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Совет на Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје 

Council of the European Policy Institute (EPI) - Skopje 

 
Антоанета Димитрова / Antoaneta Dimitrova 

 
Д-р Антоанета Л. Димитрова е вонреден професор на 
Факултетот за владеење и глобални прашања на Универзитетот 
во Лајден, Холандија. Нејзиниот домен на работа е фокусиран 
на демократските и државните трансформации на пост-
комунистичките земји од Централна и Источна Европа, а 
особено улогата на Европска Унија во овој процес. Прашањата 
во врска со условите под кои демократските институции се 
вкоренуваат и улогата на домашните вето играчи, како и 
надворешните поттикнувања во овој процес имаат централно 
значење во нејзината работа. 

Во последниве години, Антоанета Димитрова е ангажирана во 
истражувачка соработка во рамките на проектот финансиран од FP7 "Максимизирање на 
капацитететот за интеграција на Европската Унија: Поуки и перспективи за проширување и 
следни чекори" (MAXCAP). MAXCAP (www.maxcap-project.eu) ги истражуваше политичките и 
економските ефекти на проширувањето на ЕУ во2004-2007 година, стратегиите развиени од ЕУ 
со цел да се справат со политичките, социјалните и економските предизвици кои ги 
придружуваа, и лекциите за сегашните и идните проширувања. Од 2016 година координира 
проект на EU-STRAT: „Европската Унија и земјите од источното партнерство: Сеопфатна 
анализа и стратегиска оценка“.  

Dr. Antoaneta L. Dimitrova is Associate Professor at the Faculty of Governance and Global Affairs 
Leiden University. Her work has focused on the democratic and state transformations of the post-
communist states of Central and Eastern Europe and especially the role of the European Union in this 
process. Questions about the conditions under which democratic institutions take root and the role 
of domestic veto players and external incentives in this process have been central in her work. 

In recent years, Antoaneta Dimitrova has been engaged in research collaboration under the FP7 
funded project ‘Maximizing the integration Capacity of the European Union: Lessons and Prospects 
for Enlargement and Beyond’ (MAXCAP). MAXCAP (www.maxcap-project.eu ) investigated the 
political and economic effects of the 2004-2007 EU enlargement, the strategies the EU developed to 
cope with the political, social and economic challenges accompanying it, and the lessons for current 
and future enlargements. Next to this, from 2016, Antoaneta Dimitrova will be coordinating and 
working on the EU-STRAT project: ‘The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis 
and Strategic Assessment’. 
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Милада Вахудова / Milada Vachudova 
 

Професорката Милада Ана Вахудова има обемен опус ба 
издаванија поврзан со темите на демократизација и 
политички промени во посткомунистичка Европа, на 
проширување на Европската Унија, како и на влијанието на 
меѓународните актери на домашната политика. Таа е 
вонреден професор по политички науки, претседавач на Жан 
Моне за студии на ЕУ, и претседавач за наставната програма 
Глобални студии на Универзитетот во Северна Каролина во 
Чапел Хил. Нејзината книга, “Европа неподелена: 

демократија, моќ и интеграција по комунизмот“, објавенa од страна на Универзитетот Оксфорд, 
беше наградена со XIIth Stein Rokkan, награда за компаративно научно и социјално 
истражување. Професорката Вахудова сега работи на политички промени и меѓународен 
ангажман во Западен Балкан. Таа била корисник на стипендии од голем број на институции, 
вклучувајќи го и Европскиот универзитетски институт во Фиренца, Италија, Центарот за европски 
студии на Универзитетот Харвард, Центарот за меѓународни студии на Универзитетот Принстон, 
Центарот Белфер за наука и меѓународни односи на Универзитетот Харвард и Националната 
фондација за наука. Дипломирала на Универзитетот Стенфорд, а како британски Маршал 
стипендист и член на колеџот Свети Антониј, се стекнала со назив Доктор на филозофските науки 
на Факултетот за политика на Универзитетот во Оксфорд. 

