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БИБЛИОГРАФИЈА (1975-2017) 

НА АКАД. ТАКИ ФИТИ 

 

 
I. МОНОГРАФИИ, СТАТИИ ВО СПИСАНИЈА И ЗБОРНИЦИ, ТРУДОВИ ОД ПРОЕКТИ, 

ИНТЕРВЈУА, ПРИКАЗИ И ОСВРТИ: 

 

1. „Д-р Стојан Булат: ’Новац, инфлација и стабилизација‘, Београд, 1973 год.“, во: 

Стопански преглед, бр. 1/2, Скопје, 1975, стр. 161-164 (приказ на книга) 

2. „Улогата на капиталистичката држава во насочувањето на процесот на општествената 

репродукција“, Таки Фити, Тодор Тодоров, во: Годишник на Економскиот факултет, 

Скопје, том 19, 1976, стр. 245-277 

3. „’Стопански преглед‘ Списание на Сојузот на друштвата на економистите на СР 

Македонија : бр. 1-2, Скопје, 1976 год. јубилеен број“, во: Современо претпријатие, год. 

XIX, бр. 5/6, Скопје, 1976, стр. 102-106 (приказ на списание) 

4. „Д-р Новица Благојевиќ: Економската улога на државата во неразвиените африкански 

земји“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 6, 1976, стр. 163-167 

(приказ на книга) 

5. Одразот на интерграционите и дислокационите процеси врз регионалниот развој на 

СР Македонија, автори Митра Шароска, Станоил Станоевски... и др., соработници Лиљана 

Лазарова, Таки Фити, Скопје, Економски факултет, 1977, 85 стр.+[1] пресв. лист со табела 

(научен проект) 

6. Институцискалната поставеност и инструментите на политиката за 

регионалниот развој на СР Македонија, раководител и автор Митра Шароска, соработници 

Таки Фити, Лиљана Лазарова, Скопје, Економски факултет, 1977, 85 стр. (научен проект) 

7. „Некои аспекти на задолженоста на земјите во развој“, Таки Фити, Тодор Тодоров, во: 

Стопански преглед, Скопје, бр. 2, 1977, стр. [142]-158 

8. „Проф. Никола Кљусев: ’Избрани проблеми од теоријата и политиката на стопанскиот 

развој‘ : издание на Економскиот факултет - Скопје : постдипломски студиум од областа на 

Економскиот развој со методи на економската анализа, Скопје, 1978 година”, во: Стопански 

преглед, Скопје, бр. 2/3, 1979, стр. [222]-224 (приказ на книга) 

9. Акумулацијата и стопанскиот развој на земјите во развој : [магистерски труд], 

Скопје, Економски факултет, 1980, 200 стр. 

10. „Трансферот на капитал и помошта на земјите во развој како облик на додатна 

акумулација од странство“, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 23, 1980, 

стр. 773-785 

11. „Самир Амин: ’Акумулација на капиталот во светски размери‘ : критика на теоријата 

на неразвиеноста : издавачки центар ’Комунист‘, Белград, 1978 год.“, во: Стопански преглед, 

Скопје, бр. 3, 1980, стр. [139]-142 (приказ на книга) 

12. „Некои аспекти на акумулативните можности на стопанствата на земјите во развој“, 

во: Стопански преглед, Скопје, год. бр. 6, 1980, стр. [37]-46  

13.  „Д-р Никола Кљусев: Инвестиции - теорија - економија - политика : (оценување и 

избор)”, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 8, 1980, стр. 215-217 

(приказ на книга)  
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14. „Одливање на акумулацијата од земјите во развој преку активноста на 

транснационалните компании“, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 24, 

1981, стр. 273-283  

15. „За некои проблеми и дилеми при изборот на техника и технологија во земјите во 

развој”, Таки Фити, Никола Кљусев, во: Стопански преглед, Скопје, бр. 1/2, 1981, стр. [9]-22 

16. „Примената на интермедијарната техника и технологија во земјите во развој и 

форсирањето на малото стопанство”, во: Стопански преглед, бр. 5/6, Скопје, 1981, стр. [43]-

51 

17. "Le développement des petites entreprises: politiques et programmes", во: Трета програма 

: избор од емитуваните содржини на Третата програма на Радио Скопје, Скопје, бр. 10, 

1982, стр. 294-297 (приказ на студија) 

18. Меѓузависноста на акумулацијата и техничкиот прогрес во стопанскиот развој на 

земјите во развој : [докторска дисертација], Економски факултет, Скопје, 1982, 460 стр. 

