РЕФЕРАТ

За избор во наставно-научно звање
Редовен професор
од научната област: „Применета економија“ и „ Фискална Економија“
на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет – Кичево
Врз основа на член 110 став 1 точка 21, а во врска со член 173, член 164, член 165 и
член 166 од од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ – Битола, член 29 Правилникот за единствените критериуми и
постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно научниот совет на Правниот
факултет во Кичево на седницата одржана на 03.12. 2018 година, со одлука број 02-678/3
формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-науни звања од
научната област: Применета економија (50302) и Фискална економија (50308) во следниов
состав:
1. Проф. д-р Јованка Биљан– претседател,
2. Проф. д-р Владимир Петковски– член,
3. Проф. д-р Димитар Ефтимовски– член.
Во врска со горенаведеното , а по целосно разгледување на добиените материјали од
спроведениот конкурс , членовите на комисијата го поднесуваат следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научно звање редовен
професор од научната област „Применета економија“ и „ Фискална економија“ на Правниот
факултет- Кичево објавен на ден 06,11,2018 г. во дневниот весник „ Нова Македонија“ и „
Лајм“ се пријави само еден кандидат, вонреден професор д-р Благој Ѓоргиевски како единствен
кандидат.
1. Биографски податоци и едукација
Д-р Благој Ѓоргиевски основното и средно образование го завршил во Битола.
Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј “ во Скопје
на насоката Економски развој и економска политика и се стекнал со стручен назив
Дипломиран економист. Завршил постдипломски студии на истоимениот факултет од
модулот Економски развој со методи на економска анализа и во 1995 година го одбранил
магистерскиот труд на тема: „Индустриските сектори и гранки како полови на развојот во
македонското стопанство“ при што се стекнал со академски степен Магистер по економски
науки. Во декември 2008 година ја одбранил докторската дисертација под наслов „ Стратешки
пристап кон руралниот економски развој-теоретско методолошки аспекти“ на Економскиот
факултет во Скопје пришто се стекнал со научна титула Доктор по економски науки.
2. Професионално искуство


1983- 1990 година се вработил во “Јавор”-Битола, каде врши повеќе раководни
функции- раководител на служба, раководителл на сектор;



1990-1994 год ја обавува функцијата Директор на Д.О.О. Стоковни куќи во
рамките на Холдинг компанијата „ Јавор“ - Битола;
 1994- 1996 г. учествував во создавањето на неделното списание “ Опција “ чии
главен и одговорен уредник беше Д-р Дејан Пендев. Во него учествува како
активен член на Уредувачкиот Одбор. Списанието третираше проблематика од
областа на инвестициите и малиот бизнис;
 1996-2006 г. работел како консултант во Меѓународна агенција за маркетинг и
компанијата „ Ванмак“ - Скопје;
 2006-2008 год.
 Директор на националната Агенција за поттикнување на развојот на
земјоделството на Република Македонија ( АПРЗ), како институција на
Владата на Република Македонија;
 член на меѓусекторската владина група за рурален развој(2006-2008);
 Член на Земјоделскиот информативен систем при Владата на РМ ( 20062008);
 Член на управниот одбор за развој на земјоделски статистики при
Државниот завод за статистика (2007) ;
 Член на управувачкиот одбор на ИПАРД (2007);
 2010-2012 претседател на УО на Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделието во РМ (АПРЗ);
 2006-2012 активно е вклучен во изградбата на административен капацитет за
престојните реформи во сферата на агрокомплексот, респективно на
соодветните капацитети во искористување на предпристапните ЕУ фондови за
рурален развој во разни владини тела и институции.
3. Наставно искуство











Од 1979 г. – 1983 год бил вработен како професор по група економски
предмети во „ Економското Училиште „ Јане Сандански“ – Битола;
Во академска 2008/2009 год. е ангажиран во МИТ Универзитетот каде држи
предавања по група предмети од економските науки;
Од 2009 – 2013 год. Универзитет „ Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен
факултет – Кичево – избран во наставно- научно звање ДОЦЕНТ по група на
економски предмети на додипломските студии;
o Основи на економија;
o Применета Економија;
o Јавни финансии;
o Финансиско право
Во академската 2012-2013 год. е ангажиран за одржување на настава во вториот
циклус на студиии и тоа:
o Модул: Деловно право;
 Финансиски институции;
o Модул: Меѓународно право;
 Економски систем и економска политика на ЕУ
Од 2010 – 2013 год. бил ангажиран за одржување на настава по група
економски предмети ( Стопански систем и економска политика, Рурален развој,
Кнниговодство ) на Биотехнички Факултет - Битола на првиот и вториот циклус
на студии;
Во 2013 год. избран за Продекан за настава на Правниот факултет- Кичево;
Во 2017 год. е избран за продекан за финансии на Правниот факултет во Кичево
пришто функцијата ја обавува тековно;





Покрај ангажираноста во првиот и вториот циклус по група предмети (
Применета економија, Јавни финансии, Право на конкуренција, Монетарнокредитно и девизно право, Право на хартии од вредност, банкарско право) држи
предавања и на трет циклус на модулот „ Меѓунаородно право и политика“ по
предметот Меѓународни финансиски институции ;
Бил член и претседетал на повеќе комисии за одбрана на магистерски трудови.

