                 

НА ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ЛИКАЛНО 

НИВО ВО ДИЗАЈНОТ 
 

Модератор: проф. д-р Мирче Кокалевски 
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Доц. м-р Марија ВЕТЕРОСКА 

 
 

АНАЛИЗА НА ТИПОГРАФИЈАТА НА ДНЕВНИТЕ ВЕСНИЦИ 

НА ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ГЛОБАЛНО НИВО 
 

 

Апстракт 
 

Дневните весници се дизајнерски продукт кој примарно се базира на 

изборот на типографијата, нејзината поставка и нејзината „невидлива“ улога во 
преносот на информации. Нивната дневна продажба од неколку десетици илјади 

примероци во Македонија, и неколку стотици милиони во светот, го прави 

типографскиот третман на дневните весници, најексплоатирана и најперцепира-
на дизајнерска одлука. Истражувањето опфаќа анализа на типографските еле-

менти на петте најтиражни дневни весници во Македонија, нивна споредба со 

најтиражните весници во регионот и во светот. 

 

 
 

 

M-р Анита ИЛИЕВА НИКОЛОВСКА  
 
 

ВЛИЈАНИЕТО НА АКТУЕЛНИОТ ОПШТЕСТВЕНО-

ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ ВРЗ МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ                    

ВО МАКЕДОНИЈА 
 
 

Abstract 

 

Starting from the understanding of the museum as one of the fundamental 
factors of overall, not just cultural, development of society as a whole, in this 

paper we examine certain aspects of the complex relation between museum and 
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society, by analyzing the current situation in museum institutions in Macedonia 

today. 

After the independence in 1991, processes of Macedonian contemporary 

reality are taken in a new and different social model, in which the state's attitude 
towards all aspects of life, especially to culture, radically changed. For the first 

time in its history, Macedonia had the opportunity to represent itself as an 

independent entity and to independently determine the overall strategy and goals 
of its own cultural development. As a result of the remarkable efforts for profound 

scientific and professional understanding of the situation and determining of the 

developmental directions in cultural policy for the long term, in this area numerous 
reforms were conducted. 

Political, economic and social transformation of the society strongly 

affected museum activity as well, in which changes were reflected not only in 

terms of critical ideas, concepts and notions of museum objects, but also in terms 
of organizational and institutional development of the museum network. 

The present factual situation in Macedonian museums shows that they are 

faced with numerous and serious difficulties, from lack of financial support and 
personnel structure to adverse spatial and other conditions that would enable 

improvement of existing and developing of new museum forms according to 

modern world standards. 
Therefore, this paper aims to highlight certain phenomena, conditions and 

trends in the development and realization of museum activity in Macedonia, that 

are related or are the result of the current socio-economic environment and climate 

in which museums institutions operate. The paper is an attempt to show how and 
to what extent changes in society are reflected on museum activity with us, in the 

accomplishment of specific tasks of museum institutions in terms of their core 

functions (formulated in the ICOM definition of museums): collection, 
preservation, study, communication and exposing the material evidence of man 

and his environment. 

 

Key words: museum, relation museum-society, cultural development, cultural 
policy, political, economic and social transformation  
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Sonja PLJAKOVA, MBA 
 

 

SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN MACEDONIA 

FROM THE END OF THE XIX CENTURY AND THE BEGINNING 

OF THE XX CENTURY –FACTOR CRISES OVER THE 

NATIONAL FOLK COSTUMES 
 

 

Abstract 

 
The highest level of creativity in the national folk costumes in Macedonia was 

reached in the XIX century, and the most developed kind we have known so far is 
partly maintained until the first decades of the last century when the crises  in the 

social and economic life of Macedonians began. 
Macedonian national folk costumes which survived till now, were preserved, as 

well as the many archaic elements like shapes, technology and terminological 
definition which still remain linked to the oldest traditions and culture. 

During the long process of constructing the national folk costumes in 
Macedonia, participants were all Macedonian people, creators and makers of the 
national folk costumes. Many different cultural and historical events are reflected in 
their creation. 

 
Key words: the national folk costumes, crisis, social, economic, people of Macedonia. 
 

 
 

 

М-р Јане БАКРЕСКИ, м-р Мерсиха ИСМАЈЛОСКА 
 
 

ЛИЧНАТА И СОЦИЈАЛНАТА ПРОВОКАЦИЈА                                      

ВО УМЕТНОСТА 
 
 

Abstract 
 

Distinction between crisis and not been in crisis is like playing with two sides of 
one coin. Artist being in confrontation with two opposite categories find creative 

solution in materialization of their ideas in visual, literature or music arts and often in 
interference of all of them. That how concepts of surrealism and conceptual art 
connect Czech artist David Cherni and Turkish writer Murat Gülsoy. The social 

provocation is constantly present in art, focused on all aspects of modern existence, 
and today is probably even more aggressive. In times of crisis the most supported art is 
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the one that passes through the institutions and is comfortable tool for manipulation. 

But there are always those artists who push the limits of generally accepted standards 
and from their "disobedience" is born the next epoch. These artists actually 
CRITICIZE. The artworks, those like the installation of Cherni entitled Entropy, 
instigate scandals, diplomatic protests, national insults etc… The art installation, 

located at the entrance to the Council of Ministers in Brussels, initially aimed to show 
those twenty years after the “Iron Curtain” without censorship. But political and social 
provocation of  Entropy resulted in reaction to the EU member states, which had just 

created a new type of installation, changed due to pressure of diplomatic circles. The 
reaction of diplomats has been calculated by the artist long time ago, as an element 
that reveals the essence of the artwork. About this artwork, the Bulgarian art critic and 
conceptual artist Prof. Dr. Svilen Stefnov will say: “The culmination of the artwork is 

performed by the desire to be covered. People will ask: Why is there something 
covered”. It will be better if our good leaders have the wisdom to look at our current 
portrait and think how to do something eventually to become worthy of respect. If 
David Cherni find rebellious and even aggressive approach to global crises and take 

engaged position as artist in the society, then Murat Gülsoy take personal stories to 
talk about personal and intimate crisis without which, maturation is impossible. 
Connected with society, we can talk about lives of characters subtle connected with 
society movements and social maturation, too, announced with art movements as well 

as surrealism and conceptual art like middle ground for this two specific artist. Gülsoy 
chose Max Ernest collage A Week of Kindness to make symbolical construction of one 
world where seven people which don’t know each other wrote essays for every collage 
of the cycle, for every day in the week. In that multimedia manner we can hear seven 

different voices, speak about same inspiration in that imaginary Gülsoy’s A Week of 
Kindness in Istanbul and through its lines came conclusion, that writing or creating art 
is one of the best ways for confrontation with crisis. 

 

 

 

 

Проф. д-р Мирче КОКАЛЕВСКИ, доц. д-р Петар НАМИЧЕВ 
   
 

СПЕЦИФИКИ НА ЛОКАЛНО НИВО 

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ 

 
Апстракт 
 

 Основна тематика во овој труд e  третманот на спецификите на локално 

ниво во дизајнот, со акцент на организацијата  на просторот  во Република 

Макеdонија и поврзаноста на традицоналните вредности и современиот дизајн. 
Релациите на локално, регионално и глобално ниво се многу изразени и од 
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нивото на препознатливост  на локалното ниво зависи и карактерот на 

повисоките нивои,  Во услови на изразени процеси на  глобализација, во исто 

време се повеќе има потреба од истакнување на локалните специифики како на 

национално ниво, така и на ниво на блиско соседство, како што е случајот на 
ниво на Балканот, во рамки на европскиот простор.  

Од  широкиот спектар на можно согледување на карактеристиките на 

локално ниво, во трудот се елаборираат некои сегменти на македонската 
традиција во организирањето на просторот, од урбани до внатрешни  

простори  на традиционалната македонска куќа. . Таквите пораки се важни за 

почитување на локалната традиција, како можност за  нивно применување во 
соодветни современи дизајни, во конкретниот случај во современата органи-

зација на просторот. Со примена на различни сегменти на традиционалните 

пораки, можат да се креираат различни солуции и квалитети на органи-

зирање на просторот, во кој се одвиваат виталните активности на човекот. 
 

Клучни зборови: Традиција, простор, локално ниво, дизајн, квалитет  

 
 

SPECIFICS OF LOCAL LEVEL IN ORGANIZATION OF SPACE 
      

 

Abstract  

 
The main topic in this paper is a treatment of the issue of the specifics of 

local-level design, with emphasis on the specifics of the organization of space in 

the Republic of Macedonia and linkage of values and modern design. The relations 

of local, regional and global level is more pronounced and the level of recognition 
at the local level depends on the nature of the higher level.   Expressed in terms of 

processes of globalization, at the same time requires more emphasis on local 

specifics at national level and the level of the immediate neighborhood, as is the 
case at the Balkans, within the European space. 

The wide range of possible perception of the characteristics of local level, 

paper   elaborate some segments of Macedonian tradition in the organization of 
space, from urban to internal space of the traditional Macedonian house.   Such 

messages are important to respect local tradition, as an opportunity for continuity 

messages of   tradition and their proper application in modern designs, in this case 

in the modern organization of space. With the use of different segments of the 
traditional messages can create various solutions and quality of organization of 

space, which carried vital human activities. 

 
Key words: Tradition; space; local level;  design;  quality. 

 



МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЈА    ЛИЦАТА НА КРИЗАТА 

 96 

  



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ 

 97 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИЦАТА НА КРИЗАТА И МАРКЕТИНГОТ 

 

Модератор: проф. д-р Алекса СТАМЕНКОВСКИ 
  



МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЈА    ЛИЦАТА НА КРИЗАТА 

 98 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проф. д-р Бојо АНДРЕСКИ 

 

 

УЛОГАТА НА МАРКЕТИНГОТ ВО ВРЕМЕ НА ЕКОНОМСКА 

КРИЗА 
 

Апстракт 

 

Целта на овој труд е да го презентира влијанието на економската криза 
на маркетингот. Финансиската и економската рецесија е вистински феномен 

кој не може да се игнорира  и кој директно или индиректно влијае на секој 

аспект на светската економија. Тековната финансиска криза се шири низ 
светот и ниеден бизнис сектор не останал недопрен. Некои компании се 

принудени да затворат или отпуштат вработени, додека други компании 

главно се адаптираат на преференциите на потрошувачите кои се менуваат 

во време на економска криза. Според тоа, целта на овој труд е да утврди  
како компаниите ги адаптираат нивните маркетинг стратегии на променли-

вото однесување на купувачите во време на криза. Големо е значењето на 

флексибилноста на маркетингот и способноста за адаптација на променли-
вото окружување со цел да се опстане или да се подобри позицијата на 

компанијата на пазарот. Секоја компанија и бизнис без разлика дали е 

мултинационален или локален се прилагодува или ќе мора да се прилагоди 
на овој нов променлив свет. Оваа криза на меѓународно ниво може да се 

спореди со феноменот на природна селекција и на крајот ќе опстанат само 

најјаките.  