19. Планот и пазарот во социјалистичката теорија и практика : научноистражувачки 

проект, раководител на проектот Милевски Александар, истражувачи Стојановски Јован, 

Таќи Фити... [и др.], Скопје, Економски факултет, 1982 [1984], 205 стр. (извештај за 

резултати од истражување во научен проект) 

20. „Надворешната задолженост на земјите во развој“, во: Сметководствено-финансиска 

ревија, Скопје, год. XXVI, бр. 3, Март 1983, стр. 11-17 

21. „Современи карактеристики и тенденции во трансферот на технологија преку 

купопродажба на патенти и лиценци“, во: Информативен гласник : [месечно информативно 

списание на Стопанска банка], Скопје, год. VII, бр. 5, Мај 1983, стр. 21-26 

22. „Состојби и тенденции : финансиската помош на ОПЕК на земјите во развој“, во: 

Стопански весник, Скопје, год. XXX, бр. 1566, 1 јули 1983, стр. 38-39 

23. „УНКТАД - пресвртница во регулирањето на меѓународните односи“, во: 

Сметководствено-финансиска ревија, Скопје, год. XXVI, бр. 7, Јули 1983, стр. 12-17 

24. „’Каматниот шок‘ и долговите : земјите во развој“, во: Стопански весник, Скопје, год. 

XXX, бр. 1573, 15 октомври 1983, стр. 40 

25. „(Не)адаптираноста на странската технологија : земјите во развој“, во: Стопански 

весник, Скопје, год. XXX, бр. 1574, 1 ноември 1983, стр. 40-41 

26. „Заедничките вложувања - нова форма на трансфер на технологија“, во: Годишник на 

Економскиот факултет, Скопје, том 25, 1983, стр. 161-172 

27. „Актуелноста на Марксовите поставки за акумулацијата и техничкиот прогрес и 

нивната меѓузависност во стопанскиот развој“, во: Погледи : списание за општествени 

прашања, Скопје, бр. 5, 1983, стр. 58-73 

28. Меѓународното движење на капиталот и земјите во развој, Таки Фити, Тодор 

Тодоров, Скопје, Комунист, 1983, 263+[2] стр. 

29. Основи на политичката економија, Таки Фити, Тодор Тодоров, Димитрија 

Новачевски, Скопје, Сојуз на студенти при Економскиот факултет, 1983, 519 стр. (скрипта) 

30. „Надминати разумните рамки : вооружувањето во светот“, во: Стопански весник, 

Скопје, год. XXXI, бр. 1590, 1 јули 1984, стр. 40 

31. „Некои аспекти на Марксовата теорија за распределбата на бруто општествениот 

производ и националниот доход“, во: Проблемите на распределбата на доходот на 

социјалистичката самоуправна практика : материјали поднесени на Четиринаесеттата 

сесија на Школата, одржана во Отешево на 18 и 19 мај 1981 г., уред. Т. Фити, Л. Фишиќ, В. 



3 

 

Тимовски, Скопје, Студентски збор, 1984, (Школа на млади марксисти "Стив Наумов - Мите 

Богоевски", кн. 14), стр. 35-49 

32. Технолошки неоколонијализам : акумулација, избор и трансфер на технологија во 

земјите во развој, Скопје, Студентски збор, 1984, 391 стр., табели, во истото: „Предговор“, 

стр. 7-[9] 

33. „Проблеми избора технологије у земљама у развоју“, во: Марксистичка мисао, 

Београд, бр. 3, 1984, стр. [64]-76 

34. „Големите приватни банки и земјите во развој“, во: Сметководствено-финансиска 

ревија, Скопје, год. XXVII, бр. 8, Август 1984, стр. 39-44 

35. „Повисоки форми на економско-техничка соработка на Југославија со странство“, во: 

Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 6, 1984, стр. 120-125 

36. „Експанзија на американските директни инвестиции во светот - некои 

политекономски согледувања”, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 26, 

1984, стр. 137-152 

37. Комплеметарноста на стопанството на СРМ и неговите компаративни предности 

какооснова за заеднички вложувања со ОЗТ од другите СР и САП : научноистражувачки 

проект, раководители на проектот М. Шароска, В. Д. Хаџиев, истражувачи Д. Новачевски, 

М. Стојков, Т. Н. Фити... и др., Скопје, Економски факултет, Економски институт, 1985, 72 

стр. (научен проект) 

38. „Концентрација и централизација на капиталот во земјите во развој“, во: Стопански 

весник, Скопје, год. XXXII, бр. 1612, 1 јуни 1985, стр. 42 

39. „Технологија - запосленост - о неким отвореним питањима и дилемама”, во: 

Економика, Београд, 1985, 6 стр. 

40. „Светската економска криза и југословенското стопанство”, во: Погледи : списание за 

општествени прашања, Скопје, бр. 6/7, 1985, стр. [138]-150 

41. „Каква технологија за земјите во развој“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXXII, 

бр. 1623, 15 ноември 1985, стр. 38-39 

42. „Некои модели за имунизирање на негативните ефекти од инфлацијата во 

осигурувањето на живот“, Таки Фити, Драге Јанев, во: Годишник на Економскиот 

факултет, Скопје, том 27/28, 1985/86, стр. 259-276 

43. „Светската економска криза и земјите во развој“, во: Годишник на Економскиот 

факултет, Скопје, том 27/28, 1985/86, стр. 277-290 

44. „Базични технологии, вработеност и заеднички програми : технолошкиот развој на СР 

Македонија“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXXIII, бр. 1631, 15 март 1986, стр. 27-28 

45. „Технолошката стратегија на земјата - опасно доцнење”, во: Стопански весник, 

Скопје, год. XXXIII, бр. 1642, 15 август 1986, стр. 12-13 

46. „Експанзијата на меѓународниот трансфер на технологија преку купопродажба на 

лиценци”, во: Скопје, Погледи : списание за општествени прашања, бр. 2/3, 1986, стр. 62-71 

47. „Јане Миљовски: Невработеност : квалитативните промени во структурата на 

невработените во СРМ и можностите за решавање на проблемот : ’Млад борец‘ - Скопје 

1986“, во: Погледи : списание за општествени прашања , Скопје, бр. 5/6, 1986, стр. 137-141 

(приказ на книга) 

48. „Технологија - екологија”, во: Економика, Београд, 1986, 5 стр. 
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49. „Светското стопанство во 1985 и изгледите за 1986 година“, во: Сметководствено-

финансиска ревија, Скопје, год. XXIX, бр. 2, Февруари 1986, стр. 60-62 

50. „Научно-технолошкиот прогрес и општествено-економскиот развој на СР Македонија 

до 2000-та година“, Таки Фити, Добри Додевски, Златка Поповска, во: Долгорочниот 

економски развој на СР Македонија до 2000 година : материјали од научниот собир одржан 

во Леуново од 1 до 3 јуни 1985 година, [уред. одбор К. Богоев (претсед.), Н. Узунов, Н. 

Кљусев], Скопје, МАНУ, 1986, стр. [307]-327 

51. „Новата технологија и технолошката зависност : (стратегија на научно-технолошкиот 

развој)”, во: Трета програма : избор од емитуваните содржини на Третата програма на 

Радио Скопје, Скопје, бр. 28, 1986, стр. 128-129, 130-131, 137-138, 140-141 (објавени 

излагања од тркалезната маса одржана на Радио Скопје 3, на 17 октомври 1986) 

52. „Новите технологии и вработеноста“, во: Погледи : списание за општествени 

прашања, Скопје, бр. 1, 1987, стр. [43]-54 

53. „Никола Узунов: Современите економски системи : економска анализа на 

современиот свет : ’Култура‘ - Скопје, 1986 г.“, во: Погледи : списание за општествени 

прашања, Скопје, бр. 3, 1987, стр. 163-166 (приказ на книга) 

54. Управљање развојем и трансфером технологије у земљама у развоју, раководител на 

проект Никола Кљусев, Таки Фити... и др., Љубљана 1987, 234 стр. (научен проект) 

55. Меѓународниот трансфер на технологија и земјите во развој : некои искуства од 

практиката на Југославија, Таки Фити, Никола Кљусев, Тодор Тодоров, Димитрија 

Новачевски, Гоце Петрески, Скопје, Комунист, 1987, 155 стр. 

