
ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2010, гостуваа вкупно 17 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. д-р Ѓорге Иванов, Претседател на Република Македонија
• Воведно обраќање
2. Н.Е. Филип Рикер, тогашен Амбасадор на САД во Република Македонија
• Критичко мислење и лидерство: лидерските стратегии на Генерал Колин Пауел
3. Минчо Јорданов, Член на бордот на директори на ДУФЕРКО и Претседател на 
Одбор на директори на А.Д. Макстил Скопје
• Знаење, искуство, интуиција во функција на лидерството
4. Јорге Даинер, Основач и извршен директор на Визионерски партнерства ДОО 
и ДХМ Меѓународна продукција ДОО
• Ефективно јавно говорење и вештини на презентирање
5. Михаел Шлaј, Раководител на одделение, Министерство за труд, фамилија, 
превенција, социјална работа и спорт, Покраина Саарланд, Германија
• Заштита на животната средина и одржлив развој
6. Ралф Бергман, Потпарол за животна средина и регионално просторно 
планирање Социjал-демократска партија на Германија (SPD) - Пратеничка група 
во Заксен Анхалт (Sachsen Anhalt)
• Лидерство при користење на алтернативни извори на енергија
7. Филип Т. Сусман, Претседател на Институт за применети истражувања на 
Норвич Универзитет
• Системи за стратешко информирање
8. Дарко Ангелов, тогашен Амбасадор на Република Македонија во Унгарија
• Иднината на мултилатерализмот во безбедносната соработка како поттик за 
неопходно лидерство
9. Герхард Раинер, Дипломиран социолог, Герхард Раинер Консалтинг
• Решавање на проблеми во рамки на организациите – обучувачи
10. Зоран Костовски, Директор на Мотива- Друштво за менаџмент консалтинг, 
образование и обука
• Комуникациски вештини
11. Ранко Безар, Раководител на консултантски услуги и обука во Мотива-Друштво 
за менаџмент, консалтинг, образование и обука
• Tимска работа

12. Џим Дан, Проектен менаџер, Институт Пацифик
• Лидерството и културата
• Управување со човечки ресурси и тимска работа
• Проектен и стратешки менаџмент
13. Ката Кадек, Регионален менаџер за поддршка на Девелор
• Ох, Боже, па јас сум Шеф!
14. Шкипе Пантина, Извршен директор, Центар за политики и застапување
• Процес на донесување на одлуки
15. Мухамед Мешиќ, Виш консултант за одржлив развој и јавна политика, 
Brainswork Group; Академски советник и истражувач на Универзитетот во Виена, 
Амбасадор на Самитот на светски младински мир
• Лидерство во хиперконектиран свет
16. Панде Лазаревски, Јавни политики и анализи, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј"
• Процес на креирање политики
17. Ида Мантон, Меѓународни односи и дипломатија
• Меѓународни преговори
18. Методија Величковски, Полковник, Армија на Република Македонија
• Воено лидерство



