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Последна промена: 10 декември 
2013 година 

 

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име   АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ  

Адреса   

Телефон    

Факс   

Е-пошта   

Националност   

Датум на раѓање   

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
  

• Датум (од - до)  Март 2003 година – до денес 

• Име и адреса на работодавачот  Правен факултет Јустинијан Први (Институт за деловно право и економски науки) 

Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје 

Бул. „Крсте Мисирков“ б.б.  1000 Скопје, Македонија 

• Област на работа или сектор  Високо образование 

• Позиција  Асистент професор  / Продекан за меѓународна соработка 

• Главни активности и 
одговорности 

 Предавања, истражување, менаџмент 

   

• Датум (од - до)  Март 2000 год. - февруари 2003 год.  

• Име и адреса на работодавачот  Министерство за финансии на Република Македонија  

Ул . "Даме Груев" бр. 14, 1000 Скопје 

• Област на работа или сектор  Владин сектор 

• Позиција  Раководител на Сектор за макроекономска политика и Заменик раководител на Сектор 
буџети 

• Главни активности и 
одговорности 

 Макроекономска анализа и предвидување; анализа на реален сектор, буџетска анализа и 
анализа на фискална политика; подготовка на годишна макроекономска политика, 
објаснување на предвидените и ревидираните буџети, студија за фискална стратегија, и 
сл.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

• Датум (од - до)  Септември 2004 – октомври 2009 година   

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

  Универзитет Стафордшир (Деловно училиште) 

Обединето Кралство 

• Главни предмети/професионални   

вештини опфатени со обуката 

 Меѓународна економија; Макроекономија, Економетрија.  

 

•Стекната квалификација  Доктор на науки  

   

• Датум (од - до)  Октомври 2000 година - мај 2004 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Економски институт Скопје   
Универзитет Св. Кирил и Методи - Скопје 

• Главни предмети/професионални    Меѓународна трговија; Меѓународни финансии; Меѓународен менаџмент.  
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вештини опфатени со обуката  

•Стекната квалификација  Магистер на меѓународна економија  

   

• Датум (од - до)  1995 - 1999 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Економски факултет 
Универзитет Св. Кирил и Методи - Скопје 

• Главни предмети/професионални   

вештини опфатени со обуката 

 Макроекономија; Микроекономија; Фискална политика; Меѓународна економија.  
Најдобар студент 1995 -1999 (просечен успех 9.97 / 10) 

•Стекната квалификација  Дипломиран економист  

 
ПРОЕКТИ И КОНСУЛТАНТСКИ 

УСЛУГИ  
 

   

• Датум (од - до)  Септември 2012 – октомври 2013 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   УНДП Скопје 

Наслов  Иницијатива за политичка анализа и можни сценарија (PAESI) 

Позиција  Главен истражувач 

   

• Датум (од - до)  Септември 2010 – февруари 2011 година  

• Име и вид на организацијата - клиент   CIRANO (Centre Interuniversitaire de Recherche, de liaison et de transfert des savoirs en 
ANalyse des Organisations), Монтреал (Квебек), Канада 

Наслов  Оценување на трошоците и придобивките од претстојниот договор за слободна 
трговија меѓу Канада и Европската унија  

Позиција  Постдокторско истражување  
   

• Датум (од - до)  Јануари - ноември 2009 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Европска комисија (Генерален директорат за вработување, социјални работи и еднакви 
можности) 

Наслов  Пазарот на труд во поранешна југословенска Република Македонија 

Позиција  Член на тимот 
   

• Датум (од - до)  Март - септември 2008 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   USAID Проект на активности за деловното опкружување 

Наслов  Оценка на политиката на рамен данок во Македонија  

Позиција  Лидер на тимот 
   

• Датум (од - до)  Март 2008 година – до денес 

• Име и вид на организацијата - клиент   Народна банка на Република Македонија 

Наслов  Квартален преглед на инфлациските очекувања   

Позиција  Аналитичар (на постојана основа) 
   

• Датум (од – до)  јуни 2007 година – февруари 2008 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Проект за деловно опкружување на УСАИД и Народна банка на Република Македонија 

Наслов  Истражување за детерминантите и тредовите кај приливите од дознаки во 
Македонија 

Позиција   Истражувач 
  

 

• Датум (од – до)  октомври- ноември 2007 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Проект за деловно опкружување на УСАИД 

Наслов  Студија за улогата на локалната власт во економскиот развој и макроекономската 
стабилност – Случајот на Македонија 

Позиција   Истражувач 
   

• Датум (од – до)  јануари 2007 година – февруари 2008 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Институт отворено општество во Скопје 