56. Razvoj male privrede u SR Makedoniji, Taki Fiti... i dr., Ljubljana, 1987, 35 str. (научен 

проект, координатор за Македонија) 

57. Преструктуирање југословенске привреде путем уласка нових малих и средњих 

предузећа, коавтор, Београд, 1987, 90 стр. (научен проект, координатор за Македонија) 

58. „Разбивањето на територијализацијата на акумулацијата - битна претпоставка за 

позабрзан развој”, во: Трета програма : избор од емитуваните содржини на Третата 

програма на Радио Скопје, Скопје, бр. 29, 1987, стр. [63]-68 (објавено излагање на Радио 

Скопје 3, на 11 март 1987) 

59. „Самоуправната економска интеграција на здружениот труд во функција на извозот“, 

во: VII [Седми] симпозиум за квалитативните фактори на стопанисувањето : Скопје 1987, 

Скопје, Стопанска комора на Македонија, 1987, стр. 97-106 

60. Политичка економија I : [основен учебник], Таки Фити, Митра Шароска, Скопје, 

Универзитет „Кирил и Методиј”, 1987, 742 стр. 

61. „Некои аспекти на трансферот и технологијата преку активноста на 

транснационалните компании“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 

2, 1988, стр. 165-181 

62.  „Развој чека три реформе : за ’Борбу‘ говори др Таки Фити, професор Економског 

факултета у Скопљу“. [во рамки на статија: „Треба ли нам и какав југословенски ’Њу Дил‘ 

(4)“], интервју, разговорот го водеше Драган Николић, во: Борба, Београд, год. LXVI, бр. 

309, 4 новембар 1988, стр. 2 

63. „Квалитативни промени : меѓународно движење на капиталот (I)“, во: Стопански 

весник, Скопје, год. [XXXIV], бр. 1675, 1 декември 1987, стр. 44-45 

64. „Осмислени и контролирани текови : меѓународно движење на капиталот (II)“, во: 

Стопански весник, Скопје, год. [XXXIV], бр. 1676, 15 декември 1987, стр. 42-43 
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65.  „Максимизацијата на профитот - основен мотив : меѓународно движење на капиталот 

(III)“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXXV, бр. 1677, 1 јануари 1988, стр. 36-37 

66. „Глобалната цел - неостварена : јавната помош за развој на земјите во развој”, во: 

Стопански весник, Скопје, год. XXXV, бр. 1699, 1 декември 1988, стр. 37 

67. „Нема реформа со компромиси : меѓу договорната и пазарната економија“, во: 

Комунист, Скопје, год. XLVI, бр. 1648, 30 септември 1988, стр. 12 

68. Транснационалните компании и извозот на капитал на релација САД - Западна 

Европа, Скопје, Комунист, 1989, 144 стр.  

69. „Акционерството го храни стопанството : реформа на стопанскиот систем”, во: Нова 

Македонија, Скопје, бр. 15171, 19 април 1989, стр. 2 

70. „Што нуди Програмата на Анте Марковиќ“, во: Нова Македонија, Скопје, бр. 15175, 

23 април 1989, 4 стр. 

71. „Технолошкиот развој и структурните промени во стопанството на СР Македонија“, 

во: VIII [Осми] симпозиум за квалитативните фактори на стопанисувањето : [Струга, јуни 

1989], организирале Стопанска комора на Македонија, Сојуз на сметководствените и 

финансиските работници на Македонија, Сојуз на економистите на Македонија... и др., 

Скопје, Организационен одбор, 1989, стр. 59-66, истото и во: Стопански весник, Скопје, 1. 

