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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАУЧЕН СОРАБОТНИК ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМСКИТЕ НАУКИ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ-СКОПЈЕ 
 
 

Со одлука број 03/171 од 11.9.2014 година на Наставно-научниот совет при 
Институтот за комуникациски студии e формирана Рецензиона комисија за избор 
на научен соработник од областа на Економските науки, во состав: Проф. 
д-р, Нада Секуловска,  Доц. д-р Снежана Трпевска и Доц. д-р Илијана Петровска. 

 
Постапувајќи според наведената одлука, го поднесуваме следниов 

 
          И З В Е Ш Т А Ј  

за избор на научен соработник од областа на економските науки на Институтот за 
комуникациски студии 

 
На распишаниот конкурс за избор во звање Научен соработник на 

Институтот за комуникациски студии објавен во весникот „Нова Македонија“ на 
ден 02.09.2014 година се пријави кандидатката д-р Мери Каранфиловска. 
Комисијата утврди дека пријавениот кандидат ги исполнува условите на конкурсот 
за избор на научен соработник на Институтот за комуникациски студии од областа 
на економските науки. Во продолжение се осврнуваме врз поднесената пријава и 
трудовите од страна на д-р Мери Каранфиловска. 

 
I. Биографски податоци  
 

Мери Каранфиловска е родена во 1970 година во Скопје. Таа завршила средно 
образование во средното економско училиште, а дипломирала на Економскиот 
факултет во Скопје во 1994 година на насоката: Маркетинг и надворешна трговија 
и се стекнала со титулата Дипломиран економист. Во јануари 2008 година, таа ги 
завршила своите магистерски студии и ја одбранила својата магистерска теза на 
Економскиот факултет во Скопје, на катедрата за Маркетинг. Во академската 
2012/2013 година, Каранфиловска престојуваше во Macquarie University, 
универзитет во Австралија како визитинг-истражувач, каде работи на анализа на 
употребата на социјалниот маркетинг во Австралија. Освен ова, таа остварила и 
десетина други студиски и работни престои, како и професионални пракси во 
земјите од Европа.  Во 2002  престојува во Данското школо за новнарство, како 
член на тимот за развој на методологија за неформално образование за новинари, 
потоа 2007 во Брајтон, Велика Британија, на студиски престој за прибирање и 
управување на средства од донаторска помош, неколку кратки престои во Медиа 
центарот во Софија, Албанскиот институт за медиуми во Тирана, Новосадската 
школа за новинари во Нови сад, Медиумски Центар-Сараево и Мировниот 
институт во Љубљана, каде што е дел од тимот за развој, имлементација и 
еваулација на разни социјални програми за развој на новинарството и медиумите. 
Освен ова, Каранфиловска има учествувано на голем број домашни, регионални и 
меѓународни обуки и конференции од областа на маркетингот, финансиите, за 
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развој на непрофитниот сектор, потоа за заштита на животна средина и одржлив 
развој. 
 
Мери Каранфиловска од 2001 работи во Фондацијата Македонски институт за 
медиуми од Скопје како финансиски менаџер и аналитичар при имплементирање 
на програми и проекти во областа на медиумите и новинарството. Како член на 
тимот на институтот учествувала во имплементирање на стотици проекти, има 
спроведено десетина истражувања, обучено 200 претставници на невладиниот 
сектор и стотина претставници на јавниот сектор. 
 
Професионалните предизвици ги бара во примената на маркетингот, но овој пат 
адаптирани на правилата за работа во непрофитниот сектор, од каде се 
манифестира и идејата за подлабоко научно истражување и стручно усовршување. 
 
Од основањето на Високата школа за новинарство и односи со јавноста, 
Каранфиловска е и предавач во областа на маркетингот. Таа е вклучена како 
предавач во наставата на додипломските студии на Високата школа по предметите 
социјален маркетинг, маркетинг и маркетинг комуникации, организирање 
настани и буџетирање и практични задачи на Високата школа за новинарство и за 
односи со јавноста во текот на последните 6 години. Таа дизајнира предавања кои 
им овозможуваат на студентите да ја научат теоријата на маркетингот и истата да 
ја применуваат во вистински проекти за клиенти од различни деловни сектори во 
Македонија. Дел од клиентите со кои соратботувала се Програмата за развој на 
Обединетите нации, Амбасадата на Кралството Холандија, Министерството за 
животна средина и просторно планирање, Црвениот крст на Македонија, итн. Под 
менторство на г-ѓа Каранфиловска, студентите подготвиле кампањи за социјален 
маркетинг за потребите на овие клиенти од кои дел биле со цел намалување на 
семејното насилство, зголемување на процентот на населението способно за 
обезбедување прва помош на повредени граѓани, поттикнување на граѓаните да 
бидат физички поактивни и подигање на јавната свест за последиците од 
климатските промени.  
 