 
Клучни зборови: маркетинг, економска криза, стратегии, компанија, 

потрошувачи 
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THE ROLE OF MARKETING DURING THE ECONOMIC CRISIS 
 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to present the influence of the economic crisis 

on the marketing. The financial and economic recession is a real phenomenon that 

cannot be ignored and which affects directly or indirectly every aspect of the 
world economy. The current financial crisis has spread around the world and no 

business sector has stayed untouched. companies in some sectors have been forced 

to close down or lay off employees; other companies mainly have to adapt to their 
customers´ preferences, which change in times of financial crisis. The purpose of 

this paper is therefore to examine how companies adapt their marketing strategies 

to the changing consumer buying behavior during the financial crisis. It is 
important to have a flexible marketing strategy and be able to adapt to the 

changing environment in order to either survive or improve the position on the 

market. Every company and business whether multinational or just local is, or will 

have to adjust to this new, changing world. This international level crisis can be 
compared with a natural selection phenomenon and in the end will survive only 

the fittest. 

 
Key words: marketing, economic crisis, strategies, company, consumers  
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ДАЛИ КРИЗАТА ТРЕБА ДА ГИ НАМАЛИ БУЏЕТИТЕ                          

ЗА МАРКЕТИНГ 
 

Апстракт 

 
Живееме во време на голема економска криза. Како и во компаниите 

во светот, и претпријатијата во Република Македонија се соочуваат со 

економска криза. Тоа значи дека претпријатијата, ги одлагаат планираните 
инвестиции, го намалуваат буџетот за развој и буџетот за маркетинг. Сметаат 

дека растот и развојот на нивните претпријатија мора да почека некои 

подобри времиња, кога кризата ќе помине. Дали тоа е добро размислување? 
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Кризата навистина доведува до долгорочни и неповолни ефекти во 

стопанството, но сепак не треба да предизвика намалување на буџетот за 

маркетинг, туку напротив треба да се пристапи кон засилена комуникација 

со клиентите и изнаоѓање на покреативни начини за пристап до нив. Во 
време на криза најголемата грешка што би можеле да ја направиме е да се 

тргнеме од очите на клиентите. Секогаш треба да знаеме дека довербата на 

потрошувачите е поважна од кога и да било. На маркетинг буџетите не треба 
да се гледа како трошок, туку како на инвестиција која ќе доведе до опстанок 

и развој на компанијата. Сведоци сме на големи успешни приказни кои 

започнале токму во услови на криза.Тие се засноваат на иновативност, 
необичност и уникатност. Вистински предизвик е нашите компании да знаат 

да ги искористат овие можности.  

 

Клучни зборови: економска криза, буџет за маркетинг, однесување на 
компании 
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ИНТЕРНЕТ ПРОМОЦИЈА И НОВИ СТРАТЕГИИ НА 

ЕЛЕКТРОНСКИОТ МАРКЕТИНГ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА 
 

 

Апстракт 
 

Целосниот импакт на интернетот  на потрошувачкиот пазар покажува 

дека неверојатно брзо се менуваат традиционалните бизниси, зашто тој 
отвора нови можности за експанзија на односите со потрошувачите, 

креирање потрошувачка лојалност, градење на брендовите, итн. 

Новите услови на купување на производите или услугите кои ги дикти-
ра економската криза, како интернет промоцијата на истите, ги отвораат 

можностите за нови маркетинг стратегии преку користење на електронскиот 

маркетинг. Електронските пазари нудат многу поголеми можности за развој 

на претпријатијата. А, основен бенефит е намалувањето на трошоците, гене-
рално, и зголемување на добивката. 

Експлоатацијата на овие можности, исто така, им нуди на маркетарите 

поголем дијапазон за користење на електронските маркетинг канали и вос-
поставување нови начини за комуникација со потрошувачите, се со цел над-
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минување на основните пречки кои ја стопирааат или намалуваат потрошу-

вачката лојалност, наметната од кризата на пазарот. 

Имено, за маркетарите,  веб страниците се нешто многу повеќе. Тие се 

новина што ги трансформира маркетинг активностите, вклучувајќи го 
адвертајсингот, потрошувачките услуги, маркетинг истражувањата, трансак-

циите и дистрибуцијата. Благодарение на тоа, новата бизнис франшиза 

обезбедува користење на производите/услугите 24 часа на ден, 365 дена во 
годината. Луѓето пред виртуелните продавници, со едно кликнување, можат 

да ги најдат и купат, односно платат посакуваните производи/услуги. 

 
Клучни зборови:  Електронски маркетинг, интернет промоција, маркетинг 

стратегии, потрошувачи, производи, криза 
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ДАЛИ КРИЗАТА ГИ МЕНУВА ПОТРОШУВАЧКИТЕ НАВИКИ 
 
 

Апстракт 

 
Иако светската криза е при самиот крај, драматичните промени во 

потрошувачката економија оставија свој белег на денешнината. За време на 

криза, потрошувачите имаат повнимателен пристап кон купувањето со 
поголем акцент кон попрагматичен и практичен начин на купување отколку 

на неконтролирано купување.  

Имено, значително се променети моделите на трошење на потрошува-

чите поради тоа што потрошувачите се навикнуваат на ограничувања и 
поинтензивно штедење. Бариерите во потрошувачката стануваат нова мантра 

во животот на луѓето. Потрошувачите донесуваат критични одлуки во врска 

со дискреционото трошење, штедење, плаќање на долгови кои имаат 
долгорочни импликации. Потрошувачката консолидација значи и придвижу-

вање од купување на производи базирано на цени и асортиман на производи 

кон набавка на производи со куповна компаративна предност како вредност, 

квалитет, бренд и трајност на производите. 
Компаниите треба да сфатат дека нема да се врати моделот на 

купување од пред- кризниот период и мора да се прилагодат на променетите 

однесувања на потрошувачите за да бидат конкурентни на новите пазарни 
услови. Тие треба да ги следат новите потрошувачки навики и во основа 
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користат три извори на промоција на своите производи: телевизија, онлајн и 

рекламирање преку мобилни телефони. Промовирањето преку мулти-меди-

уми е во предност во однос на користењето на еден единствен медиум. Ин-

тензивно се користат и социјалните мрежи за кои важи правилото дека 
потрошувачите повеќе им веруваат на своите пријатели отколку на самите 

компании. За компаниите посебен предвизвик претставува откривање на 

начини за дигитално комуницирање со потрошувачите. 
И компаниите и потрошувачите ги менуваат своите навики на 

однесување во промовирање односно трошење и се е поинаку во однос на 

пред-кризниот период. 
 

Клучни зборови: однесување на потрошувачи, потрошувачки навики, 

однесување на компании, криза 
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КРИЗАТА – ИЗВОР НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ МОЖНОСТИ: 

АДАПТАЦИЈА НА (МАРКЕТИНГ) СТРАТЕГИЈАТА КОН 

НОВИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИ  
 

 

Апстракт 
 

Рецесијата неминовно води кон зголемување на бројот на затворени 

претпријатија и зголемување на учеството на банкротот во рамки на тие 
затворања. Затворањето на компаниите креира општествени трошоци, особе-

но во случај на банкротство, но од друга страна доколку се земе во предвид 

дека прво пропаѓаат најмалку ефикасните претпријатија, тоа може да има и 

позитивни импликации, т.е. смртта на тие претпријатија креира зголемување 
на просекот на продуктивноста на трудот и слободен простор на пазарот за 

нови претпријатија или нови активности од страна на постојните претприја-

тија. Новите иницијативи можат да вклучат широк дијапазон на претприем-
нички можности – од креирање на нови комбинации до искористување на 

нови можности на постојните или нови пазари. Според The Economist 

(2009:18), кризата е време во кое малите и средни претпријатија (МСП) 
наместо заменување на постојните производи и услуги, со иновациите 

промовираат и задоволуваат нови потреби. Голем број на МСП ја менуваат 

стратегијата на работењето во време на криза, а исто така гледаат на кризата 
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како на можност за воспоставување на предност пред послабите конкуренти 

или влегување во нови претприемнички потфати. Кризата креира промени во 

начинот на размислување кај луѓето, со што ги прави поотворени кон проме-

ни и стимулира развој на идеи за нови производи/услуги и/или нови методи 
на производство. Истовремено, кризата креира потешкотии за постојните 

фирми со длабоки интереси во зрели технологии да го попречуваат влезот на 

нови конкуренти. Во Small Business Act (SBA, 2009) на ЕУ, се посочува 
фактот дека 18 од 30 компании кои го креираат индустрискиот просек Dow 

Jones се лансирани за време на рецесија. Значењето на претприемништвото и 

адаптација на стратегијата на работење најдобро ја илустрира фактот дека 
скоро сите гигантски претпријатија започнале како мали претпријатија. 

 

Клучни зборови: претприемништво, мали и средни претпријатија (МСП), 

криза, можности, (маркетинг) стратегија. 
 