Дел: бр. 1726/1727, 1990, стр. 21; 2. Дел: бр. 1728, 1990, стр. 24 

72. „Демонтирање на должничката ’бомба‘ : земјите во развој“, во: Комунист, Скопје, 

год. XLVII, бр. 1682, 26 мај 1989, стр. 13 

73. „Разбивање на идеолошките догми : пазарната економија, акционерството и 

претприемништвото“, во: Комунист, Скопје, год. XLVII, бр. 1694, 18 август 1989, стр. 8-9 

74. „Прво - обуздавање инфлације“. [во рамки на статија: „Одлучна модернизација 

државе : анкета ’Политике‘ : први кораци новог СИВ-а (3)“], во: Политика, Београд, бр. 

27109, 27 март 1989, стр. 9 

75. „Светскиот економски систем и југословенското стопанство“, во: Стопански весник, 

Скопје, бр. 1735, 1990, стр. 16-17 

76. „Имаме сила и памет : д-р Таки фити, професор на Економскиот факултет во Скопје“. 

[во рамки на статија: „Предностите на македонскиот хендикеп : СРМ како понатаму“, 

Александар Шољаковски], во: Нова Македонија, Скопје, бр. 15572, 2 јуни 1990, стр. 16 

(стручно мислење) 

77. "Neintegralno tržište kao faktor jugoslovenske krize", во: Zbornik radova interkatedarskog 

savjetovanja politekonomista Jugoslavije : [Osijek, 11 i 12 siječnja 1990], [ured. I. Ferenčak, D. 

Bobera], Osijek, Ekonomski fakultet, 1990, str. 39-46 

78. „Стопанската реформа и акционерството“, Таки Фити, Владимир Филиповски, во: 

Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 29, 1990, стр. 233-240, истото во: 

Стопански весник, Скопје, бр. 1751-1752 [1752-1753], 15.02.1991, стр. 25-26 

79. „Политекономските аспекти на југословенската криза“, во: Погледи : списание за 

општествени прашања, Скопје, бр. 1, 1990, стр. 7-19 

80. "Problemi korišćenja ljudskih resursa u jugoslovenskoj privredi", u: Produktivnost : organ 

Saveznog zavoda za produktivnost rada, Beograd, god. [31], br. 2/3, 1990, 12 str. (објавен реферат 
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1990) 
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6 
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политички магазин, Скопје, год. XLVIII, бр. 1739/23, 18 јануари 1991, стр. 16 
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103. Политичка економија : за IV година : економска и трговска струка, Таки Фити, 

Тодор Тодоров, Скопје, Просветно дело, 1992, 130 стр., истото и: 2. изд., 1995, 130 стр., и: 3. 
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104. „Системските и институционалните аспекти на трансформацијата на општествената 
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знаењата по предметот Политичка економија, Таки Фити, Димитрија Новачевски, Скопје, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски Факултет, 1992, 41 стр., истото и: [2. изд.], 

1994, 51 стр. 

106. Современите пазарни стопанства : политичка економија на современите пазарни 

стопанства, Скопје, Магазин 21, Економски факултет, 1992, 264 стр. (учебник) 

107. "O nekim znacajnim sistemsko-institucionalnim pretpostavkama vlasnicke transformacije" 

во зборник: Aktuelni problemi promjene svojinske strukture kapitala, Banja Luka, Univerzitet u 

Banjaluci, Ekonomski fakultet, 1992, 14 str. 

108. „Приватниот монопол е полош од државниот : антимонополистичката контрола во 

пазарните стопанства”, во: Нова Македонија: Економија и пазар, Скопје, бр. 16155, 14 

јануари 1992, стр. [13]-14 

109. „Опсесијата наречена Европа“, во: Екопрес : независна економска ревија, Скопје, год. 

II, бр. 20, 1 септември 1992, стр. 8-9 

110. „Кој управува со корпорациите во светот : акционери и менаџери (I)“, во: Нова 

Македонија: Економија и пазар, Скопје, 7, бр. 16328, Јули 1992, стр. 15  

111. „Корпорациска елита : акционери и менаџери (II)”, во: Нова Македонија: Економија и 

пазар, Скопје, бр. 16335, 14 јули 1992, стр. 10 
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113. „Претприемништвото во новите услови на Република Македонија”, во: Прилози. 