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2011, гостуваа вкупно 26 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. д-р Ѓорге Иванов, Претседател на Република Македонија   
• Воведно предавање – церемонијално отворање на Обуката
2. Н.Е. г-ѓа Дарја Бавдаж Курет, Амбасадор на Република Словенија во Будимпешта   
• „Искуствата на словенечкото претседавање со Советот на ЕУ, јануари - јуни 2008 година"
• „Енергетска безбедност - фокус на Југоисточна Европа“
3. Пал Георг фон Хабсбург Лотринген, Амбасадор  за европски прашања во Владата на Р. 
Унгарија
• „Лидерство во граѓанското општество / Црвен крст“
4. Костантино Лауриа, Советник за економски прашања на Советот на министри за 
имплементација на владини програми, Советник на премиерот на Р. Италија   
• „Внатрешната безбедност и граѓанинот“
5. Мухамед Мешиќ, Сениор консултант за Одржлив развој и Јавна политика, Академски 
советник и истражувач во Виенскиот Универзитет, Амбасадор на Светски младински 
мировен самит
• „Лидерство во хиперконектиран свет"
6. Проф. Агни Влавианос Арванитис, Основач и претседател на меѓународната 
организација за биополитика   
• „Биополитика: изградба на општество на надеж“
7. Проф. Драган Стефановиќ, Пензиониран офицер во Армијата на САД, Професор на 
Магистерски студии на програма за јавна администрација во „Апалачиан“, Државен 
универзитет во Северна Каролина   
• „Развивање на лидерски вештини и мотивација“
8. Зоран Костовски, Директор, МОТИВА   
• „Емоционалната интелигенција и лидерството“
9. Ранко Безар, Предавач, МОТИВА   
• „Емоционалната интелигенција и лидерството“
10. Џим Дан, Проект директор, TPI Европа   
• „Лидерството и културата“
11. Благоја Самакоски, Претседател на Микросам   
• „Младите лидери во функција на борбата со џиновите околу нив“
12. Ларс Рајс, Политичар, Христијанско – демократска партија, Р. Норвешка   
• „Вештинa на соработување“
• „Кои се Вашите примери во лидерството“
13. Мајкл О'Саливан, Директор, Cambridge Commonwealth Trust & Cambridge Overseas 
Trust   
• „Кина: што значи нејзиното појавување за Европјаните“
• „Развивање на бизниси во Кина“
14. Мајкл Холгер, Менаџер, CIVIC  - Институт за меѓународна соработка   
• „Вовед во политиката и пазарењето; Како да се справиме со интересите и компромисите?“

15. Гоце Пероски, Менаџер, CIVIC  - Институт за меѓународна соработка   
• „Вовед во политиката и пазарењето; Како да се справиме со интересите и компромисите?“
16. Хартмут Грос, Сопственик за Holz-Gross GmbH, Германија   
• „Иден - докажан бизнис-менаџмент: Суштински  вредности на угледните бизнисмени“
17. Мери Маерс, Фулбрајт професор   
• „Лидери во фокус“
18. Герхард Рајнер, Консултант, Р. Австрија   
• „Вредности и лидерство“
19. Кристијан Хофрајтер, Специјалист за бизнис лобирање   
• „Лобирање, лидерство и животна сатисфакција: успеси, скандали и преживување“
20. Борис Нисванд, Max Planck, Институт за истражување и мултирелигиски и 
мултиетнички општества   
• „Дилеми во врска со разликите во мултикултурните општества“
21. Ричард Грејсон, BBC новинар, професор на Универзитетот Оксфорд   
• „Водење и следење: што знаат, што прават и што велат најдобрите лидери“
22. Петер Балаж, Директор на студиите за ЕУ проширување на CEU, поранешен МНР на 
Р. Унгарија
• „Влијанието од проширувањето на ЕУ за новите земји членки и последиците за идното 
проширување“
23. Адам Горал, Претседател на бордот на директори ASSECO групација   
• „Од мала канцеларија до светска ИТ корпорација“
24. Пјотр Јеленски, Претседател на извршниот борд на директори, ASSECO групација
• „Од мала канцеларија до светска ИТ корпорација“
25. Михаил Петрески, Заменик претседател, ASSECO групација   
• „Од мала канцеларија до светска ИТ корпорација“
26. Славчо Ангеловски,  Асистент на извршен директор, ASSECO групација   
• „Од мала канцеларија до светска ИТ корпорација“