 

Abstract 
 

The recession leads to an increase in the number of closed businesses and 

increase in the participation of bankruptcy within these closures. The closure of 
companies creates social costs, especially in case of bankruptcy, but on the other 

hand taking into account that first least efficient enterprises fail, it may have 

positive implications, i.e. the death of these companies creates an increase in the 

average productivity of labor and free space in the market for new companies or 
new activities by existing companies. New initiatives may include a wide range of 

business opportunities - from creating new combinations to use new opportunities 

for existing or new markets. According to The Economist (2009:18), the crisis is a 
time when small and medium enterprises (SMEs) rather than replacing existing 

products and services, promote innovation and meet new needs. A large number of 

SMEs change operation strategy in time of crisis, and also see the crisis as an 

opportunity to establish precedence over weaker competitors or entry into new 
entrepreneurial ventures. The crisis creates a change in mindset among the people, 

by making them more open to change and stimulates the development of ideas for 

new products/services and new production methods. Simultaneously, the crisis 
creates difficulties for existing firms with deep interests in mature technologies to 

impede the entry of new competitors. The Small Business Act (SBA, 2009) 

designed by EU indicates that 18 of the 30 companies that presently make up the 
Dow Jones Industrial Average were launched during a recession. The importance 

of entrepreneurship and adaptation of business/marketing strategy is best 

illustrated with the fact that almost all giant companies started as small companies. 

 
Key words: entrepreneurship, small and medium enterprises (SMEs), crisis, 

opportunities, (marketing) strategy. 
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МАРКЕТИНГ ПАТИШТА ЗА ИЗЛЕЗ ОД КРИЗАТА 
 

 

Апстракт 

 

Основата за изнаоѓањето на патиша за излез од кризата лежат во 

сознанијата дека флексибилноста во работењето е многу значајна.  Тоа значи 
дека компаниите мора да бидат во состојба да ги прилагодат нивните 

стратегии во согласност со нивните  расположиви ресурси, со променливиот 

пазар и со општите економски услови. Во вакви околности,  маркетингот 
станува еден од најголемите предизвици. Тој станува императив  кој не треба 

да води само кон спроведување на плановите, туку треба да создаде  можнос-

ти тие да се направат да бидат поприлагодливи кон условите кои ги наметну-

ва кризата до примена на стратегии кои ќе значат прилагодување кон 
економската криза. Маркетингот треба да доведе до развивање на производи 

и услуги кои ќе им се допаднат на купувачите и целта треба да биде понуда-

та да се разликува  на од таа на конкурентите. За излез од кризата компани-
ите треба да се насочат кон спроведување на следниве стратегии: да ги 

истакнат вредностите на нивните производи и услуги наместо да ги намалу-

ваат цените, да оценат кои сегменти од пазарот не се нивни целни сегмети, 
да бидат поразлични од другите, односно од конкуренцијата и да продолжат 

да го развиваат својот бренд. За да се оствари ова компаниите мора да знаат  

со кои потрошувачи  сакаат да работат, да ги информираат потрошувачите за 

тредностите на нивните производи, и натаму да не ги намалуваат трошоците 
за маркетинг, да ги менуваат целните купувачи и да го контролираат спрове-

дувањето на нивните стратегии. 

 
Клучни зборови: криза, маркетинг, стратегии, производи, услуги, купувачи, 

ресурси, планови, цени, сегменти 
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The basis of finding the paths to go out of crisis is that any marketer should 

know that flexibility is important. This means that the company must be able to 

adapt strategies according to the available resources, the ever-changing market and 

the general economic condition. In these conditions marketing becomes one of the 
biggest challenges. It is imperative that the companies do not only get to 

implement of  plans, but they must also be able to make it more adaptable to the 

economic crisis. Marketing is becoming more important as organizations around 
the world strive to develop products and services that appeal to their customers 

and aim to differentiate their offerings in the increasingly-crowded global 

marketplace. As a result, more and more organizations around the world are 
choosing to adopt a marketing-led philosophy to enable them to win market share 

and capture and retain the hearts and minds of prospective and existing customers. 

To go out of crisis companies should focus on the following 4 Strategies: 

Highlight the value of their product or service instead of cutting the price, Know 
which segments NOT to target, Differentiate from the competition, Keep building 

theirs brand. For this, the companies must know the people that they want to deal 

with, inform their market of their product’s benefits, maintain expenses not cut 
back, diversify their target audience and Monitor implementation of their 

marketing strategies. 

 
Key words: crisis, marketing, strategies, products,, services, customers,, 

consumers, resources, plans, prices, segments 
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MARKETING ACTIVITIES IN THE SMALL BUSINESS DURING 

THE ECONOMIC CRISIS 
 

 

Abstract 

 

The main emphasis in this paper is on marketing activities in small business 

as channels of communication between the participants of the already existing, and 
the retrieval and positioning of new markets, as well as complete allocation and 

saving the companies' money planned for implementation and achievement of the 

marketing aims during the economic crisis. 
Therefore, the main question that marketing managers asked in crisis period 

is 'Marketing activities, risk or opportunity?' 
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The small business sector is a part of the economy, which is interesting for 

many departments of the state as a mechanism, but also for those who are directly 

involved in it. Small business seen from the perspective of economic growth and 

development of a country, especially in modern work environment is of particular 
importance. 

Organizations from small business sector are known as guerrilla marketing users, 

as a function of their affirmation and positioning in the target market, without 
planning separate financial budget, or in case when it is planned, it is minimal. 

The turbulent and dynamic period that swept the business sector in 2007 and 

culminated in 2009 with the onset of the global economic crisis appeared as well 
in Republic of Macedonia. This resulted into reduction of supply and demand, 

insufficient growth and development, closure of many organizations. On the other 

hand, the rapidly growing trend of new marketing strategies in accordance to the 

goals of compact marketing, communication and promotional mix in terms of 
marketing strategies in the small business sector, had a positive contribution. First, 

in funds saving, but also for the possibility of maintaining and increasing the 

profits of the organizations, their expansion into new markets outside Macedonia,  
by allowing them easily and painlessly to pass this turbulent period and find new 

best ways of selling their products. 

 
Key words: Marketing activities, crisis, small business 
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ОДРЖУВАЊЕ ЛОЈАЛНОСТ ВО ВРЕМЕ НА КРИЗА 
 

 

Абстракт 

 

 Лојалноста на потрошувачите како и лојалноста кон брендот во 
последниве години е фокус на голем број компании, особено во време на 

криза. Поаѓајќи од фактот дека трошокот за задржување на постојните 

потрошувачи е од 4 до 6 пати помал во споредба со трошокот за привлекува-

ње на нови потрошувачи, компаниите кога се соочуваат со недостиг на 
финансиски средства се насочуваат кон креирање алатки и техники со кои ќе 

ги задржат своите купувачи. Имено, важи правилото 80/20, што покажува 

дека 80% од вкупниот приход на компаниите доаѓа од 20% лојални 
потрошувачи. Секој 10

ти
 човек е 100% лојален кон одреден бренд. Оттука, 
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произлегува значајноста да се одржуваат добри односи со лојалните потро-

шувачи. Што преставува лојалноста, елементите на лојалноста, програмите 

на лојалност се предмет на истражување во овој труд. 

 
Клучни зборови: лојалност кон брендот, доверба, приврзаност, програми на 

лојалност 

 

Abstract 

 

 In recent years, especially in time of crisis more and more companies drove 
their attention to customer’s loyalty and brand loyalty. It is fact that the costs for 

keeping customers are 4 to 6 times smaller then the costs for attracting new 

customers. In crisis, when companies are faced with lack of finances, they are 

looking for tools and techniques to keep their customers. The rule 80/20 is valid. 
80% of the company revenue comes from 20% loyal customers. Therefore, it is 

important to maintained good relationships with those customers. Only one tenth 

of buyers are 100 per cent loyal. 
Here it is discuss about loyalty, loyalty components and loyalty programs.     

 

Key words: brand loyalty, trust, commitment, loyalty programs 
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КОНКУРЕНТНОСТ -– ФАКТОР НА УСПЕХОТ ВО КРИЗАТА 
 

 

Апстракт 

 
Република Македонија е земја која веќе подолг временски период се 

соочува со низа на економски турбуленции. Статистичките податоци даваат 

јасна слика за тоа дека не се бележи значителен економски напредок на 
државата.  

Ако некогаш важело правилото дека, за да се биде успешен во 

бизнисот пресудно е да се поседува голем капитал, денес основност правило 
вели дека успешен ќе биде оној кој ќе успее да се разликува од другите. Во 

услови на глобална криза компаниите се соочени со предизвикот за 

зголемување на својата конкурентна позиција на пазарот. Понудата на 

производи секојдневно расте, а просторот на пазарот е претесен за сите. 
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Несомнено, оние кои спроведуваат вистински стратегиски чекори и 

имплементираат разумни економски мерки, можат полесно да го најдат 

своето место на пазарот. Успехот го поседуваат оние со најнови идеи, оние 

кои го менуваат старото со ново, посовременото и подостапното. 
Во  трудот се прави анализа на основните предуслови потребни за да 

се развие конкурентно способна економија со обезбедување на конкурентни 

производи, стопански гранки и индустрии. Се анализираат нивоата на 
конкурентноста пооделно. Понатаму, разработени се моделите на конкурент-

носта кои се понудени од страна на значајни теоретичари од оваа област. Во 

продолжение се прави и анализа на современите фактори кои влијаат на 
конкурентноста. Во овој дел со користење на светскиот ранг на конкурент-

ност, се согледува и положбата на Република Македонија, нејзиниот напре-

док со текот на годините, како и конкурентската позиција на Република Ма-

кедонија во однос на останатите земјите од регионот. Трудот се заокружува 
со анализата на технолошкиот развој како фактор кој влијае на конкурент-

носта. Секојдневните технолошки достигнувања предизвикуваат подинамич-

на економска структура, а со тоа и конкурентската позиција на компаниите 
се менува.  

 

Клучни зборови: конкурентност, меѓународна конкурентност, конкурентни 
предности, индекси на конкурентност. 

 

 

 

COMPETIVNESS – FACTOR FOR SUCCESS IN CRISIS 
 

 

Abstract  

 

Republic of Macedonia is a country which faces series of economic 
turbulence for a long period. Statistics give a clear picture that is not seen a 

significant economic progress in the country. 