Одделение за општествени науки (МАНУ) = Contributions. Section of Social Sciences (MASA), 
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114. „Претприемач или коцкар“, во: Економски магазин, Скопје, промотивен број, 1993, 
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115. „Отварање паралелни реформи“, во: Економски магазин, Скопје, бр. 8, [1993], стр. 11 
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118. „Оценка на досегашниот стопански развој на Република Македонија“, Таки Фити, 

Тодор Рушков, во: Економската наука и стопанскиот развој на Република Македонија, 

[уред. одбор Н. Узунов, К. Богоев, Н. Кљусев], Скопје, МАНУ, 1993, стр. [39]-50 

119. „Актер со двојна улога“ [во рамки на статија: „Транзициски тобоган“], во: Economy 

Press, Skopje, бр. 74, 25 декември 1994, стр. 31-34, 39-42 (објавени излагања од Советувањето 

„Основните проблеми на економската транзиција“, организатор МАНУ) 

120. Претприемништвото и претприемничкиот менаџмент, Таки Фити, Верица Хаџи 

Василева-Марковска, Скопје, Економски факултет, 1994, 275 стр.  

121. "Privatization and Development of Entrepreneurship in the Republic of Macedonia", in: 

Balkan forum, Skopje, Vol. 2, No 2, June 1994, pp. 175-191 

122. „Гасење оган со бензин : дилеми околу новиот инвестиционен циклус”, во: Нова 

Македонија: Економија и пазар, Скопје, бр. 17190, 29 ноември 1994, стр. [11]-12 

123. „Улогата на државата во стопанскиот живот“, во: Економска транзиција : состојби, 

проблеми, перспективи = Economic transition : situation, problems, prospects, уред. одбор 

Ксенте Богоев, Никола Узунов, Аритон Жиков... и др., Скопје, МАНУ = Skopje, MASA, 1994, 

стр. [289]-306 

124. Прирачник за примена на Законот за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал, автори Б. Брајковски, А. Десков... Т. Фити... и др., Скопје, Агенција на 

Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, 1994, 

235 стр., во истото: „Предговор“, стр. [i]-vi  

125. „Масовна прераспределба на капиталот“, во: Економски магазин, Скопје, бр. 46, 1 

јануари 1995, стр. 28 (осврт за сивата економија во Источна Европа) 

126. „Враќање во иднина. Суптилна регулација“, во: Економски магазин, Скопје, [1. Дел]: 

бр. 64, 15 октомври 1995, стр. 8-11; [2. Дел]: бр. 65, 1 ноември 1995, стр. 16-18 (осврт за 

улогата на државата во периодот на транзицијата) 

127. Развојот на малиот бизнис и претприемаштвото во Република Македонија, во: 

Дијалог, Скопје, бр. 10, Декември 1995, стр. [53]-66 

128. "The role of the state in the economic sphere", in: Balkan Forum, Skopje, vol. 3, no. 3 (12), 

September 1995, стр. 111-132 

129. „Природата на економијата и идеологијата“, во зборник: Посебната улога на 

економската наука : (прилози за научен собир), орг. одбор за науч. собир Никола Узунов 

(претседател)... и др., Скопје, Економски факултет, Сојуз на економистите, 1995, стр. 27-41 

130. „Поддршка на малиот бизнис и претприемништвото во Република Македонија“, во: 

Преглед : вести на Европската Унија за земјите од Средна и Источна Европа, Скопје, год. 

I, бр. 4, Декември 1995, стр. [3] 

131. „Роберт Лукас, носител на Нобеловата награда за економија”, во: Пулс, Скопје, бр. 