4. Научни трудови, советувања и проекти
1. Blagoj Gorgievski: Monetary-fiscal mix policy in the Republic of Macedonia:
Economic growth and stability; International Scientific Conference: Contemporary
approaches in the analysis of economic performances, Faculty of economics,
University of Nis, 11-12 October 2017
2. Blagoj Gorgievski: Public debt risk management in the Republic of Macedonia:
Economic growth and stability; International Scientific Conference: Contemporary
approaches in the analysis of economic performances, Faculty of economics,
University of Nis, 11-12 October 2017
3. Blagoj Gorgievski, Marija GJOSEVA KOVACHEVIC: Model of regional
development through rural areas as rural economic development poles: case of the
Republic of Macedonia, VIII International Scientific Agriculture Simposium,
Jahorina, October 05-08 2017
4. Marija GJOSEVA KOVACHEVIC, Blagoj GORGIEVSKI: Influence of gender
quality on sustainable development in villiges in the Republic of Macedonia, VIII
International Scientific Agriculture Simposium, Jahorina, October 05-08 2017
5. Blagoj Gorgievski, Marija GJOSEVA KOVACHEVIC: Rural economic development
strategy through priority rural sectors in the Republic of Macedonia; VII
International Scientific Agriculture Simposium, Jahorina, October 06-09 2016
6. Marija GJOSEVA KOVACHEVIC, Blagoj GORGIEVSKI: Economic diversification
of rural households in the Republic of Macedonia; VII International Scientific
Agriculture Simposium, Jahorina, October 06-09 2016
7. Blagoj Gorgievski: Public debt and economic growth in the Republic of Macedonia;
International Scientific Conference, Chellenges in business and economics: Growth,
competitiveness and innovations, Faculty of economics, University of Nis, 16
October 2015
8. Blagoj Gorgievski: Centaralized and decentralized approach to economic
development policy with particular emphasis on the Republic of Macedonia;
International Scientific Conference: The financial and real economy: toward
sustainable growth, Faculty of economics, University of Nis, 17 October 2014
9. Blagoj Gorgievski: Economic growth, recession and public debt in Western Balkans
and R. of Macedonia, International Scientific Conference “The Economic Crisis and
the Future of European Integration” Nis, Oktombar, 2013
10. Blagoj Gorgievski: Institutions and rural development in transition economies with
special emphasis on the Republic of Macedonia, International Agronomic
Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo,Oktombar, 2013
11. Blagoj Gorgievski: Institutional modeling of the economic policy in conditions of
crisis with emphases on the r. of Macedonia, International Conference of Business
and Economy, Constanca, June, 2013, ( indeksirano vo EBSCO );
12. Blagoj Gorgievski: Strategic approach of sustainable management of the development
of rural tourism- a case study in Macedonia, International scientific conference,
REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition
Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012
13. Blagoj Gorgievski, Jovanka Biljan: New trends and challenges of development
economics, International scientific conference, REDETE 2012, Economic

Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New
Paradigms, B. Luka, October, 2012
14. Blagoj Gorgievski: Regional demographic imbalance as unfavorable factor of
economic development in the Republic of Macedonia, Naucni skup: Regionalni
razvoj I demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, Nis, Juni, 2012 g.
15. Blagoj Gorgievski, Strategic approach to peripheral areas development through small
business entrepreneurship, REDETE conference, Economic development and
enterpreneurship in transition economies, Conference Proceedings, Banja Luka,
October, 2011 g.
16. Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the
functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd
ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187.
Objaveno i vo: Economics, Management, and Financial Markets 1.Volume 6(1),
2011, pp. 465–472, ISSN 1842-3191 i indeksirano pomegu drugite i vo EBSCO
17. Blagoj Gorgievski, Ekonomska evaluaciona metodologija za integrirani pest
menadzment proekti, Zdruzenie za zastita na rastenijata, Godisen zbornik za zastita
na rastenijata, , Skopje, 2009 g.
18. Благој Ѓорѓиевски: Буџетскиот дефицит и економскиот раст на Р. Македонија,
Годишник на Правниот Факултет – Кичево, 2012
19. Благој Ѓоргиевски: Современиот концепт на монетарно-кредитните политики
на централните банки и народната банка на република македонија во услови на
криза, Годишник на Правниот Факултет – Кичево , 2013
20. Јанкуловски Н., Бојковска К., Петковски Д., Дoјчиновски Т., Ѓоргиевски Б.:
“Имплементација на менаџмент на тотален квалитет во индустријата за
преработка на млеко во Република Македонија”, Зборник на трудови, II Научна
конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно учество,
Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010, стр.167-177.
21. B. Gjorgievski, N. Jankulovski, K. Petkovska: „Stočarska proizvodnja i kvalitet
društvenog života u tranzicionim ekonomijama”, Simpozijum „Stočarstvo,
veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa
meĎunarodnim učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina.
22. Petkovska K., Jankulovski N., Arapčeska M., Angeloska M., Gjorgievski B.: “Uloga
marketing istraživanja u razvoju stočarstva”, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska
medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa meĎunarodnim
učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina.
23. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2008):Lider pristup u ruralnom razvoju kroz lokalne
akcione grupe - na primeru R.Makedonije.
XIII Savetovanje o biotehnologiji sa
meĎunarodnim učeščem, Čačak, Srbija.
Zbornik radova Vol. 13 (13): 499504.
24. Gorgievski B., Jankulovski N. (2007): Upravuvawe so prihodite na sto~arska farma Slu~ajot so Makedonija. Zbornik na trudovi, III Simpozium za stocarstvo so
me|unarodno u~estvo - Ohrid: 311-341.
25. Gorgievski B., Jankulovski N. (2007): Integracija na konzervacijata na biodiverzitetot
vo menaxment planiraweto na regionalnite prirodni resursi. Zbornik na trudovi, III
Simpozium za stocarstvo so me|unarodno u~estvo - Ohrid: 305-310.
26. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2007): Poduzetnicki pristup razvoju poljoprivrednih
zadruga. Zbornik radova, III Savetovanja sa meĎunarodnim učešćem „Poljoprivreda
i lokalni razvoj“ – Vrnjačka Banja: 307-309.
27. Jankulovski N., Georgievski B., Petkovska K. (2007): Sa izvoznom strategijom do
meĎunarodnog plasmana mleka i mlečnih proizvoda na primeru mlekare ”Ideal
Šipka” DOO Bitola. XII Savetovanje o biotehnologiji sa meĎunarodnim učešćem,
Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13): 311-313.
28. Ѓорѓиевски Благој : Интеграција на конзервацијата на биодиверзитеттот на
менаџмент планирањето на регионалните природни ресурси, Simpozijum

„Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne
hrane” sa meĎunarodnim učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina
29. Николче Јанкуловски, Катерина Бојковска, Драги Петковски, Трајан
Дојчиновски, Благој Ѓоргиевски: Имплементација на менаџмент на тотален
квалитет во индустријата за преработка на млеко, Зборник на трудови, II
Научна конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно
учество, Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010
30. Учество во проект : Институционална и правна трансформација на
Земјодексиот сектор на РМ за прилагодување на Европското право, Темпус
проект, 2011 г.
31. Партиципација во проект: Управување со јавните земјоделски политики,
Земјоделието на Западен Балкан и европската интеграција, ТЕМПУС проект,
Сараево, Јануари, 2007 г.;
32. Член на конзорциум: Македонска земјоделска платформа на знаењето –
Креирање н а проектни модули за наше прилагодување кон заедничката
аграрна политика, Охрид, 14-19 Септември 2006 г.;
33. Учесник во проектот и член на конзоциум: Балкански агро-секторски
иницијативи за изградба на капацитет- Tempus JEP_19027_2004- Tempus
JEP_19027_2004
книги
1. Благој Ѓоргиевски: Rурален економски развој -теории, стратегии,
политики-, Универзитет „ Kирил и Методиј” - Скопје , Градежен факултет
– Скопје , TEMPUS project, Скопје, Март, 2012
Според списокот на приложените трудови, учество во научни собири, симпозиуми,
изработка на проекти, научно-истражувачка активност на вонреден професор д-р Благој
Ѓоргиевски во Извештајот ѓе направиме краток преглед само на некои од неговите научни
трудови објавени во последните пет години од неговиот избор.
Monetary-fiscal mix policy in the Republic of Macedonia: Economic growth and stability
Трудот се однесува на прашања на монетарната и фискалната политика и нивно
комбинирање заради остварување на зададени развојни цели. Посебно научниот поглед е
насочен од една страна кон улогата на централната банкарска инситуција со нагласен акцент на
стабилизационите прашања од една и улогата на фискалната политика со посебен фокус на
развојните прашања од друга страна. Во таа смисла се наметнува потреба како од понатамошно
нивно теоретско осветлување така и од соодветна координација и сихронизација на
монетарните и фискалните политики во специфичните услови и развоен стадиум во
Р.Македонија.
Public debt risk management in the Republic of Macedonia: Economic growth and stability
Истаржувањето е насочено кон прашањата поврзани со потребата од јавни заеми на
државата од една и што е можно пониски трошоци за нивно сервисирање на среден и долг рок
со минимизирање на ризикот од потпаѓање на несолвеност. Р. Македонија во стратегиите со
управување на ризикот на јавниот долг мора да развие таков модел на креирање и управување
со портфолиото на јавниот долг, кој, во прв ред треба да го минимизира или уште подобро да
го елиминира ризикот од неможност на негово сервисирање пред се, преку престренување на
потенцијалните фактори на ризик.