Professor Milada Anna Vachudova has published widely on democratization and political change in 

postcommunist Europe, on the enlargement of the European Union, and on the impact of 

international actors on domestic politics.  She is Associate Professor of Political Science, Jean Monnet 

Chair for EUStudies, and Chair of the Curriculum in Global Studies at the University of 

North Carolina at Chapel Hill. Her book, Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration After 

Communism, published by Oxford University Press, was awarded the XIIth Stein Rokkan Prize for 

Comparative Social Science Research.  Professor Vachudova is now working on political change 

and international engagement in the Western Balkans. She has held fellowships from a number of 

institutions including the European University Institute in Florence, Italy, the Center for European 

Studies at Harvard University, the Center for International Studies at Princeton University, 

the Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University, and the National Science 

Foundation. She holds a BA from Stanford University. As a British Marshall Scholar and a member of 

St. Antony's College, she completed a D.Phil. in the Faculty of Politics at the 

University of Oxford.  
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Јулиана Николова / Juliana Nikolova 
 

Јулијана Николова е директор на Центарот за политики за 
модернизација, креатор на веб-порталот www.europe.bg од 
2003 година кој разработува теми од областа на европската 
интеграција. Таа е поранешен секретар на Координативниот 
совет на фондовите на ЕУ (2009-2011), советник на премиерот 
за прашања поврзани со ЕУ (2009-2012), директор на 
Фондацијата на Европскиот институт (2002-2009), основач на 
Балканската мрежа на информации (2005) и директор на 
Директоратот за европска интеграција и односи со 
меѓународните финансиски институции во Советот за министри 

(2000-2001). Работела како секретар на Советот за европска интеграција на премиерот (2000-
2001) и била член на преговарачкиот тим за пристапување на Бугарија во ЕУ (2000-2001). Г-ѓа 
Николова беше заменик-министер за индустрија (1999), член на тимот за Спогодбата на бугарија 
за асоцијација со ЕУ (1992-2001) и член на тимот пристапување на Бугарија во Светската трговска 
организација. Таа била и водечки член на тимот за договорите за ЕФТА и ЦЕФТА. 

 
Mrs. Juliana Nikolova is a Director of the Centre for Policy Modernization Foundation, publisher since 

2003 of the web portal for European integration www.europe.bg. She is a former Secretary of the EU 

Funds Coordination Council (2009-2011), adviser to the Prime Minister on EU issues (2009-2012), 

Director of the European Institute Foundation (2002-2009), founder of the Balkan Information 

Network (2005), Director of the European Integration and Relations with International Financial 

Institutions Directorate at the Council of Ministers (2000-2001). She served as a Secretary of the 

European Integration Council to the Prime-minister (2000-2001) and was a member of the Core 

Negotiation Team for Bulgaria’s EU Accession (2000-2001). Mrs. Nikolova was a Deputy Minister of 

Industry (1999), member of the team dealing with Bulgarian Association Agreement with the EU 

(1992-2001), member of the Bulgarian WTO Accession tea. She was a leading team member of the 

EFTA and CFTA Agreements.  

 
 

http://www.europe.bg/
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Клаудијус Маниокас / Klaudijus Maniokas 

 
Klaudijus Maniokas е роден во 1969 год. Има докторирано во 
областа на општествените науки во Универзитетот во Вилнус. 
Со искуство повеќе од 10 години поврзано со пристапувањето 
на Литванија во ЕУ во јавниот сектор, тој сега е претседател на 
Управниот одбор на консултантската фирма за Европски, 
социјални, правни и економски проекти (ESTEP) со седиште во 
Вилнус, Литванија. Од 2004 година тој ја предводеше ESTEP во 
различни консултантски задачи фокусирани на инвестиции и 
ефикасност во јавниот сектор и за прашања поврзани со ЕУ. Бил 
вклучен во консултации со владите на земјите од Источното 
партнерство и Западен Балкан за работи поврзани со 

управување за европски прашања во последните десет години. 
 

Klaudijus Maniokas (b.1969) holds a doctorate in the field of Social Sciences from the University of 

Vilnius. Having spent more than 10 years dealing with the Lithuania’s accession to the EU in the public 

sector, he is currently Chairman of the Board of the consulting firm European Social, Legal, and 

Economic Projects (ESTEP) based in Vilnius, Lithuania.  Since 2004 he has led ESTEP in different 

consultancy assignments focused on public sector investment and efficiency and EU matters in 

particular. He has been consulting the governments of the Eastern Partnership and Western Balkans 

on the matters of the EU affairs management for the last ten years. 

  
Радмила Шекеринска Јанковска/ Radmila Shekerinska Jankovska 

Радмила Шекеринска е родена на 10 јуни 1972 година. 
Дипломира на Електротехничкиот факултет. Магистрира во 
САД на меѓународни односи на Школата за право и 
дипломатија Флечер, на Универзитетот Туфтс. Пратеник е од 
1998 до 2002 година и од 2006-2014 година. Шекеринска беше 
претседател на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија 
(СДСМ) од 2006 до 2008 година. Сега е потпретседател на 
СДСМ. 