248, 20 октомври 1995, стр. 33 

132. "Problemi privatizacije i uloga države u periodu tranzicije", во: Ekonomska cena rata : 

zbornik radova sa naučne konferencije održane u Parizu, 7-9. juna 1995, [org.] Fondacija za mir i 

rešavanje kriza, red. M. Crnobrnja, Ž. Papić, Beograd, Evropa Press, 1996, str. 274-280 

133. "Problems of privatisation and the role of the state in the transition period", in: The COST of 

war in former Yugoslavia : papers and reports presented at the Ecomomic Conference on South-
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M. Crnobrnja, Ž. Papić, engl. ed. by Ž. Bogetić, Beograd, Evropa Press, 1996, str. 273-279 

134. „Значајно намалување на царинските оптоварувања“, во: Економски магазин, Скопје, 

бр. 79, 1 јуни 1996, стр. 9-10 

135. „Виталните претприемачи се вртат кон производството. Владина програма за 

поддршка на малите бизниси“, во: Економски магазин, Скопје, 1 Дел: бр. 82, 15 јули 1996, 

стр. 13-14; 2. Дел: бр. 83, 1 август 1996, стр. 10-11 (за Програмата за развој на малите и 

средни претпријатија во Македонија) 

136. „Од државен интервенционизам кон државна регулација и дерегулација”, во зборник: 

Тема: Државната регулација и дерегулација во стопанството на Република Македонија : 

научен проект: Конституирање на Република Македонија како модерна правна држава, 

ред. одбор Бранко Зеленков (гл. и одг. уредник)... и др., Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“, Правен Факултет, 1996, стр. 19-33 (зборник од научен проект) 

137. „Нобеловците за перспективите на светскиот економски развој”, во: Пулс, Скопје, бр. 

248, 21 јуни 1996, стр. 41 

138. „ Асиметричност на информациите”, во: Пулс, Скопје, бр. 302, 1 ноември 1996, стр. 40 

139. „Малите и средните претпријатија и претприемништвото во земјите со развиена 

пазарна економија”, во зборник: XI [Единаесетти] симпозиум за квалитативните фактори 

на стопанисувањето : [Охрид, 1996], организирале Стопанска комора на РМ, Сојуз на 

сметководствените и финансиските работници на РМ... и др., Скопје, Организационен одбор, 

[1996], 11 стр. 

140. Меѓународни сметководствени стандарди : превод од англиски јазик, ред. одбор Таки 
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142. Економија : микроекономски пристап, Таки Фити [автор и редактор], Методија 

Несторовски, Михаил Петковски, Владимир Филиповски, Скопје, Економски факултет, 1997, 
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143. „Државата и јавниот сектор во транзицијатата : од државен интервенционизам кон 

државна регулација и дерегулација“, Таки Фити, Љубомир Кекеновски, во зборник: 

Економската транзиција во Македонија и Бугарија = Икономическия преход в Македония и 

Бьлгария, уред. одбор Ксенте Богоев, Никола Узунов, Никола Кљусев, Скопје, МАНУ, 1997, 

стр. [89]-106 (зборник од научен проект)  

144. „Данок на додадена вредност - VAT“, во: Преглед : вести на Европската унија за 

земјите од Средна и Источна Европа, Скопје, год. III, бр. 3-4, Март-Април 1997, стр. [1-3] 
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наука“, Скопје, Економски факултет, 14 ноември 2006 
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наука и Универзитет „Св. Кирил и Методија“, Скопје, Економски факултет, 2011 
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на европската агенда, Институт за геостратешки истражувања и надворешна политика, 
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16. Промоција на Стратегија за претприемачко учење на Република Македонија 2014 - 
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18. Тркалезна маса: Отворени предизвици на иновациската активност во секторот на 

претпријатијата во Република Македонија, (Центар за стратегиски истражувања на МАНУ, 
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et financière européenne et les implications sur le processus d'intégration" 

21. Научна конференција: Науката и уметноста 2, (Македонска академија на науките и 

уметностите, Научно друштво од Берлин „Лајбниц“), Охрид, 20-21 септември 2015 = 

Wissenschaftliche Konferenz: Wissenschaft und Kunst 2, (Mazedonische Akademie der 

Wissenschaften und Künste, Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin), Ohrid, 20-21 

September 2015, реферат: „Големата рецесија и одговорот на фискалната политика - фискална 
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22. Семинар на тема: Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences 
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„Идеолошките фундаменти на современите макроекономски школи и политичките партии“ 
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25. Трибина: „Претприемачкото образование во Република Македонија - проблеми и 
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