If once the rule was that to be successful in business is crucial to have a 
capital, today the general rule says that successful will be the one who will 

distinguish from the others. Under conditions of global crisis, the companies are 

faced with the challenge of increasing its competitive position on the market. The 

supply of the market is growing every day, and the space in the market is too small 
for all. Undoubtedly, those who conduct real strategic move and implement 

reasonable economic measures can easily find their place in the market. The 

success possesses those with latest ideas, those that change the old with new and 
more modern and affordable. 
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This paper analyses the fundamental preconditions required for developing 

capable competitive economy with assurance of competitive products of the economy 

and industries. The levels of competition are analyzed separately. Furthermore, the 

models of competitions are elaborated which are offered by significant theoretician in 
this field.  In addition, it is made analysis of contemporary factors that affect the 

competitiveness. In this section using the global ranking of competitiveness is 

perceived the position of the Republic of Macedonia, its progress over the years and 
the competitive position of the Republic of Macedonia in comparison with other 

countries in the region. The paper is round off with analysis of technological 

development as a factor affecting the competitiveness. Everyday technological 
achievement inspires more dynamic economic structure, and thus the competitive 

position of the companies is changing. 

 

Keywords: competitiveness, international competitiveness, competitive 
advantages, competitiveness index. 
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ЛИЦАТА НА КРИЗАТА И МЕНАЏМЕНТОТ 

 

Модератор: проф. д-р Виолета НАУМОВСКА 
  



МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЕЦИЈА    ЛИЦАТА НА КРИЗАТА 

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-р Елена НАУМОВСКА 

 
 

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО КАКО ГЕНЕРАТОР НА 

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА 
 

 

Апстракт 

 

Претприемништвото стана главна движечка сила на глобалната еко-

номија. Главните донесувачи на одлуки и оние кои ги креираат политиките 
во светот откриваат дека економскиот раст и просперитет лежат во рацете на 

претприемачот.
1
 Моменталните услови во кои се наоѓа македонската еконо-

мија, обременета од бројни проблеми, на претприемништвото и на малите 

и средни претпријатија се гледа како на еден клучен фактор за постигну-

вање на економската благосостојба, вработување и просперитет. За економи-

јата на секоја земја од особено значење е невработеноста на младите луѓе, 

која што на светско ниво изнесува 88 милиони, а претставува 47% од свет-
ската невработеност. Владите вложуваат огромни финансиски средства за да 

се спасат од невработеноста без притоа да водат сметка дека претприемниш-

твото, особено младите луѓе, може да направат многу повеќе отколку и 
самите влади. На развојот на претприемништвото треба да се гледа како на 

излез од економска криза. Овој труд се занимава со решавање на проблемот 

на невработеноста на младите преку поддршка на претприемништвото.  

 
Клучни зборови: претприемништво, невработеност на млади луѓе, 

економски раст, бизнис инкубатори.   

 
 

 

Abstract 

                                                
1 Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Essentials of entrepreneurship and 

small business management, Pearson Prentice Hall, 2008  
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Entrepreneurship has become a major force in the global economy. Policy 

makers across the world are discovering that economic growth and prosperity lie 

in the hands of entrepreneurs. 
Entrepreneurship and small and medium sized companies, at the current 

conditions in the Macedonian economy, filled with numerous problems are seen as 

key factor for economical stability, increasing the employment rate and prosperity. 
For each world economy the unemployment rate, especially among young people 

are serious problem that they are dealing with. There are 88 million young 

unemployed people in the world that represents 47% of the total world rate. 
Governments invest immense financial resources to decrease unemployment, 

without realizing that entrepreneurship, especially among young people, might 

work a lot better than the governments themselves.  

Developing the entrepreneurship should be seen as a way out of the 
economical crisis. This article is dealing with the problem of unemployment 

among youth through supporting entrepreneurship.  

 
Key words: entrepreneurship, unemployment among youth, economical growth, 

business incubators.                  

 

 
 

 

М-р Костадинка ГАВАЗОВА – КОЗАРЕВА 

 

 

АЛОКАЦИЈА НА РЕСУРСИ ВО ФАРМАЦЕВТСКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА И РАЗВОЈ 
 

 

Апстракт 

 

 Во трудот авторот укажува  дека во последните неколку декади, тро-
шоците за истражување и развој во фармацевтската индустрија многукратно 

се зголемија и станува се потешко и потешко да се пушти во промет нов лек 

од страна на иновативните компании. За ваквата состојба наведува повеќе 

причини. Од една страна рагулаторните барања на Агенциите за лекови се се 
построги и бараат се подателна документација за претклиничките и клинич-

ките истражувања пред да го одобрат лекот за регистрација. Од друга страна 

барањата за поголем квалитет во прозиводството на лекови, воведувањето на 
нови технологии во производставото, пронаоѓање на нови фармацевстки 

формулации како и се почестите регулаторни инспекции на производните 
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локации значително ги зголемуваат трошоците на производство. Поаѓајќи од 

оваа реалност авторот во трудот предлага начини на делување на иноватив-

ните фармацевтски компании со цел да  ги намалат трошоците во своите 

оддели за откривање и развој и на тој начин да останат компетитивни на 
фармацевсткиот пазар.  

 

Клучни зборови: фармацевтска индустрија, трошоци за лекови, ресурси, 
фармацевтски пазар 
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THE TIME OF ECONOMIC CRISIS AND THE TRAINING NEEDS, 

PROCESSES AND OBJECTIVES OF TRAINING THE STAFF IN 

ENTERPRISES  
 
 

Abstract 

 

The process of forming teams for training and the very act is concern of the 
management of human resources. To be a good trainer means to have developed 

many skills and knowledge in the field of the training process. The goals we do 

not accomplish alone, we need first a staff through trainers themselves will 
educate and practiced and then to transmit that knowledge and experience to future 

groups, teams, individuals who are interested in training and what jobs require. 

The components of the management of human resource for selection, 
training and personnel development serve to demonstrate that the employees have 

the knowledge and skills necessary to be always effective for training, and in the 

future be willing to repair the consequences of economic crises and reducing the 

causes for its occurrence. 
The way-out of the global financial crisis can be overcome by 

conceptualizing and realizing a dynamic development policy that will affect the 

supply of goods and services, the productive employment, better training of the 
human resources, normalization of the relations in the supply and demand in the 

real, monetary sector and the supply and demand in the financial market and its 

components in the national framework of individual national economies and in 
international framework. 

Key words: economic crisis, resources, training, management of human resources, 

manager, staff, a process of training, training purposes.  
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M-r Emanuela ESMEROVA 
 
 

ОБУКА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 

ВРЕДНОСТИ НА МЕНАЏЕРИТЕ ВО УСЛОВИТЕ НА 

ЕКОНОМСКА КРИЗА 
 

 

Апстракт 

 

Авторите од областа на менаџментот и менаџментот на човечки 
ресурси ја дефинираат обуката како континуиран и систематски процес кој 

се остварува по иницијативите  на претпријатијата и дава поголем степен на 

сигурност за подобро, пократко, поквалитетно извршување на работата и 

намалување на последиците од кризата кои ги претрпуваат компаниите.  
Поради сите настани како реперкусија од економската криза, обуката 

како издвоена функција на менаџментот на човечки ресурси, актуелизира се 

поголемо внимание во теоријата и практиката во време на глобалната еко-
номска криза во светот и особено во нашата земја.  Некои од базичните при-

чинители се: перманентни промени во техниката, технологијата, конкурен-

цијата меѓу претпријатијата, намалените плати, лошите финансиски показа-
тели и резултати на компаниитe, погрешната организацијата и управување со 

претпријатиjата, движењата и тенденциите на пазарот на работна сила, 

застарувањето на зњаењата и вештините на луѓето.  

Во современото темпо на живеење и работење активностите и задачите 
на претпријатијата, и на менаџерите на човечките ресурси се посложени, а со 

тоа и адаптибилноста на претпријатијата е побавна и потешка и отвара 

патокази за осознавање на нови знаења и вештини, кои се обезбедуваат со 
помош на обуката која ќе ја имплементираат менаџерите на човечки ресурси 

дури и во овие периоди на криза.   

 

Клучни зборови: глобална криза, вредности нa менаџерите, дообучување, 
тренинг, стапки на вракање на средства, транснационални компании, цели на 

обука. 

 

TRAINING OF THE HUMAN RESOURCES                                                     
IN THE ENTERPRISES AND VALUES OF THE MANAGERS                     

IN TIME OF ECONOMIC CRISIS 
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Abstract 

 
The authors in the field of management and the management of human 

resources define training as a continuous and systematic process that is carried out 
in the initiatives of enterprises, which provides a greater degree of certainty for 
better, faster and more quality execution of the work and reducing the 
consequences of the crisis that companies bear. 

For all events as a repercussion of the economic crisis, the training as a 
separate function of management of human resources actualizes increasing 
attention in theory and practice at the time of global economic crisis in the world 
and especially in our country. Some of the basic causes are: permanent changes in 
the technique, the technology, the competition among enterprises, the reduced 
wages, the poor financial indicators and the results of the enterprises, the wrong 
organization and management, the trends and tendencies in the labor force, and the 
obsolescence of the knowledge and skills among people. 

In the pace of modern living and work, the activities and tasks of the 
enterprises and the managers of human resources are complex, and thus the 
adaptability of enterprises is slower and more difficult and opens the signposts to 
reach new knowledge and skills provided by the training that will implement the 
human resources managers, even in these times of crisis. 
 