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2012, гостуваа вкупно 29 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. д – р Ѓорге Иванов, Претседател на Република Македонија
• Воведно предавање – церемонијално отворање на Школата за млади лидери
2. Филип  Т. Рикер, Заменик-помошник Секретар за Европски и Евроазиски прашања во Стејт 
Департментот на Соединетите Американски Држави
• „Принципи на одговорното лидерство во глобалниот свет"
3. Н.Е. г. Пол Д. Волерс, Амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија
• „Лекции по лидерство - како да се учи од лидерите"
4. Н.Е. г. Кристофер Ивон, Амбасадор на Обединетото Кралство на В. Британија и Ирска во 
Република Македонија
• „Активно лидерство - како да се претвори во реалност"
5. Феликс Унгер, Претседател на Европската академија на науките и уметностите
• „Вистинското лидерство бара целосна и урамнотежена личност"
6. Мери Џо Џекоби, Неизвршен директор на Mulvaney Capital Management и претседавач со 
групацијата IDM; именувана за Комесар на Британската државна служба од страна на НВ Кралицата 
Елизабета II; поранешен Помошник секретар за трговија на САД; поранешен специјален асистент на 
Претседателот Роналд Реган
• „Гласот на лидерството: како ефективната комуникација може да ја оживее стратегијата"
7. Патрик Џефсон, Поранешен приватен секретар (шеф на кабинетот) на принцезата Дијана,  
најпродаван автор според Њујорк Тајмс
• „И лидерите се луѓе"
8. Антони Матас Таруеља, Економист, Генерален директор во Europaper SL. Член на одборот на The 
Art of Newmanagement. Вонреден професор на ESADE, при Школата за индустриско инженерство во 
Барселона и Универзитетот Оберта во Каталонија
• „Управување со промени во непредвидливи времиња"
9. Јорге Динер, Управен директор на ERIDUX, бил Продекан на Образование во светот и бизнис 
работи и Директорот на докторска програма на Меѓународниот универзитет на Монако
• „Вештини на ефективен јавен настап и комуникација во ерата на социјални мрежи"
• „Изградба на бренд: употреба на социјалните мрежи во заедниците во развој"
10. Андреас Мукенфус, Член на бордот на директори на CRISP
• „Криза во лидерството"
11. Роберт Арсов, Директор во Инвестициски банкарски оддел на Credit Suissе
• „Потребни вештини во услови на глобална конкурентна средина"
12. Д-р Александер Фон Еген, поранешен Заменик претседател на автономниот регион Трентино – 
Јужен Тирол
• „Историја и еволуција на автономијата на автономната провинција Бозен/Болцано/Јужен Тирол во 
Италија"
13. Курт Вокер, Поранешен Амбасадор на Сoединетите Американски Држави во НАТО, поранешен 
Заменик помошник државен секретар на САД, извршен потпретседател на Центарот за проучување на 
Претседателството и Конгресот, виш Советник во Атлантскиот Совет и член на нејзината Стратешка 
советодавна група
• „Одговорности на лидерите во услови на променлив светски поредок"
14. Мухамед Мешиќ, Виш консултант за одржлив развој и јавна политика, Brainswork Group; 
Академски советник и истражувач на Универзитетот во Виена, Амбасадор на Светскиот младински 
самит за мир
• „Лидерство во хиперконектиран свет"
15. Рисима Рисимкин, Kореограф, Член на Извршен одбор на ЦИД УНЕСКО, професор на 
Европската Филмска Академија ЕСРА
• „Не-вербална комуникација и совладување на техники за оформување на личниот лидерски идентитет"
16. Магдалена Лајхтова, Виш истражувач на Универзитетот на Западна Бохемиа во Пилсен
• „Анализа на содржина на медиуми и вести"
17. Пол Мерц, Аналитичар во Меѓународните / Дипломатски преговарачки процеси, Специјален 