Каранфиловска работела како финансиски менаџер во неколку профитни и 
непрофитни организации, каде што била одговорна за надгледување на 
финансиски и административни сектори и како и сектори за човечки ресурси. Таа 
има исклучителна експертиза во буџетирање, мониторинг и анализа на севкупните 
трошоци и приходи како и финансиско известување.  
 
Во сите овие години, главна професионална преокупација и е раководењето со 
финансиите, а нејзина научна преокупација останува маркетингот. 

 
II. Научно-истражувачка дејност 
 
Каранфиловска е автор и ко-автор на повеќе стручни и професионални 
публикации на македонски и на англиски јазик, објавени во земјава и во 
странство. 
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Г-ѓа Каранфиловска има објавено неколку трудови за прашања поврзани со 
нејзината работа во непрофитниот сектор и нејзиниот интерес во маркетингот. Таа 
обработувала теми како што се зголемување на вработување на волонтерите, 
прибирање средства од поединци, примена на 4Ps во непрофитниот сектор, 
намалување на емисиите на CO2 итн. Во септември 2014 година, таа ја одбрани 
својата докторска дисертација под наслов "Улогата и значењето на социјалниот 
маркетинг и неговата примена во Република Македонија", на Економскиот 
институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, и се стекна со научната титула 
Доктор на Економски науки. 
 
Објавени публикации: 

  2014 - Apostolova I., Ivanovski F., Karanfilovska M., Sustainable Management of 
Waste Glass in the Republic of Macedonia, 1st South East European Conference 
on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - SEE 
SDEWES Ohrid 2014, 29 June - 3 July 2014, SDEWES.SEE2014.0101.  

  2012 - Bundaleska S., Karanfilovska M., Markovska N., Carbon Footprint 
Management in Office Based Companies, 7th Conference on Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES – Ohrid, 1-6 
July 2012, Book of Abstracts, p. 130; Full Paper in CD Proceedings, ISBN 1847-
7186. 

  2010 – Анализа на јавната радиодифузијаво РМ во контекст на европската 
медиумска политика – Издавач: Македонски институт за медиуми 

  2010 – Осврт кон прашањето на саморегулација на медиумите во РМ – 
Издавач: Македонски институт за медиуми 

  2010 - Татјана Петковска Мирчевска, Мери Каранфиловска, Стратегии на 
социјален маркетинг во Република Македонија, книга на апстракти од 
конференцијата на тема : Економијата и бизнисот во постранзициониот 
период, Економски факултет, Прилеп, 2010, стр. 32 

  2009 – Привлекување на волонтери – Издавач: Економски развој бр. 4, 
Економски институт, Скопје, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 22150997. - Vol. 
11.2009, 1/2, p. 137-148 

  2009 – Специфични случаи на маркетинг во непрофитни организации - 
стратегии за привлекување на донации од индивидуи, Економски институт, 
Скопје, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 22150997. - Vol. 11.2009, 3, p. 123-138 

 2008   – Специфичности на маркетинг микс во непрофитни организации – 
Издавач: Економски институт, Економски развој бр. 3, ISSN 1409-7893, ZDB-
ID 22150997. - Vol. 2.2008, 3, p. 141-158 

  2008 – Соработка помеѓу непрофитниот сектор и бизнис секторот – Издавач: 
Економски институт, Економски развој бр.3, Скопје, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 
22150997. - Vol. 10.2008, 3, p. 215-227 
 
 

   Учество на меѓународни тренинзи и конференции:  
 

 2010 – Меѓународната научна конференција – Економијата и бизнисот во 
посттранзицискиот период, Економски факултет, Прилеп, Октомври, 
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 2012 - 7-ма Меѓународната научна конференција за одржлив развој на 
системи за енергија, вода и животна средина, Охрид, 1-6 Јули. (SDEWES – 
Ohrid), 

 2014 - 1-ва Југо-источно европска меѓународната научна конференција за 
одржлив развој на системи за енергија, вода и животна средина, Охрид, 
29.Јуни-3Јули. (SEE SDEWES Ohrid 2014) 
   

Професионално искуство 

 2008 - Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, непрофитна 
високообразовна институција - Предавач на додипломски студии по 
предметите: Социјален маркетинг; маркетинг и маркетинг комуникации; 
Практична задача: Имплементација на кампања за социјален маркетинг; 
Меѓународен бизнис. 