Key words: global crisis, values of the managers, training, rates of return on 
assets, transnational companies, training purposes. 
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VO RACETE NA GLOBALNATA KRIZA 
 

 

Апстракт 

 

Рецесијата е збор кој широко одекнува насекаде во светот и егзистира на 

глобално ниво. Се појави и шири како пандемија со голема брзина,со познати 
симптоми, во секоја држава, некаде повеќе, некаде помалку. Отсекаде се бара 

помош, план, стратегија, за нејзино надминување. Се даваат финансиски 

инјекции, кредити. Се лечат последиците ,но никој не ги знае причините. Како 
настана, до кога ќе трае и како да се надмине. Можеби настана стихијно, полека, 

можеби акутно, но наеднаш го потресе целиот свет. Берзите во сите држави 

почнаа драстично да паѓаат, големи компании го намалија профитот за голем 
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процент губејќи милиони долари месечно. Автомобилските индустрии се на 

работ на пропаст затварајќи многу работни места. Луѓето остануваат без својата 

егзистенција губејќи го комодитетот во материјалистичкиот свет. Ова е 

економска криза од историски размери. Намали продажбата на куќи, станови, 
коли. Луѓето веќе не инвестираат, луѓето стравуваат. Медиумите се најголем 

извор за сеење паника и страв. Медиумите се и најголем извор за пренесување 

на пандемијата наречена рецесија. Истовремено се пренесува и делењето 
помош. Но, прашањето е кој на кого помага? Во контекс на глобалната 

економска криза која милиони мажи, жени и деца во земјите во развој и 

најмалку развиени земји ги турка во се поголема сиромаштија, економскиот 
развој треба да биде централна точка за реформирање на глобалниот трговски 

систем. Светската трговска организација (СТО) треба на најсеризен начин да му 

прстапи на овој проблем и што побрзо да ги отстрани несогласувањата помеѓу 

развиените земји и земјите во развој. Организираниот принцип за закрепнување 
на глобалните трговски преговори мора да го застапува принципот на учество 

на земји со различен степен на развој. Сите преговори за да бидат успешни 

треба да го применуваат и почитуваат овој овој принцип. На земјите во развој 
потребен им  е простор при формирање на нивната политика за да можат да ги 

применат политиките за развој кои што кај Западните земји се покажале како 

успешни. СТО треба да ги задржи сегашните правила кои што им дозволуваат 
на земјите во развој да го контролираат одливот на капитал, да користат 

заштитни механизми кога се соочени со неоправдани инвестиции и увоз, да ги 

субвенционира кредитите за домашните фирми и да ја стимулира домашната 

потрошувачка преку разни владини програми, земјите во развој мораат да бидат 
координирани при изнаоѓање на решение за излез од економската рецесија. 

Најмалку USD 1 трилион во нов капитал мораат да бидат издвоени за земјите во 

развој со цел да се зачуваат нивните валути и да овозможи непрекинато 
одвивање на структурните промени. Во земјоделскиот сектор, САД и ЕУ треба 

да ги почитуваат правилата на СТО во поглед на памукот и шеќерот, односно да 

не го дозволуваат нивниот субвенционираниот извоз, бидејќи се коси и ги 

прекршува правилата на СТО, треба поново да се испитаат принципите за 
најповластена нација и национален третман, особено за ндустриските 

производи, со што најмалку равиените земји би можеле да ги применат во 

пракса. По достигнувањето на историскиот максимум во 2007 година 
движењето на СДИ во и од развиенте земји значително опадна во 2008 година: 

приливот опадна за  29%, а одливот за  17% . Падот на СДИ се прошируваше 

паралелно со продлабочувањето на финансиската криза и  економското 
стагнирање, кои што сериозно влијаеа  на најмоќните светски економии во 2008 

година. Компаниите значително го намалија инвестирањето дома и во 

странство. Намалените профити и финансиските притисоци доведоа до опаѓање 

на реинвестирањето на добивката и пренасочување на заемите од филијалите во 
странство во седиштето, што го намали нето одливот на СДИ. Од 38 
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најразвиени земји 23 забележале пад на приливот на СДИ. Освен САД 

останатите поважни развиени земји имале намален прилив на СДИ. 

 

Abstract 

 

 The term financial crisis is applied broadly to a variety of situations in 

which some financial institutions or assets suddenly lose a large part of their value. 
In the 19th and early 20th centuries, many financial crises were associated 

with banking panics, and many recessions coincided with these panics. Other 

situations that are often called financial crises include stock market crashes and the 
bursting of other financial bubbles, currency crises, and sovereign de-

faults. Financial crises directly result in a loss of paper wealth; they do not directly 

result in changes in the real economy unless a recession or depression follows. 

Many economists have offered theories about how financial crises develop and 
how they could be prevented. There is little consensus, however, and financial 

crises are still a regular occurrence around the world. 

 The late-2000s financial crisis, also known as the Global Financial Crisis (GFC) 
or the "Great Recession", is considered by many economists to be the worst financial 

crisis since the Great Depression of the 1930s. It resulted in the collapse of large 

financial institutions, thebailout of banks by national governments and downturns in 
stock markets around the world. In many areas, the housing market also suffered, 

resulting in numerous evictions, foreclosures and prolonged unemployment. It 

contributed to the failure of key businesses, declines in consumer wealth estimated in 

the trillions of U.S. dollars, and a significant decline in economic activity, leading to a 
severe global economic recession in 2008. 

 The financial crisis was triggered by a complex interplay of valuation 

and liquidity problems in the United States banking system in 2008. The bursting 
of the U.S. housing bubble, which peaked in 2007, caused the values 

of securities tied to U.S. real estate pricing to plummet, damaging financial 

institutions globally. Questions regarding bank solvency, declines in credit 

availability and damaged investor confidence had an impact on global stock 
markets, where securities suffered large losses during 2008 and early 2009. 

Economies worldwide slowed during this period, as credit tightened and 

international trade declined. Governments and central banks responded with 
unprecedented fiscal stimulus,monetary policy expansion and institutional 

bailouts. Although there have been aftershocks, the financial crisis itself ended 

sometime between late-2008 and mid-2009. 
 

Key words: financial crisis, financial bubbles, currency crises, great recession, 
stock markets. 
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РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 
 
 

MANAGEMENT ONA HUMAM RESOURCE 
 
Abstract 

 
The expertise is mainly in the sphere of auditing, although the internal auditing 

departments within large organizations often involve other professionals, such as 
engineers and IT professionals. Considering the EU member countries and the 
organizations which offer public services, the auditing sector is regularly completed 
with cadre from the financial sector and other servicing sectors. In this way, they 
provide sufficient accounting and technical expertise within the auditing sector. 

The objectives, authorizations and liability of the internal auditing department 
should be defined in one written document (Statutory). The auditing manager should 
require this document to be acknowledged by the top management and accepted by 
the Board of Directors. The Statutory herein should: (а) define the position of 
department within the organization; (b) provide appropriate authorizations for 
evidence, staff and physical property access, relevant to auditing performance; and (c) 
to define the scope of internal auditing activities.  

The relevant auditing findings may include some irregularities, illegal activities, 
mistakes, errors, inefficient working, losses, conflict of interests, and weaknesses of 
the controlling mechanisms. After these findings are analyzed along with the top 
management, the Manager of the Internal Auditing Department shall notify the Board 
about the auditing findings, regardless they have been resolved in an appropriate way. 

The management liability is to make a resolution in reference to the appropriate 
measures that need to be undertaken in relation to the relevant auditing findings. The 
top management may decide to assess the risk arising from this kind of situation in 
case of incorrect managing due to cost decrease or because of other reasons.  

 
Key words: auditing, auditing resources, auditing statements, activities, auditors, 
objectives, performance indicators, professionals. 
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КРИЗАТА  КАКО  МЕНАЏЕРСКИ  ПРЕДИЗВИК 
 

THE CRISIS AS A MANAGERIAL CHALLENGE  
 
 

Abstract 
  

 If Philip Kotler and John A.Caslione have right when in their book 
„CHAOTICS: The Business of Managing and Marketing in the Age of 
Turbulence“ say that the turbulent period in which we are living is the normal face 
of the reality, than the challenge for the managers in the 21 century is not only to 
lead the companies in order to survive, but also to achieve increase. 

The economic crisis that affects each sphere of our lives, is just a loss in the 
continuous oscillation of the turbulences that are even more frequent and with 
even higher loss and win than ever before. The new era “swallow” those who are 
not prepared to face the new challenges in an effective way. Usually the managers 
in panic because of the uncertainty choose wrong tactics like redundancy, decrease 
of the prices, and decrease of the investments for development of new products, 
decrease of the promotion expenditures, and decrease of the training, instead of 
developing a new pragmatic and elastic frame for strategic behavior that will 
provide effective way of dealing with the new reality. The biggest challenge in 
turbulent conditions is the creation of proactive flexible strategy that will deal with 
the changes. The key of successful implementation of such strategy is in creating a 
system that will be sensible to the “low signals”, will enable their smooth access 
and analysis, and will create possible scenarios on the base of a prepared analysis. 
It will also build strong organization that will be good personnel created and in 
which will be managed with unique company portfolio consisted of 
professionalism and intellectual capital. 

 
Key words: age of turbulence, flexible strategy, elastic frame for strategic behavior 
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STRENGHTHENING THE PERFORMANCE OF SMEs AND THE 

CREATION OF STIUMULATING ENTREPRENEURIAL 
ENVIRONMENT–A KEY FACTOR TO OVERCOME THE 

ECONOMIC CRISIS 
 
 
Abstract  

 
 The paper is dedicated to the importance of small and medium enterprises 

(SMEs) and entrepreneurship for the development of any economy. SMEs 
and entrepreneurship are  seen as a source of dynamism, because of their huge role 
in economic development, including: their importance  in creation of GDP, the 
effects they have on creating employment and the exports. The comparative 
advantage of SMEs is that they are flexible, can adapt to change and meet market 
requirements. 

 Regarding the importance of SMEs as well as the important qualitative 
features of entrepreneurship as innovation, subcontracting and clustering, this 
paper analyses the relevance of SMEs and entrepreneurship to overcome the crisis 
as well as the policies to support the development, both for the EU Member States 
and the Republic of Macedonia. 

 
Key words: Small and medium enterprises, entrepreneurship, innovation, subcon-
tracting, clustering, policies to support the development, European Union, Repub-
lic of Macedonia. 
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КРЕИРАЊЕ НА ОПТИМАЛНО ПОРТФОЛИО ОД 

АКЦИИ КОИ КОТИРААТ НА БЕРЗАНСКИОТ ИНДЕКС МБИ10 
 

 

Апстракт 

 

Во овој труд е предложен моделот на Markowitz за оптимизација на 

хартиите од вредност на пазарот на капитал во Република Македонија. 
Математичкиот модел употребен за конструкција на оптимизацијата на 

портфолиото е базиран на Лагранжовата метода за повеќе променливи со која 

што се наоѓаат екстремите на нелинеарна функција при дадени ограничувања. 
Направена е симулација и валидација на употребената метода. Преку кванти-

тативна нализа за придонесот на акциите во диверзификацијата на ризикот, 

обезбедени се корисни информации за рационално носење одлуки од инвестито-

рите кои се фокусирани на минимизирање на ризикот. Исто така се покажа дека 
вистинската одлука може да биде онаа во корист на максималниот можен 

принос. 
 