советник на директорот на Институтот Клингендаел и Виш соработник во Клингендаел Европски 
студиски програма (CESP) визитинг професор на Колеџот на Европа во Бриж
• „Низ преговори до најдобар резултат"
18. Ида Мантон, Визитинг професор по Меѓународни преговори на неколку Универзитети и 
Надворешен соработник на Дипломатски Академии
• „Низ преговори до најдобар резултат" (во соработка со г. Пол Мерц)
19. Д-р Злат Миловановиќ, Поранешен соработник при Универзитетот во Бостон, 
Универзитетот Темпл во Пенсилванија и Државниот колеџ Гласборо во Њу Џерси
• „Лидерство во меѓународните односи и надворешната политика: може ли мала земја да се 
покаже како поголем лидер отколку што вообичаено се очекува?"
20. Том Антонисен, Советник за европски прашања - раководител задолжен за EUreSupport 
европска поддршка и европски прашања во ECG - Европско здружение за логистика
• „Лидерство во Брисел, практично искуство од областа на застапување на интереси и лобирање"
21. Томас Хелм, Одговорен за административни активности, ЦДУ/ЦСУ групата во Германскиот 
Парламент
• „Конфликт и криза во лидерството"
• „Процес на донесување одлуки"
22. Мери Марес Оу, Новинар и универзитетски обучувач од областа на новинарството
• „Лидерите под лупа; Како телевизиските вести да бидат во ваша корист, а не на ваша штета„
23. Ричард Грејсон, Новинар на BBC, професор и автор на текстови на Универзитетот Оксфорд
• „Зошто вистинските лидери водат ефективно: Што знаат тие, што вие не знаете?"
24. Самоил Самак, Програмер, Мајкрософт, Заменик Претседател на Микросам
• „Практичната страна на лидерството"
25. Џенифер Лис-Маршмент, Висок Предавач, Оддел за политички студии на Универзитетот во 
Окланд, Претседател на Здружение за Политички студии на Нов Зеланд
• „Политички маркетинг и лидерство"
26. Шон Д. Акерс, Декан, Хелмс школа, надворешен вонреден асистент професор по право на  
Универзитетот Либерти

• „Основи на етиката и етиката како основа на лидерството"
27. Золтан Ковач, Државен министер за комуникации на Владата, Министерството за јавна 
администрација и правда, Влада на Унгарија

• „Стереотипи, предрасуди и табуа – политички и морални дилеми на лидерството во Централна 
Европа"
28. Минчо Јорданов, Член на бордот на директори на  ДУФЕРКО и Претседател на Одбор на 
директори на А.Д. Макстил Скопје

• „Лидерство во бизнисот: во кризни и во нормални услови"
29. Зоран Костовски, Мотива-Друштво за менаџмент, консалтинг, образование и обука

• „Емоционална интелигенција и лидерство"



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2013, гостуваа вкупно 30 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. г. Вацлав Клаус, Поранешен Претседател на Чешката Република
• Поздравно обраќање на свеченото отворање на Школата и предавање на тема: „Порака за 
идните млади лидери од не толку млад лидер"
2. г. Иво Шлаус, Претседател на Светската Академија на науки и уметности
• Поздравно обраќање – свечено отворање на Школата за млади лидери
3. H.Е. Цуи Живеи, Амбасадор на Народна Република Кина во Република Македонија
• „Лидерски перформанси во Кина"
4. г. Аурелио Каличиа, Извршен директор за продажба и менаџер за Македонија, Huawei 
Technologies
• „Води до кеш (пари)"
5. г. Александре Севињи, Директор на постдипломски студии за комуникациски 
менаџмент на McMaster-Syracuse и McMaster University
• „Стратегија и менаџмент на социјалните медиуми и мобилноста"
6. г. Сиетсе Бејкер, Генерален директор на Wow!works, раководител на Избор на песна за 
Евровизија (Eurovision Song Contest)
• „Превземање на одржливо лидерство во вашиот сопствен живот"
7. г.Коста Петров, Основач на P World, писател, Телевизиски продуцент, Експерт за односи 
со јавноста
• „Лидерство – дали навистина знаеме за што станува збор?"
8. г. Златко Жоглев, Ректор на Универзитетот „Св.Климент Охридски" – Битола
• „Комуникациски вештини за лидерство"
9. г. Мурали Сринарејанатас, Консултант за фирми што влегуваат на Азискиот пазар и 
спроведуваат корпоративен тренинг глобално
• „Младите претприемачи во Глобалниот пазар"
10. г. Тафшир М. Авал, Директор на Мултимод Групација
• „Бангладеш: од воено разурнат 'изгубен случај' до социо-економска успешна приказна "
11. г. Ахад Бхаи, Извршен директор на Panther Social
• „Употребување на лидерството за општествена промена"
12. г. Драган Стефановиќ, Пензиониран офицер во Армијата на САД, 14 години професор 
на Магистерски студии на програма за јавна администрација во „Апалачиан", Државен 
универзитет во Северна Каролина
• „Менаџмент 1 и 2"
13. г. Роберт Гудвин III, Претседател и Претседавач со Бордот на Управители во Њу 
Вестминстер Колеџ (Британска Колумбија, Канада)
• „Етичко лидерство за 21 век"
14. г. Ахмед Саед Бадраис, Заменик Претседател на New Westminster College (Британска 
Колумбија, Канада)
• „Лидерството и средината на човечките ресурси"
15. г. Доналд Дејв Мередит, Сенатор во Парламентот на Канада
• „Ангажирање на младите – подготвување за лидерството во 21 век"
16. г. Антони Матас, Генерален директор во Europaper SL. Партнер во The Art of 
Newmanagement. Вонреден професор на ESADE, при Школата за индустриско 
инженерство во Барселона и Универзитетот Оберта во Каталонија
• „Задржете го вашето лидерство во променлив свет"
17. г. Благоја Самакоски, Претседател на Микросам
• „Младите лидери во функција на битката со џиновите околу нив"
18. г. Самоил Самак, Програмер, Мајкрософт; Заменик Претседател на Микросам