Наслов  Мерење на доброто управување во Македонија 

Позиција   Истражувач 
   

• Датум (од – до)  ноември 2006 година – јануари 2007 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Влада на Република Македонија 
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Наслов  Проект „Регулаторна гилотина“ 

Позиција   Консултант 
   

• Датум (од – до)  ноември – декември 2006 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Министерство за финансии на Република Македонија 

Наслов  Градење на капацитетот на макроекономската политика 

Позиција   Консултант 
   

• Датум (од – до)  април –декември 2005 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Министерство за економија 

Наслов  Проект за реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување    
 

Позиција   Советник на Министерот 
   

• Датум (од – до)  февруари 2005 – септември 2006 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Програма за развој на Обединетите нации 

Наслов  Извештај на Blue Ribbon Комисијата за долгорочниот развој на македонската 
економија  

Позиција   Координатор 
   

• Датум (од – до)  август 2004 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Министерство за финансии и Народна банка на Република Македонија 

Наслов  Развој на модел за финансиско програмирање за македонската економија 

Позиција   Надворешен член на меѓу-институционалната работна група 
   

• Датум (од – до)  јуни - август 2004 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Проект на Министерството за финансии на САД во Министерството за финансии на 
Република Македонија  

Наслов  Подобрување на процесот на управување со Буџетот 

Позиција   Асистент на странски консултант 
   

• Датум (од – до)  јули 2004 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Министерство за економија 

Наслов  Длабинска анализа за падот на индустриското производство во Македонија во 2004 
година 

Позиција   Истражувач 
   

• Датум (од – до)  јуни 2004 година – јуни 2006 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   CEA, USAID, World Learning и Bearing Point 

Наслов  Подготовка, уредување и објавување на публикацијата: „Децентрализацијата наша 
цел!” 

Позиција   Ко-уредник 
   

• Датум (од – до)  февруари - јуни 2004 година 

• Име и вид на организацијата - клиент   Проект за развој на заедниците (спонзориран од Светска банка) 

Наслов  Креирање, развој и имплементација на регионално и општинско профилирање 

Позиција   Истражувач 

 
ОБУКИ 

 

• Датум (од – до)  април 2009 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Глобален семинар во Салцбург (Салцбург, Австрија) 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Потрага по стабилност: Финансиска криза, главни валути и нов монетарен поредок  
18 - 22 април, 2009 година (Сесија 462) 

• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  септември 2003 – октомври 2003 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 - MicroMacroConsultants, Хаг, Холандија;  
- Центар за социјално и економско истражување (CASE), Варшава, Полска 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Обука за макроекономско моделирање и Think Tank одржливост 
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• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  14 јули - 1 август 2003 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Државен универзитет Џорџија, Атланта, Џорџија, САД 
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Фискална децентрализација и локална самоуправа  
 

• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  септември 2002 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Институт за макроекономска анализа и развој, Љубљана, Словенија  
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Среднорочно економско предвидување 
 

• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  март 2002 година 

• Име и вид на организација што 
обезбедува образование и обука 

 Центар за одлични перформанси во областа на финансиите, Љубљана, Словенија 
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Макро-фискално предвидување 
 

• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  септември 2001 – декември 2001 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Заеднички институт Виена, Виена, Австрија 
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Применета економска политика (макроекономска анализа, меѓународна трговија, развој 
на приватниот сектор и корпоративно управување, анализа на финансиски системи, 
европски интеграции, економетриска анализа) 

• Стекната квалификација  Пофалница и сертификат 
   

• Датум (од – до)  ноември 2000 – декември 2000 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Заеднички институт Виена, Виена, Австрија 
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Макроекономска анализа и политика  
Макроекономска анализа и финансиско програмирање  

• Стекната квалификација  Сертификат 
   

• Датум (од – до)  јули 2000 година 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Универзитет на Тесалија, Волос, Грција 
 

• Главни предмети/професионални  

вештини опфатени со обуката 

 Балканот - дел од европскиот економски простор  
 

• Стекната квалификација  Сертификат 

 
ЛИЧНИ ВЕШТИНИ 
И СПОСОБНОСТИ 

Здобиени во текот на животот и 
кариерата, но кои не се покриени со 
формални сертификати и дипломи. 