Во периодот од 2002 до 2006 година кога Шекеринска е 
вицепремиерка за евроинтеграции, Република Македонија го прави најголемиот подем во 
интеграцијата во ЕУ и станува држава кандидат за членство. Добитник е на наградата „Глобален 
лидер“ на Светскиот економски форум.  

 
Radmila Shekerinska was born on June 10, 1972. She graduated from the Faculty for Electrical 
Engineering and has MA in international relations from The Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts 
University, US. She was MP in the Macedonian Parliament from 1998 to 2002 and from 2006-2014. 
She was President of the Social-Democratic Union of Macedonia (SDUM) from 2006-2008. Now she is 
Vice-President of SDUM.  
 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fletcher_School_of_Law_%26_Diplomacy&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tufts_University&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tufts_University&action=edit&redlink=1
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In the period 2002 to 2006, when she was Deputy Prime Minister for European Integration, the 
Republic of Macedonia made decisive steps in the Euro-integration process and became a candidate 
country for EU membership. She is also a winner of the "Global Leader"award by the World Economic 
Forum.  

Димитар Белчев / Dimitar Belchev 
 

Димитар Белчев (1946, Скопје), завршил Електротехнички факултет, смер енергетика во Скопје. 
Во 1972 година стапил на на работа во Македонски железници каде се занимавал со планирање, 
проектирање и изградба на постројки на електрична влеча на возови. Од 1982 е на работа во 
Генералекспорт Белград, најнапред како технички и комерцијален претставник на странски 
фирми (Сименс од Германија, ДАФ од Холандија и други), а потоа како директор на 
Претставништвото во Скопје. 
 
Во 1992 бил именуван за потсекретар за економски прашања во Министерството за односи со 
странство. Учествувал во преговорите за пристапување на Република Македонија во 
специјализираните агенции на Обединетите нации и во преговорите за склучување на 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европските заедници и нивните земји членки. Бил 
на служба во Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации во Женева 
(1995-1997) и во Мисијата на Република Македонија при Европската Унија (2001-2005). 
Активната служба во Министерството за надворешни работи ја завршил во 2010 година како 
Национален координатор за регионална соработка. 

 
Dimitar Belchev (1946, Skopje) graduated from the Faculty for Electrical Engineering, at the 
department of Energetics in Skopje. In 1972 he started working at Macedonian Railways where he 
conducted the planning, design and construction of power stations for traction of electric trains. In 
1982 he started working at Generalexport - Belgrade, in the beginning as technical and commercial 
representative for foreign companies (Siemens from Germany, DAFs from the Netherlands and others) 
and afterwards as director of the branch office in Skopje. 
 
In 1992 he was appointed Undersecretary for Economic Affairs at the Ministry of Foreign Affairs in 
Macedonia. He participated in the negotiations for accession of the Republic of Macedonia in the 
specialized agencies of the United Nations, as well as in the negotiations for signing the Stabilisation 
and Association Agreement with the European Commission and its Member States. He has also 
worked for Macedonia’s permanent mission to the United Nations in Geneva (1995-1997) and for 
Macedonia’s Mission to the European Union (2001-2005). He has concluded his active service in the 
Ministry of Foreign Affairs in 2010, serving as National Coordinator for Regional Cooperation. 
 
 



 
 

6 
 

Фатмир Бесими / Fatmir Besimi 
 

Фатмир Бесими е роден во Тетово, Република Македонија. 
Дипломирал на Eкономскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје во 1998 година. Докторирал за 
економија на Универзитетот Стафордшир, Стоук-он-трент, 
Обединето Кралство во 2007 година на тема „Монетарна и 
девизна политика во Македонија – пристапување кон 
Европската Унија“. По докторските студии, Бесими следи 
извршни програми за глобално лидерство и одржлив развој 
во Универзитетот Кембриџ, Обединето Кралство во 2008 
година, Универзитетот Харвард, САД во 2010 година, 

Универзитетот Јеил, САД во 2012 година, и Универзитетот Оксфорд, Обединето Кралство во 2014 
година. 
  