• „Практичната страна на лидерството"
19. г. Мухамед Мешиќ, Виш консултант за одржлив развој и јавна политика, Brainswork 
Group; Академски советник и истражувач на Универзитетот во Виена, Амбасадор на 
Светскиот младински
самит за мир
• „Глобални предизвици, локални решенија: Лидерство во хиперповрзан свет"
20. г.Јорге Диенер, Виш извршен консултант во Visionary Partnerships LTD
• „Ефективно јавно говорење и комуникациски вештини во ерата на социјалните мрежи", • 
„Јас сум бренд", „Менаџирање на промена во динамични организации", „Лидерот што 
охрабрува: лидер на лидерите", „Резиме на лидерството"
21. г. Зоран Костовски, Директор на Мотива- Друштво за менаџмент консалтинг, 
образование и обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство 1"
22. г. Ранко Безар, Раководител на консултантски услуги и обука во Мотива-Друштво за 
менаџмент, консалтинг, образование и обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство 2"
23. г. Тодор Тодоровски, Директор на Корпоративна стратегија и деловен развој на ААР 
Корп
• „Размислувајќи како лидер"
24. г. Борис Поркович, Заменик претседател на Институт за истражување на мали 
Европски држави
• „Мотивирање на другите; Како лидерите создаваат цели, самодоверба и решенија"
25. г. Живко Мукаетов, Претседател на управниот одбор и Генерален директор на 
Алкалоид АД Скопје
• „Како брендот да му користи на твојот бизнис"
26. г-ѓа Ребека Елвин, Докторанд при Правниот факултет на Универзитетот Оксфорд
• „Лидерството и законот", „Градење доверба"
27. г. Рошан Џон Алпрес, Докторанд по Историја на Универзитетот Оксфорд
• „Раскажување на светот", „Што значи да се биде човек?"
28. г. Џони Реј Мур, Заменик претседател на Универзитетот Либерти
• „Седумте идеи што Соединетите Американски Држави ги дадоа на светот"; „Личен успех 
со интегритет"
29. г. Доналд Стил, Директор на Џонсон Асошиејтс (Британска водечка компанија за 
Односи со јавноста во авијација), Поранешен главен медија портпарол на ББС

• „Кризно комуницирање во време на социјални медиуми"
30. г. Мартин Клауке, Раководител на оддел за оперативни работи

• „ИПА Фондови"