 
МАЈЧИН ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ 

 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ: 
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  АНГЛИСКИ ГЕРМАНСКИ СРПСКИ/ХРВАТСКИ 

• Читање  ОДЛИЧНО ОДЛИЧНО ОДЛИЧНО 

• Пишување  ОДЛИЧНО ОСНОВНО 

НИВО 
ОДЛИЧНО 

• Говорење  ОДЛИЧНО ОСНОВНО  ОДЛИЧНО 

 

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ 

И СПОСОБНОСТИ 

 Добри комуникациски и меѓучовечки вештини  
Способност како за независна, така и за тимска работа 
Способност за работа во мултикултурно опкружување 

 

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ВЕШТИНИ  

И СПОСОБНОСТИ 

  ПРОДЕКАН ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ 
(СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА) (СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА -) 

 ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (АПРИЛ 2013 ГОДИНА) 

 НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ФЕВРУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА) 

 НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ (МАЈ 2011 

ГОДИНА) 

 ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКА ПОШТА) - (ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА – 

ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА) 

 ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЈУНИ 2008 ГОДИНА - ) 

 ЧЛЕН НА ГЛОБАЛНИОТ СЕМИНАР ФО САЛЦБУРГ (2009 ГОДИНА - ): „ПОТРАГА ПО 

СТАБИЛНОСТ: ФИНАНСИСКА КРИЗА, ГЛАВНИ ВАЛУТИ И НОВ МОНЕТАРЕН ПОРЕДОК“ 

 КО-ОСНОВАЧ НА ИНСТИТУТОТ ЗА РАЗВОЈНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ (МАКЕДОНИЈА) 

 

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ  

И СПОСОБНОСТИ 
Работа со компјутери, специфични 

типови на опрема, машини, итн. 

 MICROSOFT OFFICE опкружување 
Економетриски софтвер пакети: 
– EViews 7.0 
– Microfit 4.0 
– Stata 11.0 
– Limdep 8.0 

 
 



 6 

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ  КНИГИ 
 
 

1. Корпоративни финансии (во коавторство со В. Кандикјан), 
Туторијал, Правен Факултет „Јустинијан Први“, 2012 година (на 

македонски јазик) 

2. Дефицит на тековни сметки и економски растеж: докази од 
економиите од Југоисточна Европа. Скопје: Правен факултет 
„Јустинијан први“, декември 2009 година. 

3. Дефицит на тековни сметки и економски растеж,  Lambert 
Academic Publishing, 2012 година (ново издание) 

 
СТАТИИ И ИЗВЕШТАИ 
 

1. Поттикнување на примена на попрецизни методолошки и 
статистички постапки во истражувањето на спортскиот 

менаџмент (со Г.Наумовски, А. Наумовски и В. Наумовски) на 
Физичко образование и спорт“, книга 13, бр. 2, јуни 2013 година, 
стр. 250-254. 

2. Финансиска интеграција во Европа: Анализа на земјите од 
Југоисточна Европа“, Конференција за Меѓународна трговска и 
финансиска асоцијација (ITFA), Монтреал, Канада (мај 2013 

година) 

3. „Иднината на фискалната децентрализација во Југоисточна 

Европа: Што нѐ очекува?“  (со А. Максимовска), Lex Localis – Весник на 
локалната самоуправа, книга 11, бр. 3, стр. 325-344 (2013 година)  

4. „Детерминанти на Дефицит на тековни сметки на економиите во 

транзиција во Југоисточна Европа“, Предизвиците на Европа: 

Потрага по нова конкурентност, Сплит (мај 2013 година) 

5. „Правна перспектива на управувањето со јавен долг во 

Југоисточна Европа  (со А. Максимовска), поднесено до Јавни 
финансии (2013 година) 

6. „Рамниот данок во теорија и пракса“  (со А. Максимовска и Е. 

Нешовска), Четврти колоквиум на правните факултети во Скопје- 
Загреб (2013 година), стр. 207-223. 

7. „Економија на авторските права: Предизвици и перспективи“ (со 

Г. Наумовски и В. Наумовски). Во: Економија на интелектуалната 
сопственост: Есеи во чест на професорот Михалис Хаџипрокупиу, 

декември 2012 година.  

8. „Природната стапка на невработеност во Република Македонија“, 
(со Ј. Миљовски), Македонска академија на науките и 
уметностите (2012 година) 

9. „Улогата на меѓународната трговска и финансиска интеграција во 
моделот за развој на економиите на БРИК,“ Меѓународно 

списание за економија и деловно истражување, книга 4, издание 
6, стр. 606-621, 2012 година. 

10. Европа како двигател на конвергенција – хетерогеност и 

можности за инвестиција во новата Европа (со Ј. Залдуендо), 
Светска банка, Труд за истражување на политики, серија: 5837 

11. Либерализација на трговијата со стоки на Канада со Европската 

унија, (со Т. Варин), Burgundy Report 2011, Centre 
interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert des savoirs 
en analyse des organisations, Montreal (следи) 

12. Интертемпорална анализа на дефицитите на тековна сметка во 
економиите од Југоисточна Европа, Годишни активности на 

Правниот факултет, 2011 година (на македонски јазик) 
13. Придобивки и ризици од финансиската глобализација: докази од 

европските економии во транзиција, статија доставена до 
Меѓународниот журнал за монетарна економија и финансии, 
ноември 2009 година. 