 2001 - Македонски Институт за Медиуми, (непрофитна организација) - 
Финансиски менаџер. Има раководено со годишни буџети со вредност до 
930.000 евра. Била финансиски раководител на повеќе од 100 проекти, 
вклучувајќи 80 национални и 25 регионални проекти, во вредност од 4 
милиони евра (национални проекти) и 700.000 евра (меѓународни проекти). 
Одговорна за изготвување на финансиски извештаи и анализи. Надгледувач 
на човечки ресуси и административното работење на организацијата. 

 1999 - Метал-хем, Трговско Друштво – Финансиски менаџер. Подготовка на 
финансиски извештаи, бизнис планови како и одржување контакти и 
иницирање на соработка со големи клиенти. Предложила бизнис план кој 
резултирал во прибавување на друга компанија, што ги редуцираше 
трошоците на долгорочен план. 

 1993 - Инфо-проект компјутери, компјутерска опрема (Финансиски 
асистент, 1993-1995; менаџер за продажба 1995-1997; финансов директор 
1997-1999) Изготвување на финансиски извештаи и анализи, одговорна за 
сите банкови и кредитни активности, како и контакти со странски 
добавувачи. Нејзините одговорности исто така вклучувале: Продажба, 
промоција на продажба, маркетинг, дистрибуција, планирање и стратегија. 
Бизнис планот кој таа го предложила и овозможило на компанијата да се 
здобие со свој канцелариски простор. Во партнерство со банките, воведе 
можност за продажба на рати за клиенти, што довело до зголемување на 
приходите од продажба. 

  Магистерски труд:  

 „Маркетинг во непрофитни организации“, 2008  
 
  Докторска дисертација: 

 „Улогата и значењето на социјалниот маркетинг и неговата примена во 
Република Македонија“, 2014 

 
 
 
 



 5 

III. Заклучок и предлог 
 

Врз основа на приказот на образовниот и кариерен развој на Мери 
Каранфиловска, Комисијата процени дека кандидатката има богато искуство и 
познавања од проблематиката, стекнати преку вклученоста во различни проекти 
во Македонија и надвор од земјата, каде што несомнено ги покажала и докажала 
своите квалитети. Нејзиното образование и професионално искуство стекнато 
преку учество во активности и проекти организирани на домашно ниво и во 
странство, ги задоволуваат условите за да биде избрана во звањето научен 
соработник. 

 
Од презентираното може да се забележи дека д-р Мери Каранфиловска има 

континуиран развој во научно–истражувачката и наставната дејност и исто така, 
има објавено значен број релевантни научни трудови во областа на истражувањата 
на маркетинг, социјален маркетинг и животната средина, а учествувала и во 
повеќе научни и други конференции во истите области.  

 
Врз основа на приказот на образовниот и кариерниот развој на 

кандидатката, Комисијата со задоволство оценува дека кандидатот има претходно 
образование - докторат на науки, релевантно за истражување во областа на 
економските науки. Исто така кандидатката има истражувачко искуство и објавени 
научни и стручни трудови за научната област за која аплицира. Како резултат на 
напредокот во нејзиното образование и професионалното искуство во научно-
истражувачки проекти од различен карактер, и нејзиното искуство како 
Финансиски менаџер и предавач на Високата школа за новинарство и за односи со 
јавноста, Мери Каранфиловска целосно ги задоволува условите да биде дел од 
научно-истражувачкиот кадар на Институтот за комуникациски студии.  

 
Врз основа на ова, Рецензионата комисија едногласно констатира дека 

кандидатката ги исполнува условите предвидени во Законот за научно-
истражувачка дејност и треба да се избере во научното звање научен соработник и 
поради тоа му предлага на Наставно-научниот совет на Институтот за 
комуникациски студии да ја избере д-р Мери Каранфиловска за научен соработник 
во научната област: Економски науки.   

 
 
     Членови на рецензионата комисија: 
 
 

Скопје, 15.9.2014    Проф. д-р Нада Секуловска, с.р. 
 
 

Доц. д-р Снежана Трпевска, с.р. 
 
        

      Доц.  д-р Илијана Петровска, с.р. 