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2014, гостуваа вкупно 21 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. Борис Тадиќ, Поранешен претседател на Република Србија
• Поздравно обраќање на свеченото отворање
2. Негово Царско и Кралско Височество Надвојвода, Карл фон Хабсбург
3. г. Џејмс Дан, Проект директор, Пацифик Институт – Европа
• „Лидерство, Култура и перформанс - преглед на клучните теми"
• „Развој на Лидерството"
4. г. Неил Стрејкер, Извршен директор во Пацифик Институт
• „Промена на култура"
• „Трансформација на организација"
5. г. Кристијан Хофрајтер, Специјалист за бизнис лобирање, Oксфорд 
Универзитет
• „Лобирање, лидерство и животна сатисфакција: успеси, скандали и 
преживување"
• „Потрага по среќата"
6. г. Доналд Дејв Мередит, Сенатор во Парламентот на Канада
• „Добро владеење, отчетност и транспарентност: Потикнување на младите – за 
ефективно лидерството во 21 век"
7. г. Мухамед Мешиќ, Адвокат, консултант, активист, академски советник и 
истражувач на Универзитетот во Виена
• „ Процес на носење на одлуки во хипер поврзан свет "
• „Интернетот е (Не е) твој најдобар пријател"
8. г. Џејсон Мико, Директор во Russell Public Communications
• „Лидерство со служење",
• „Јас сум од Власта и сум тука да помогнам"
9. г. Драган Стефановиќ, Професор по политички науки, Универзитет од Тенеси, 
14 години професор на Магистерски студии на програма за јавна администрација 
во Апалачиан Државен универзитет во Северна Каролина
• „Процес на одлучување, Етика, Мотивација и основи на економија за развој"
10. г. Ксавиер Рауфер, Универзитетски професор на Универзитетот 
Пантеон-Асас
• „Организиран криминал и тероризам: нови опасности и перспективи за новите 
лидери"
11. г. Тафшир М. Авал, Директор на Мултимод Групација
• Добро владеење: од перспектива на Бангладеш
12. г-ѓа Мери Џо Џејкоби, Неизвршен директор на Mulvaney Capital Manage-
ment и претседавач со групацијата IDM; именувана за Комесар на Британската 
државна служба од страна на НВ Кралицата Елизабета II; Помошник секретар за 
трговија на САД; поранешен специјален асистент на Претседателот на САД, 
Роналд Реган
• „Етика, отчетност и транспарентност: основи на лидерската репутација 1"

13. г. Патрик Џефсон, Поранешен приватен секретар (шеф на кабинетот) на 
принцезата Дијана, најпродаван автор според Њујорк Тајмс
• „Етика, отчетност и транспарентност: лидерство во теорија и пракса"
14. г. Ксиао Минг, Заменик-претседател на ЗТЕ, за Европскиот регион
• „Значењето на Телеком за државата"
15. г. Зоран Костовски, Директор на Мотива- Друштво за менаџмент 
консалтинг, образование и обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство 1"
16. г. Ранко Безар, Раководител на консултантски услуги и обука во 
Мотива-Друштво за менаџмент, консалтинг, образование и обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство 2"
17. г. Коста Петров, Основач на P World, писател, Телевизиски продуцент, 
Експерт за односи со јавноста
Што водењето на мојот бизнис ме научи за лидерството?
18. г. Коста Милков, Претседател на Балкан Институт за вера и култура
• „Интегритет во култура на промена на морални парадигми"
19. г. Кент Патон, Консултант кој работи со политички партии и влади
• „Моќ, добро владеење и претставување"
20. генерал-мајор Методија Величковски, командант на Здружена оперативна 
команда на Армијата на Република Македонија
• „Воено лидерство“
21. г-ѓа Катина Павловска, психолог
• „Стрес - што е тоа?"