14. Перспектива на пораст и ранливост на интертемпорална 
трговија: Доказ од европските транзициони економии, Билтен на 

Министерството за финансии на Република Македонија, глава 1, 
2009, пп. 30-42. 

15. Студија на детерминанти и трендови во тековите на дознаки во 
Македонија (со Б. Робертс, М. Маркиевиц и М. Николов), CEA 
Journal of Economics, глава 3, бр. 1, пп. 41-61. 
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16. Дали растот на меѓународната финансиска интеграција е 
поволен? Доказ од Европа, Во: И. Параскакис и А Лунески (изд.), 
Внесување на истражување и знаење во Југоисточна Европа, 
Трета годишна јужноисточна европска конференција на 

студентите на докторски студии, Центар за истражување на 

Југоисточна Европа, Солун, Грција, 2008, пп. 134-150. 
17. Добро управување и економски раст: Предодредено 

сметководство на раст, Годишни активности на Правниот 
факултет, ноември 2007, пп. 684-696. 

18. Средната класа во Македонија (ко-автор со Ивица Боцевски). Во: 
„Мителштанд“ и Трговијата во Југоисточна Европа – Социјалната 

пазарна економија како компас на развојот, Берлин: Конрад-
Аденауер-Штифтунг е.В., Санкт Августин, 2007. 

19. Разбирање на Економијата на авторските права (ко-автор со 
Михалис Хаџи-Прокопиу, Гоце Наумовски и Љубиша 
Стефаноски). Во: „Слобода и закон“, Копаоничка правна школа, 
декември 2007. 

20. Економска интеграција на Република Македонија во Европската 
Унија – од стабилизација до асоцијација до пристапување (ко-
автор со Владимир Кандикјан). Годишни активности на Правниот 
факултет [на македонски] 

21. Истражување на конкурентни теоретски пристапи на утврдување 

на тековната сметка CEA Journal of Economics глава. 1, бр, 1, 
2006, пп. 19-33.  

22. Економскиот развој на регионите во Република Македонија. 
Студија спонзорирана од Секретаријатот за европски прашања, 
ко-автор со ДИмитар Богов, Ристо Наумов и Миле Јанакиески, 
2006 [ракопис].  

23. Технолошка стагнација во отворена економија: Случајот со 
Македонија, Билтен на Министерството за финансии, 10/2005 
(ко-автор со Рунтевски Дејан).  

24. Миљовски Ј, А. Стојков и В. Х. Марковска (2005). 
Приватизацијата во Република Македонија – Пет години потоа, 
Труд презентиран на конференцијата „Приватизацијата во 
Србија: Искуство и научени лекции од други земји во 
транзиција“. Европско здружение за компаративни економски 
студии.  

25. Длабинска анализа на падот на индустриското производство во 
Македонија во 2004 година (ко-автор со Брајан Робертс, Марјан 

Николов и Димитар Богов). Студија спонзорирана од 
Министесртвото за економија на Република Македонија. [на 
македонски]  

26. Дизајн и развој на социо-економоскиот профил на регионите и 
општините во Република Македонија. (ко-автор со Марјан 

Николов и Димитар Богов) Студија спонзорирана од Проектот за 
развој на општините, Обединети нации-програма за развој, 
СКопје 2004 година. 

27. Програми за прилагодување поддржани од ММФ и Економии на 
транзиција, Билтен на Министерството за финансии, 1-3/2004, 
Скопје.   

28. Условеноста во Програмите за прилагодување поддржни од ММФ. 

Во: „Економски развој“, Журнал на Економскиот институт во 
Скопје, бр. 1, 2002. [на македонски] 

29. Конкурентни предности на нациите (ко-автор со Никица 
Мојсоска), Билтен на Министерството за финансии, 4/2002 и 
5/2002, Скопје.   

30. Макроекономската рамка во редизајнираната програма 

поддржана од ММФ, Билтен на Министерството за финансии, 7-
8/2002, Скопје.   

31. Поврзаноста на буџетскиот дефицит со инфлацијата, растот и 
Надворешните сметки во Република Киргистан, Македонија, 
Романија и Узбекистан, Политика (ракопис), Заеднички виенски 
институт, Виена, 2001, (ко-автор).   

32. Анализа на фискалната положба на Република Македонија, 
Билтен на Министерството за финансии, 1/2001. 

 
Преведено од Лингва Експерт 