Клучни зборови: оптимизација на портфолио, берза, Markowitz модел, Лагран-

жовата метода за повеќе променливи. 

 

 

OPTIMAL PORTFOLIO OF SECURITIES  

LISTED ON THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE 
 

Abstract 

 

In the paper a process of portfolio optimization comprising securities in the 
capital market in Republic of Macedonia based on Markowitz model has been 

proposed. Mathematical model used for construction of the portfolio optimization is 

based on the Lagrange multiple variables method for identifying the extremes of 
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nonlinear functions within given constraints. Both the simulation and verification of 

the model has been done. Through quantitative analysis of the shares contribution in 

the diversification of risk, useful information for rational decision making by investors 

focused on minimizing  the risk has been provided. It has been shown that optimal 
decision could be provided by favoring the maximum possible yield. 

 

Key words: portfolio optimization, stock exchange, Markowitz model, Lagrange 

multiple variables method. 
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НЕСТАБИЛНОСТА ВО ЕВРО ЗОНАТА И МОЖНИТЕ ЗАКАНИ                                 

ЗА НЕЈЗИН КОЛАПС 

 

THE INSTABILITY OF EURO ZONE AND THE THREATS                                              

OF ITS COLLAPSE 
 

Abstract 

 
A messy, disorderly and globally extremely serious economically disruptive 

disintegration of the euro zone and the collapse of its currency, a scenario some 

commentators call eurogeddon, is no longer just the talk of alarmists. At least two 
European governments have started working on contingency plans for such an 

eventuality, which would leave very few if any economies in the world untouched 

by the fallout.  The euro was created on the premise that no extreme country-
specific imbalance would ever pose a threat to the stability of the common 

currency area. An intergovernmental covenant on the Stability and Growth Pact 

was considered, on its own, to be sufficient. But recent crises in euro bond markets 

have highlighted the structural problems and the deficiencies of the euro 
architecture.Some analysts say the shock waves of eurozone governments 

defaulting on their debts would risk the collapse of the entire financial system, 

leaving banks unable to return money to retail depositors and destroying 
companies dependent on bank credit. On a broader front analysts at investment 

bank UBS warned that the most extreme consequences of a break-up include risks 

to basic property rights and the threat of civil disorder. When the unemployment 
consequences are factored in, it is virtually impossible to consider a break-up 

scenario without some serious social consequences. 
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The financial crash of 2008 swept the entire globe and virtually every nation 

on earth was deeply affected.  The next wave of the financial crisis is also going to 

be felt globally. We live in one of the most interesting times in the history of the 

world. Are we prepared for what is about to happen? 

 

Key words: financial crisis, the euro, eurozone, global financial system 
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КАНИБАЛИЗАЦИЈА ИЛИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КАКО 

НУЖНОСТ ДА СЕ ОСТАНЕ НА ПАЗАРНИОТ ВРВ 
 
 

Апстракт 

 
Техничко-технолошките промени се случуваат со невидена брзина  и  

предизвикуваат радикални промени во животниот циклус на производите. 

Значајни се реперкусиите кои се манифестираат во последната фаза, поточно 
фазата на опаѓање кога менаџментот на стопанските субјекти  треба да одлучи 

кои мерки да ги превземи во настојувањето да остане на пазарниот врв и да се 

победи конкуренцијата. 

Да се држи чекор со најновите достигнувања е голем предизвик за секој 
деловен ентитет особено во услови на силна конкуренција, меѓународна размена 

на труд, развоен подем на информациската технологија  и  современите 

трендови на развој на управување и раководење.           
Видот на производот, финансиските можности, подготвеноста на 

менаџерскиот тим и состојбата на пазарот  претставуваат  значајни фактори кои 

ќе го определат правецот на активности и мерки. 
Дилемата е дали ревитализација за продолжување на животниот век на 

постојниот производ или канибализација со бришење на постојниот и појава на 

нов производ. Кои се предностите кои доминираат да се донесе соодветна 

одлука, а да не се згреши во изборот. 
 

Клучни зборови: Ревитализација, канибализација, животен циклус на 

производ, фаза на опаѓање 
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СОСТОЈБАТА СО БАНКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ВО УСЛОВИ НА СВЕТСКАТА ФИНАНСИСКА КРИЗА 

 

 

Апстракт 
 

Големите, долготрајни економски кризи имаат своја последователност. 

Финансиската криза, после нејзиното појавување, за кратко време се 
метаморфозира во криза на реалниот сектор (рецесија), а како последица на неа 

се раѓа социјална криза, која што резултира со зголемена стапка на 

невработеност, отпуштања од работа, намалени плати  итн. Кризата во 
изминатите неколку години е изразена во толку силна форма, во сите сегменти 

на економијата, што може да се компарира со појавните облици на кризи и 

негативните ефекти од нив, измерени во изминативе децении. 

Колкаво е влијанието на светската финансиска криза врз банкарскиот 
сектор во Република Македонија и како и во која мера се одразува на 

работењето на банките во нашата земја, се основните прашања, кои се 

елаборираат во овој труд. 

 
Клучни зборови: светска финансиска криза, рецесија, банкарски сектор, банки 

 

 

 

THE STATE OF THE BANKS IN THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA, UNDER CONDITIONS OF WORLD FINANCIAL 

CRISIS 
 

Abstract 

 

The large, long-lasting economic crises have their own successivity. Shortly 

after its appearance, the financial crisis  metamorphoses into recession, and 
consequently into a social crisis, as a result of  increased unemployment, layoffs, 

reduced wages etc. In the past few years it has been measured that the crisis is strongly 

reflected in all segments of the economy, which can be compared with the emergent 

forms of crises and their negative effects.       
The primary issues that are elaborated in this paper are the impact of the global 

financial crisis on the banking sector in Macedonia, and its effect on the operation and 

functioning of the banks. 
 

Key words: world financial crisis, recession, banking sector, banks 
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ВЛИЈАНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСИСКА КРИЗА ВРЗ 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON SMALL 

AND MEDIUM ENTERPRISES FINANCING 
 

 

Abstract 

 

The importance of the SME sector is recognized worldwide. The contribution 
of this sector is particularly important for the achievement of several socio-economic 

goals such as employment generation, contribution to national production and exports, 

and encouraging entrepreneurship. 
However, the access of SMEs to financial resources is rather limited. Financing 

has been a problem that troubles SMEs for a long time, which restrains them from 

sustainable development and international competitiveness in the long run.  
As a result, a common challenge for all governments and financial 

institutions address the questions: how to provide enough financial support to 

SMEs, facilitate access to the necessary finance, how to innovate financing pattern 

and promote their sustainable development.   
Nowadays, the problem of financing SMEs is further exacerbated as a result 

of serious financial and economic crises facing the world economy. The current 

global economic crisis has resulted in capital depletion, risk aversion and credit 
contraction. Since the financial market can not function properly as a source of 

funding, and the credit crisis continues to increase pressure on the cost of 

financing, companies are now left with virtually no access to finance, which 

seriously undermines their survival and development. In the case of small and 
medium enterprises, the situation is even worse. Many small and medium 

enterprises will be forced to go bankrupt, due to lack of finance. Therefore, 

financing of SMEs is a pressing issue for all economies, particularly developing 
economies, like ours. 

 

Key words: financial crisis, SME, problems, financing 
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ОПТИМАЛНА РЕГУЛАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ 

 

OPTIMAL REGULATION OF THE FINANCIAL SYSTEM 
 

 

Abstract 
 

The development of financial regulation has been an empirical process driven 
by the exigencies of history rather than by formal theory. Episodes that illustrate the 

character of this process are Great Depression in 1929 and the current world economic 

crises. The financial collapse of some of the banks in the US was widespread and 
deeply disruptive on the world economy. The financial system is fragile and the 

purpose of prudential regulation is to prevent financial crisis at all costs. 

To provide a justification for regulation of the financial system, we first need to 
identify a source of market failure (constrained inefficiency). Then we need to identify 

a practical policy that can remedy or at least ameliorate that failure. In this paper we 

underline two policy exercises. First we look at the potential benefits of regulating 

capital structure. Then we look at the potential benefits of regulating liquidity. In each 
case, we are interested in determining whether laisser-faire equilibrium is constrained 

efficient and, if not, what can be done about it. Our view is that it is not enough merely 

to show that there exists a welfare-improving policy. We also need to characterize the 
policy and show that it can be implemented.  

 

Key words: bank regulation, capital structure, liquidity, efficiency, financial 

crises, risk sharing 
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS 
 
 

Abstract 

 
In contrast to the situation during previous financial crisis, the current 

financial crisis has originated in developed economies and it is more global in 
scope. Today’s crisis is clearly different, starting in the most developed countries 
and spreading to those of middle and lower income. The biggest financial crisis 
since the 1930s originated within a specific sector of the American mortgage 
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market, the sub-primes market. The bursting of the U.S. housing bubble, which 
peaked in 2007, caused the values of securities tied to U.S. real estate pricing to 
plummet. This resulted in the collapse of large financial institutions, the bailout of 
banks by national governments and downturns in stock markets around the world. 
Governments in even the wealthiest nations have had to come up with rescue 
packages to bailout their financial systems. 

The global financial crisis or the credit crunch reflects the greatest financial 
regulatory failure in modern history. It is more than a crisis in credit markets, debt 
markets, derivatives markets, property markets and equity markets. Global 
financial crisis is a crisis spreading across a broad front: it is a financial crisis 
which has become a general economic crisis; which is becoming an employment 
crisis; and which has in many countries produced a social crisis and in turns a 
political crisis. 
 