Public debt and economic growth in the Republic of Macedonia

Литературата покажува дека јавниот долг има негативно влијание на економскиот
растеж преку стандардниот ефект на истиснување ( crowding -out effect) на инвестициите на
корпоративниот сектор. Во оваа смисла треба да се изгради научно мислење со цел да се
објасни под кои услови и механизми јавниот долг го поттикнува економскиот растеж. Сепак,
емпириските истражувања и пресметки индицираат дека таквиот ефект е квантитавно мал. Р.
Македонија треба да продолжи со проактивна политика на креирање на агрегатна побарувачка
преку јавни инвестиции имајќи го во предвид фактот на ниската инвестициона активност на
корпоративниот сектор и ниската стапка на раст на БДП.
Centaralized and decentralized approach to economic development policy with particular
emphasis on the Republic of Macedonia
Трудот ги елаборира прашањата поврзани со тоа дали треба повеќе централизиран или
децентрализиран економски развој и сообразно со тоа креирање на потребни развојни
политики. Во досегашната практика овие прашања, главно се лоцираат на нивото на
одговорноста на централно или локално ниво и се однесуваат за севкупниот економски развој.
Научниот пристап бара изградба на еден комплексен, современ модел на управување имајќи ги
во вид сложеноста и функционалната поврзаност на територијалните односи како и потребата
од нивно оптимизирање во пресрет на ефикасно користење на економските развојни фактори
од една и територијалната еднаквост како социо-економска цел.
Model of regional development through rural areas as rural economic development poles:
case of the Republic of Macedonia
Во текот на регионалниот економски развој одредени рурални области стануваат
атрактивни заради концентрацијата на економските активности преку различните канали на
економијата на обемот, ефектот од т.н. надворешни економии и агломерација на економските
активности. Овие рурални области како рурални регионални развојни полови се во состојба да
генерираат респектабилно економско влијанние во соодветната географската област.
Во Р. Македонија треба да се изгради модел на регионален економски развој преку
рурални области како рурални економски развојни полови. Понатаму, врз таа основа
неопходно е дизајнирање на рурална, регионална развоја политика, респектирајќи ги
специфичностите на регионалниот разој на мала и недоволно развиена економија.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од прикажаниот список и преглед на научни трудови и учество во научни конференции
и проекти на вонреден професор д-р Благој Ѓорѓевски произлегува дека тој се зафатил
сериозно да истражува многу актуелни прашања како од областа на теоретските така и на
применетите економски науки посебно во научните области „ Применета економија“ и „
Фискална економија“, ставајќи го фокусот на апликативните можности на стекнатите
емпириски сознанија врз развојот на македонската економија. Со оваа проблематика тој се
повеќе е присутен на меѓународни научни симпозиуми, конференции и тркалезни маси,
притоа, особено забележан со своите ставови, анализи и констатации. Во таа смисла тој нуди
забележливи научни сознанија и сугестии кои покрај нивното теоретско значење можат да
послужат и во креирањето како на стратешките така и на тековните економски политики на
земјата.
Воедно, од доставениот преглед евидентно е дека тој ги има објавено потребните
научно-истражувачки трудови во меѓународни публикации и списанија во согласност со
восопставените критериуми и одредби од Законот за високо образование за избор во редовен
професор.

Покрај тоа, тој во својата наставна активност покажал забележливи резултати како во
пренесувањето на знаењата на студентите така и во оспособувањето на помладите соработници
на патот кон успехот во нивната наставна и научно-истражувачката дејност.
Врз основа на изложеното имаме задоволство да му предложиме на Наставно-научниот
совет на Правниот факултет во Кичево во состав на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“
Битола, вонреден професор д-р Благој Ѓоргиевски да биде избран за наставник во научните
области „ Применета економија“ и „ Фискална економија“ во наставно-научно звање – редовен
професор.
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