
ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА
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Институтот се фокусира на едукација и истражување во областа на применетата економија во земјоделството. Институтскиот кадар 
и студентите работат на широк спектар на теми на макро и микро економско ниво, со примарна грижа - користење на природните 
ресурси, продуктивност, профитабилност и одржливост на земјоделското производство, индустриска организација на системите на 
агро-храна, агробизнис менаџмент и маркетинг, финансии, земјоделската политика и руралниот развој. Во прилог на образовната 
и научна дејност, институтот, исто така учествува во подготовка на националните стратегии и програми за земјоделство и рурален 
развој, инвестициони програми, бизнис планови и елаборати.

КАТЕДРИ
Катедра за аграрна политика
Катедра за агробизнис
Катедра за рурален развој

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Додипломски студии (8 семестри)

Агроекономија
Во текот на студиите, студентите од агроекономската насока развиваат аналитички вештини за решавање на економските проблеми 
од областа на земјоделското производство, правилна употреба на природните ресурси, како и практично и теоретско знаење за 
собирање и анализа на податоци врз кои се базирани менаџирањето и политиката на донесување одлуки.
 
Магистерски студии 
(Четири и два семестри) 

Агроекономија

Докторски студии (6 семестри)

Агроекономија
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Миле ПЕШЕВСКИ

Редовен професор

Област: Менаџмент на фарми, 
Претприемништво

Катедра за агробизнис

mpesevski@fznh.ukim.edu.mk

Јован АЖДЕРСКИ

Редовен професор

Област: Рурален развој, Економика 
на земјоделството

Катедра за рурален развој

azderski@fznh.ukim.edu.mk

Ненад ГЕОРГИЕВ

Редовен професор

Област: Маркетинг на земјоделски 
производи, Однесување на потрошувачи

Катедра за агробизнис

gnenad@fznh.ukim.edu.mk

Драган ЃОШЕВСКИ

Редовен професор

Област: Финансиски менаџмент, 
Статистика

Катедра за рурален развој

gjdragan@fznh.ukim.edu.mk

Драги ДИМИТРИЕВСКИ

Редовен професор

Област: Аграрна политика 

Катедра за аграрна политика

ddragi@fznh.ukim.edu.mk

Александра МАРТИНОВСКА-СТОЈЧЕСКА

Вонреден професор

Област: Трошоци и калкулации, Таксации, 
Анализа на работење, Сметководство

Катедра за аграрна политика

amartinovska@fznh.ukim.edu.mk
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Ана КОТЕВСКА

Вонреден професор

Област: Агроменаџмент, Менаџмент
на сточарско производство

Катедра за аграрна политика

ana.kotevska@fznh.ukim.edu.mk

Емељ ТУНА

Доцент

Област: Институционална економија, 
Рурален развој

Катедра за рурален развој

emelj.tuna@fznh.ukim.edu.mk

Ивана ЈАНЕСКА - СТАМЕНКОВСКА

Доцент

Област: Сметководство, Трошоци и 
калкулации, Таксации, Анализа на работење

Катедра за аграрна политика

ijaneska@fznh.ukim.edu.mk

Ана СИМОНОВСКА

Доцент

Област: Финансиски менаџмент, 
Статистика

Катедра за рурален развој

ana.simonovska@fznh.ukim.edu.mk

Марина НАЦКА

Доцент

Област: Маркетинг на земјоделски 
производи, Однесување на потрошувачи

Катедра за агробизнис

marina.nacka@fznh.ukim.edu.mk

Верица НИКОЛОВСКА

Лаборант 

Област: Агроекономика 

vnikolovska@fznh.ukim.edu.mk
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