Key words: global financial crisis, sub-primes market, bailout, financial 
regulatory failure, economic crisis.  
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ПОМЕСТУВАЊАТА ВО СВЕТСКАТА ЕКОНОМИЈА КАКО 

ПОСЛЕДИЦА НА СВЕТСКАТА ЕКОНОМСКА КРИЗА 
 

 
Апстракт 

 

Во последниве неколку децении економистите создадоа бројни модели 
што се обидуваат со висока точност да ги предвидат економските кризи и 

рецесии. Последната светска криза која започна во средината на 2008 година 

и со извесен интензитет трае до денес покажа дека таквите обиди, за жал, се 
прилично неуспешни и на нив само делумно можеме да се потпреме. Заради 

своето потекло, последната криза дополнително придонесе можните 

индикатори за предвидување на идните економски проблеми да се дополнат 

и да се бараат и во состојбите на финансискиот сектор, а тие претходно 
најчесто беа изоставувани од анализите. Сепак, кризата набрзо се пренесе и 

во реалниот сектор, но таа не ги погоди сите национални економии во светот 

подеднакво, а некои економии не ги погоди воопшто, па така нивната 
апсолутна и релативна важност во светската економија значително се 

зголеми. Најпогодени од кризата беа и се земјите со висок доход, а оние со 

среден и низок доход поминаа со помали или никакви последици. Во 
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периодот на кризата се чини дека најдобро се снајдоа економиите со 

растечки внатрешни пазари и силен извозен раст. Нивните загуби практично 

и не постојат. Како резултат на тоа учеството на земјите со висок доход во 

светскиот БДП од 75,9% во 2006 година се намали на 71,6%  во 2009 година, 
на 70,1% во 2010 година и според проекциите на ММФ на 68,8% во 2011 

година и на 67,2% во 2012 година. Со тоа нивното учество во светскиот БДП 

за само 5-6 години од околу 3/4 се намали на 2/3, а учеството на земјите со 
низок и среден доход се зголеми од 1/4 на 1/3 од светскиот БДП. Колку за 

потсетување, учеството на населението на земјите со висок доход во 

светското население е во границите од 15-16%, а она на земјите со низок и 
среден доход во границите од 84-85% од светското население. Заради 

постојано побрзите стапки на економски раст на овие земји во последниве 

две децении тоа претставува многу значајно и се чини неповратно менување 

на односите на економската моќ во светот. Светската економска криза која 
кулминираше во 2009 година со пад на светскиот БДП од 0,7%, но и пад на 

БДП во земјите со висок доход од 3,7% само ги забрза овие процеси.  

 
Клучни зборови: светска економска криза, светски БДП, земјите со висок 

доход, земјите со низок и среден доход.  
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“ISLAMIC BANKING IN THE TIME OF CRISES” 
 

 

Abstract 

 
In time of constant changes and global market, Islamic banking also suffers 

from financial crises that took place all over the world. But still, that principle of 

banking system is more open for changes and can go through over the crises in 

more various ways.  
Islamic banks in the basis function as investment banks that collect deposits, 

or have a large portion of assets tied to its own investment deals. They do not 

generate interest income, but create all other interest-free income: commissions, 
differences in pricing, payment and income generated from trade deals. 

Encourages business activity by sharing the risk, entrepreneurship, respect for 

property rights, transparency and accountability, sanctity of contractual obligations 

and discourages speculative behavior. Main attention is paid to the work ethic, 
wealth distribution, social and economic justice, responsibility towards community 

members and creation of public goods.  

That’s why beside the crises, Islamic banking system could recover sooner 
and work more productive than before. 

 

Key words: Islamic banking, global market, financial crisis, investments, changes. 
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FINANCIAL CRISIS AND LMANDATORY PENSION SYSTEM IN 

DEVELOPING ECONOMIES THE CONSEQUENCES OF THE 

CRISIS, MEASURES THAT THESE COUNTRIES ARE TAKING 

TO OVERCOME THE CRISIS 
 

 

Abstract 

 

Global financial crisis of 2007-2008, which continues today, but with a lower 
intensity, has led to serious repercussions in the economic systems of developed 

countries, as well as in developing countries. More serious consequences has had the 

financial system, more percisely capital market. The crisis led to lower profits many, 
but very profound consequences has had in lowering asset wealth. The crisis hit 

pension funds since the financial potential of these funds at the world's foremost 

financial system, has a high koficient of participation. 

The global financial crisis in developed countries has decresed the value of 
assets in half while pension funds declined by 8% to 50%. In the U.S., "Calpers" Great 

fund state pension of 250 billion dollars that were assets in early 2007 those in the 

third quarter of 2008 fell to 192 billion dollars. According to Congressional Budget 
Office pension funds in the U.S. since 2007 pension accounts have lost count value of 

2000 billion dollars. The crisis hit many pension funds from the financial potential of 

these funds at the world's foremost financial system, since pension funds have a high 
koficient of participation. Funding of pension systems "PAYG" (pay as you go) tied to 

profits would be affected in a less dramatic and immediate, with reduction in revenues 

due to economic downturn and possible increased demand for retired people. Global 

economic downturn will reduce revenues from contributions in most countries due to 
the increse in unemployemnt rate as well as earnings level on which these 

contributions are levied. On the other hand every year and there was considered a  

tendency for increase in pension costs due to increased numbers of pensioners. 
Countries such as Azerbaijan, Brazil, Egypt, Morocco, Russia, Serbia, Tunisia, etc.. 

have a greater fiscal pressure, where the global financial crisis hit these countries at a 

higher level. Pension system on the principle of individual accounts have suffered 

most from the global financial crisis. Countries covered by pensions funds compulsory 
which suffered most from the crisis are Chile, El Salvador, Mexico, Peruvian, Kosovo, 

Hungary, Poland etc..Contribution shall mean that part of that income which is shared 

in the workshop or employer fund which contributes to the pension payment is the 
person thatI retire. 

Developing economies that were exposed of the losses incurred due to crisis, 

have alocated the potential toward management techniques to forecast  this risk to 
protect those asset funds, in order to maintain confidence in members of these funds, 
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preservation of social unrest. Many countries with their own programs so far have 

successfully cope with the consequences of the crisis, whether by means of investment 

diversification, either through social programs. 

 
Key words: crisis, consequences, pension funds, measures 
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ОДГОВОРНОСТА НА РЕВИЗОРИТЕ ВО УСЛОВИ НА 

ГЛОБАЛНА ФИНАНСИСКА КРИЗА 
 
 
Апстракт 
 

Решавањето на сегашната глобална финансиска криза ќе бара 

зголемување на инвестициите на пазарите на капитал заедно со соодветна 
интервенција на регулаторните тела. Со цел да се осигураме дека 

инвеститорите ќе го поттикнат  заживувањето на економиите, од најголема 

важност е инвеститорите да бидат сигурни во нашите пазарите на капитал. 
Независната ревизија со децении претставува клучен елемент во рамката на 

мерки кои придонесуваат за инвеститорите да ја стекнат довербата во 

поединечните компании и во пазарите на капитал во целина. Ова 

произлегува од фактот што било каква преземена активност од страна на 
инвеститорите, ќе зависи од квалитетот на добиените финансиски 

информации од страна на котираните компании. Оттука улогата на 

независната ревизија како основен механизам за додатен кредибилитет на 
овие финансиски  информации, во насока на докажување на нивната  

веродостојност и објективност, добива огромно значење. Овој труд се 

занимава со прашања за тоа како ревизорот да ја преземе одговорноста, 
особено во ова време на криза што го погоди целото општество. Значењето 

на професионалната одговорност на независниот ревизор произлегува  од 

инсинуациите дека ревизорот во вакви услови не е во можност да даде 

разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално 
значајни измами и грешки. Меѓународните стандарди за ревизија посочуваат 

дека многу корисници, меѓу кои и инвеститорите, се потпираат на 

финансиските извештаи како на нивен примарен извор на информации, затоа 
што тие не се во можност да добијат дополнителни информации со кои би ги 

задоволиле своите  информативни потреби за донесување на инвестициони 
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одлуки. Прашањето за одговорноста на ревизорите треба да се реши со цел 

да се постигне напредок во развивањето на улогата на ревизијата и 

поттикнувањето на поголема конкуренција на пазарот на ревизорски услуги. 

 
Клучни зборови: ревизија, глобална финансиска криза, ревизорска одговор-

ност, ограничена ревизорска одговорност, пропорционална ревизорска одго-

ворност, финансиски информации 
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ПОЛИТИКА НА ПЛАСМАНИ НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО 

УСЛОВИ НА ЕКОНОМСКА КРИЗА 
 
 

Апстракт 

 
Трудот се однесува на банкарското работење во Република Македонија и 

водењето на политика на пласмани во услови на сведска економска криза. Овде 

пишуваме за начинот на кој банките стекнуват парични сретства од кои потоа ќе 
издаваат кредити . Сметам дека овај труд ќе биде корисен за сите оние кои 

директно или индиректно, теоретски или апликативно се занимаваат или се 

интересираат за работењето на банките во Република Македонија. 

Банките се основните институции во финансискиот сектор на една 
држава, тие се основниот стожер за развој на една економија, развиениот и со 

еден збор добар банкарски систем, придонесува за општа благосостојба на 

економијата на долг рок.  
Актуелните турбуленции во светската економија како директна 

последица на глобалната светска криза, која резултираше со слом на кредитниот 

пазар и пазарот на акции, предизвика рекордни загуби на финансиските пазари, 
подигање на каматните стапки и кусок на пари во оптек и енормен број на нови 

невработени што преставуват товар на економиите на државите кои се 

најпогодени од оваа криза. Заради меѓуповрзаната природа на светскиот пазар, 

не е поштедена ниту една земја или хемисфера. Директно или индиректно, 
кризата влијае врз сите нас. Јасно е дека Република Македонија не може да биде 

изолиран случај во тој глобален тренд. Во такви услови е извесно поскапување 

на банкарските кредити и зголемена претпазливост во водењето на политикта на 
пласмани на деловните банки и рестриктивна монетарна политика од страна на 
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Народната банка на Република Македонија што пак од своја страна влијаеше на 

значително намалување на обемот на финансиска поддршка на претпријатијата. 

 

Клучни зборови: Банка, криза, кредити. 
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THE CURRENT RECESSION AND THE RISE OF 

UNEMPLOYMENT – WILL THERE BE A HYSTERESIS EFFECT? 
 

 

Abstract  
 

The contemporary global recession is likely to result in an increase in 

unemployment that cannot be attributed to an increase in the natural rate of 
unemployment, but rather to a shock-induced structural increase. This paper assesses 

how the shock to aggregate labour demand as a result of the economic crisis may be 

transmitted from cyclical to structural unemployment. A key mechanism producing 
these adverse consequences is hysteresis phenomenon, whereby temporary rises in 

unemployment generated by supply and/or demand shocks had permanent or, at least, 

very persistent effects.  