Во 2001 работи во Дирекцијата за истражување во Народна Банка на Република Македонија. Од 
2002 до 2003 е Директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги, после што беше 
избран за Вицегувернер на Народна Банка на Република Македонија. Во декември 2004 година 
беше назначен за министер за економија во Владата на Република Македонија. Потоа е 
ангажиран како економист во канцеларијата на Светска Банка во Косово во 2007 година. Во 2008 
година добива втор мандат како министер за економија. Во 2011 година станува министер за 
одбрана во Владата на Република Македонија (прв министер од албанската етничка заедница 
во оваа позиција) и во тој период бил член на Националниот совет за безбедност на Република 
Македонија. Од февруари 2013 година е назначен за заменик претседател на Владата задолжен 
за европски прашања во Владата на Република Македонија. 

 
Fatmir Besimi was born in Tetovo, the Republic of Macedonia. He graduated at the Faculty of 
Economy, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, in 1998. He obtained a PhD from Staffordshire 
University, Stoke-on-Trent, the United Kingdom in 2007 on the subject “Monetary and Exchange Rate 
Policy in the Republic of Macedonia during the Process of Accession to the European Union“.Upon 
completing his PhD studies, Besimi attended executive programmes for global leadership and 
sustainable development at the University of Cambridge, United Kingdom in 2008, University of 
Harvard, USA in 2010, University of Yale, USA in 2012, and Oxford University, United Kingdom in 2014. 
  
In 2001 he worked in the Research Directorate in the National Bank of the Republic of Macedonia. 
From 2002 to 2003 he is the Director of the Public Enterprise for Airport Services, after which he was 
appointed Vice-Governor of the National Bank of Republic of Macedonia. In December 2004 he was 
appointed Minister of Economy in the Government of the Republic of Macedonia. After completing 
his mandate as Minister of Economy he was engaged as an economist in the World Bank Office in 
Kosovo in 2007. In 2008 he received a second mandate as Minister of Economy. In 2011 he became 
the Minister of Defense in the Government of the Republic of Macedonia (the first minister from 
ethnic Albanian community in this position) and during that period he was a member of the National 
Security Council of the Republic of Macedonia. Since February 2013 Besimi was appointed Deputy 
Prime Minister in charge for the European Affairs in the Government of the Republic of Macedonia. 
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Сашо Клековски / Sasho Klekovski 
 

Роден е на 13 април 1966 година во Скопје. Завршил 
Медицински факултет во Скопје. Неговото искуство е 
дваесетгодишна работа на раководни позиции во 
граѓанскиот сектор и пет години консултантско искуство. На 
крајот на осумдесеттите и почетокот на деведесеттите ги 
води Сојузот на студентите по медицина на Македонија и 
Сојузот на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“. Во 1993 година е еден од основачите, а од 1994 
година е извршен директор на Македонскиот центар за 

меѓународна соработка. Од 1998 до 2008 година е застапник на Македонската развојна 
фондација за претпријатија. Бил член на повеќе комитети и одбори во Македонија и во 
странство, вклучувајќи и во Управниот одбор на Транспарентност Македонија. Тој е прв ко-
претседател на Заедничкиот консултативен комитет на граѓанското општество меѓу Европската 
Унија и Република Македонија за периодот 2009-2010 година. Потпретседател е на Деловниот 
совет на Универзитетот Американ колеџ – Скопје (УАЦС). Предавач на МБА програмата на 
Факултет за бизнис администрација на УАЦС од 2014 г. 
 
Има длабоки разбирања и знаења за граѓанското општество во Македонија. Искуство на 
Балканот (Албанија, Косово, Романија), како и во Кавказ (Грузија), Централна Азија (Казахстан, 
Киргистан). 

 
Sasho Klekovski was born on April 13, 1966 in Skopje. He graduated from the Medical Faculty in Skopje. 
He has twenty years of experience working in managerial positions in the civil sector and five years of 
consulting experience. In the late eighties and early nineties, he led the Association of Medical 
Students of Macedonia and the Association of Students of the University "St. Cyril and Methodius". In 
1993 he was one of the founders and from 1994 he has been the CEO of the Macedonian Center for 
International Cooperation. From 1998 to 2008 he was a representative of the Macedonian Enterprise 
Development Foundation. He was a member of several committees and boards in Macedonia and 
abroad, including the Board of Transparency Macedonia. Sasho Klekovski was the first co-chairman of 
the Joint Consultative Committee on Civil Society between the European Union and the Republic of 
Macedonia for the period 2009-2010. He is Vice president of the Business Council at the University 
American College - Skopje (UACS) and lecturer of the MBA program at the Faculty of Business 
Administration from 2014 in the same university. 
 
He has a deep understanding and knowledge on the civil society in Macedonia. He has experience in 
the Balkans (Albania, Kosovo, Romania) and in the Caucasus (Georgia), Central Asia (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan). 

 