The slump in the USA and other advanced economies is the result of a failure 
of demand period. But there is a real concern that if the slump goes on long enough, it 

can turn into a supply-side problem, because investment will be depressed, reducing 

future capacity, and because workers who have been unemployed for a long time 
become unemployable.  

The facts show that the unemployment from the beginning of 2008, has raised 

sharply in a number of countries and it appears to be becoming more persistent with 
very serious economic and social consequences. This has led to the development of 

theories of unemployment hysteresis embodying the idea that the equilibrium 

unemployment rate depends on the history of the actual unemployment rate. 

While there are a wide variety of global macro-economic factors that are 
contributing to the sputtering economic recovery, one process that could be at play is 

unemployment hysteresis phenomenon. A possible diagnosis of hysteresis has crucial 

policy implications. If this is so, then expansionary demand policy, on the condition 
that it is implemented well, may bring the unemployment level back down. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hysteresis_%28economics%29
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ИНИЦИЈАЛНА ЈАВНА ПОНУДА 
 

 

Апстракт 

 
Пазарот на капитал има големо значење за земјите во развој. Одредени 

земји немаат пазар на капитал, а ако го имаат, не функционира соодветно или е 

доста неефикасен. Поради тоа, важно е да се согледаат детерминантите на 
примарниот пазар на капитал, а особено на ИЈП-а (Иницијална јавна понуда) 

како клучен сегмент на ефикасните пазари на капитал. Финансиските пазари и 

институции се регулирани многу добро. По оценка на многу експерти тој е и 
најрегулиран пазар. Поради тоа, многу е важно да се развие адекватен 

механизам на ИЈП-и и котирање на така емитираните акции на регуларниот 

пазар на капитал (на листингот или надвор од него). Една од основните 
предности кај ваквиот начин на финансирање е изводвојувањето на 

сопственоста од управувањето со компанијата. Акционерскиот капитал од 

корпоративен тип овозможува пофлексибилно, поефикасно, поефтино и трајно 

финансирање на компанијата и нејзина деловна експанзија.  
Примарниот пазар на капитал и ИЈП-а обезбедуваат механизам за 

капитално финансирање и деловна експанзија на самата компанија. 

Финансиските пазари се ефикасен механизам за алокација на релативно 
сиромашните ресурси како што е акционерскиот капитал, особено во услови на 

финансиска криза. ИЈП-а претставува механизам кој функционира на пазарот на 

капитал и е добар поттикнувач на економскиот раст и зголемување на 
ефикасноста на самите вложувања. Развојот и експанзијата на финасирањата со 

посредство на ИЈП-а овозможува националната економија да се развива многу 

побрзо и да биде меѓународно поконкурентна. Акционерскиот капитал 

овозможува подобро и потранспарентно управување. Со развојот на 
финансирањето со помош на ИЈП-а се овозможува многу нови компании да се 

претворат од приватни во јавни, и на овој начин да се појават на берзата. Со ова 

би се зголемил и материјалот за тргување на Македонската берза, која во овие 
услови на светска финансиска криза од ден на ден станува сè понеликвидна.     
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INITIAL PUBLIC OFFER 
 

 

Abstract 

 

 The capital market is of significant importance for developing countries. 

Certain countries do not have a capital market at all or if they have one, it doesn’t 
operate properly, or is quite inefficient. Thus, it is important to take into consideration 

the determinants of the prime capital market and in particular, the Initial Public Offer 

(IPO) as a key segment for effective capital markets.  
Financial markets and institutions are extremly well regulated. According to 

many experts in this field, they are the best regulated existing markets. Therefore,  it is 

important to develop a compatible mechanism of IPO-s and rating of the shares issued 
on the regular capital market (present or not present on the official listng). One of the 

basic advantages in this type of financing is the differentiation between the role of 

management and the role of ownership of the firm.  

The shareholding equity - the corporate type, is a more flexible, effective, 
cheaper and constant way of financing the company’s activities and its business 

expansion.  

The prime capital market and IPO provide mechanisms for capital finance and 
business expansion of the company. The financial markets are an effective way of 

allocation of the relatively poor resources, such as shareholding equity, especially 

during recession. IPO is a mechanism of the capital market and it stimulates the 
economic growth and  increases the investment returns. 

The expansion and development of the IPO-s allows the national economy to 

develop faster and to be more competitive internationally. The shareholding equity 

gives better and more transparent management. Development of the IPO-s as a 
method of financing leads to many new private-to-public company transformations 

and to their rating on the stock exchange. This will lead to increased trading material 

on the Macedonian Stock Exchange as well, which under existing recession becomes 
more and more unliquid.      

 

Key words: private company, public owned company, risks, finance market, 

securities, liquidity, alternative source, short term perceptions, institutional 
investor. 
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FINANCIAL DERIVATIVES - INSTRUMENTS THAT CAN CAUSE 

A FINANCIAL CRISIS 

Abstract 

The word "derivatives" sounds complicated, risky and too much technical, 

but understanding them is really not that hard.  In general a derivative is financial 

instrument that promise payoffs that are derived from the value of something else, 

which is called the “underlying”. Derivative has no value of its own like stocks for 

example. A derivative is essentially a fancy way of saying that a bet has been 

made. Originally derivatives were designed to hedge different risks, so everything 

was fine when the system was in balance. But today the derivatives market has 

mushroomed into a mountain of speculation that can lead to a string of financial 

crashes that no Government or Central Bank on earth will be able to fix it. It is 

only a matter of time. When not used properly they make headlines, destroy 

economies and financial markets.  Warren Buffet once called them “financial 

weapons of mass destruction, carrying dangers that, while now latent, are 

potentially lethal”.  

In recent years, derivatives have been associated with a few truly notable 

events, including the collapses of Barings Bank (the Queen of England’s primary 

bank) and Long-Term Capital Management (a hedge fund whose partners included 

an economist with a Nobel Prize awarded for breakthrough research in pricing 

derivatives). Derivatives even had a role in the fall of Enron. Most people do not 

realize this, but derivatives were also at the center of the financial crisis of 2008. 

So definitely they “deserve” bigger attention.  

 

Key words: derivatives, crisis, financial markets, stock markets  
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“ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМСКА (ФИНАНСИСКА) КРИЗА И 

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА” 

 

“GLOBAL ECONOMIC (FINANCIAL) CRISIS AND 

MACEDONIAN ECONOMY” 
 

 

Abstract 

 

This paper has a tendency to explain the state in Macedonia in conditions 

when the world has faced the terrible faces of economic (financial) crisis. The 
global financial system in 2008 experienced its worst crisis after the Great 

Depression in the thirties of last century. A large number of leading financial 

institutions went bankrupt, were purchased or rescued only thanks to the State 
financial help. Global stock exchanges went down by approximately 50 percent of 

the highest levels reached in 2007. In the developed countries, loan markets were 

"frozen", which gave rise to severe liquidity problems, even for the elite banks. 
Many developing countries, faced with dramatic financial problems, were forced 

to ask for help from the International Monetary Fund. 

According to these, the basic idea for this paper is to explain the state in 

Macedonia in conditions of the world crisis. In the first part we will explain the 
world financial crisis, and in the second part of this paper we will analyze the 

repercussions from the crisis in the Republic of Macedonia. The Macedonian 

economy met the burst of the global crisis with generally sound economic 
foundations: rapid growth, low public debt and a stable, well capitalized banking 

system. The deficit in the current account constituted the main risk for the 

macroeconomic stability and the growth of the Macedonian economy. In view of 
that, the basis task the Macedonian is facing now is to keep the external stability of 

the economy, and concurrently to avoid suffocating the economic growth. 

 

Key words: economic (financial) crisis, liquidity problems, Macedonian 
economy, stock, exchanges, macroeconomic (in)stability. 
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INTERNATIONAL REGULATORY FRAMEWORK FOR BANKS 

RESPONSE TO THE FINANCIAL CRISIS 
 

 

Abstract 

 
Bank regulation is a form of regulation or supervision, which subjects banks 

to certain requirements, restrictions and guidelines, aiming to maintain the 

integrity of the banking sector. This regulatory structure creates transparency 
between banking institutions and the individuals and corporations with whom they 

conduct business, among other things. The objectives of bank regulation are: 

prudential, systematic risk, avoid misuse of banks, to protect banking 

confidentiality and credit allocation.  
The Basel Accords (Basel I, Basel II & Basel III) refer to the banking 

supervision issued by the Basel Committee on Banking Supervision  - BCBS. 

Basel Accords are a comprehensive set of reform measures to strengthen the 
regulation, supervision and risk management of the banking sector. These 

measures aim to: improve the banking sector's ability to absorb shocks arising 

from financial and economic stress, whatever the source; improve risk 
management and governance and strengthen banks' transparency and disclosures.  

 

Key words: bank regulation, transparency, Basel Accords, supervision & risk 

management. 
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ПРИХОДИТЕ ОД ДИРЕКТНИТЕ ДАНОЦИ ВО БУЏЕТОТ                         

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД И ВО ТЕКОТ                                

НА ЕКОНОМСКАТА КРИЗА  (1999 – 2010 ГОД.) 

 

 

Abstract  
 
Public revenues are generally computed through the system of distribution 

and redistribution of GDP.  Taxes are the most profitable and the main form of 

public revenue collected by the state from the physical and legal entities under its 
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tax sovereignty. In modern days, taxes are a strong asset that affects a variety of 

processes: production, distribution, consumption, investment, demographic 

factors, import and export, as well as other aggregates that are used for the 

implementation of stabilization policies and restraint on inflation. In this context, 
direct taxes have а significant importance. In times of economic prosperity their 

levels rise relatively faster than the levels of other taxes, while in times of 

recession or crises their levels go down, also faster than the other taxes. During a 
longer period of time before the world economic crisis (1999-2007), the direct 

taxes in Macedonia represented 20.73% of the total tax revenues of the budget, 

whereas in the years of the crises (2008 – 2010) their share dropped to 7.45 
percentage points, which is within their usual behavior in such conditions. The 

rich statistical database of revenues based on direct taxes presented in a period 

longer than a decade gives us the opportunity to discover other tendencies of their 

behavior in the Macedonian economy. 
 

Key words: taxes, direct taxes, budget revenues, economic crises  
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