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2015, гостуваа вкупно 22 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е.  г. Петар Стојанов, Поранешен Претседател на Република Бугарија
• „Балканот- сегашност и иднина“
2.  г. Франко Фратини, Поранешен Потпретседател на Европската комисија и 
Поранешен Министер за Надворешни Работи на Италија
• „Европската перспектива за западен Балкан: реалност или само сон?“ 
3. г. Фенг Тиан, генерален менаџер на China Civil Engineering Construction Corp
• Поздравно обраќање на свеченото отворање
4. г. Марк Оте, Генерален директор на Кралскиот Институт за меѓународни 
односи – ЕГМОНТ
• „ ЕУ на крстосница“
5. г. Абдулазиз Отман Алтваијри, генерален директор на Исламската образовно, 
научна и културна организација „ИСЕКО“
• „Улогата на школите во ширење на вредностите на културната разновидност“ 
6. г-а Гранит Алмог-Барекет, Директор на Мандел Фондацијата
• „Чин на лидерство“
7. г-ѓа Аделина Марку, Министерство за надворешни работи на Република 
Македонија 
• „Лидерство и Дипломатија“ 
8. г. Драганчо Апостоловски, Министерство за надворешни работи на 
Република Македонија 
• „Лидерство и Дипломатија“ 
9. г. Метју Квасиборски, Директор на Европскиот институт на Фондот за 
Американски студии
• "Унапредување на  лидерство и култури во 21 век 
10. г. Пол Одомирок, Претседател на „Performance Excellence Associates Inc“
• "Современо лидерство и успешни акции и однесувања" 
11. Д-р. Горазд Росоклија, Професор на универзитетот Колумбија
• „Личноста и карактерот на лидерот“ 
12. г. Зоран Костовски, Мотива- Друштво за менаџмент консалтинг, 
образование и обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство“ 
13. г. Ранко Безар, Мотива- Друштво за менаџмент консалтинг, образование и 
обука
• „Емоционална интелигенција и лидерство“ 
14. г. Драган Стефановиќ, Професор по политички науки, Универзитет од 
Тенеси, 14 години професор на Магистерски студии на програма за јавна 
администрација во Апалачиан Државен универзитет во Северна Каролина
• „Процес на одлучување, етика, мотивација и основи на економија за развој“

15. г-а Ирена Јакимовска, Сопственик на компанијата „Комфи Ангел“
• „Лидерство во претприемништво“
16. г. Јорге Диeнер, Меѓународен директор на Медицинскиот центар Хадасах од 
Израел
• „Усовршување на уметноста на ефективна комуникација“
• „Јас сум бренд“
• „Управување со промена во комплексна организација или како да водиш на 
работ на хаосот“
17. г. Звездан Хорват, Директор за Источна Европа, Балтикот и Медитеранот на 
Адизес Институт
• „Лидерски Стилови“ 
18. Тафшир Авал, Директор на Мултимод Групација
• „Како трансформациското лидерство го редифинира бизнисот“
19. Фетах Џан, пејач и композитор
• „Успешна приказна на срце со две татковини“
20. г. Јован Ковачиќ, претседател на Трилатералната Комисија во Србија
• „Политичка ситуација во регионот“
21. г. Медс Холмен, Основач на „Biblio“
• „Лидерство преку комуникација“
22. г. Коста Петров, Основач на P World, писател, Телевизиски продуцент, 
Експерт за односи со јавноста
• „Кршење на митовите за лидерство: како да создадете СВОЈА приказна“



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2016, гостуваа вкупно 22 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. г. Ваира Вике-Фреиберга, Поранешен Претседател на Латвија
• „Како да се стане Претседател“
• „Внатрешна сила и надворешен авторитет“
2. Н.Е.  г. Петар Стојанов, Поранешен Претседател на Република Бугарија
• Поздравно обраќање на свеченото отворање
3. г. Јанис Бутарис, Градоначалник на Солун
• „Дипломатија на градови“
4. г. Франк Бренер, Генерален директор на ЕУРОКОНТРОЛ
• „Лидерство во меѓународна организација“
5. Д-р Исмаил Серагелдин, Директор на Александриската Библиотека
• „ИТ, Вештачка интелигенција и лидерите на иднината“ 
6. г-а Фан Меихуа, Директор за човечки ресурси при европскиот центар за 
снабдување на Хуавеи 
• „Хуавеи,Градење на подобро поврзан свет“
7. Д-р Зоран Илиевски, Програмски директор на Школата за млади лидери
• Поздравно обраќање на свеченото отворање 
8. Д-р Ѓорѓија Петкоски, Предавач на Карол и Лоренс Зиклин центар за бизнис 
етика, истражувач во Школата Вартон при Универзитетот во Пенсилванија и 
основач на проектот „Идеи за акција“
• „Идеи за акција
9. г. Дејвид Голдсмит, Ко-основач и Претседател на Голдсмит Организација и 
еден од водечките светски бизнис прогнозери и експерт за менаџирање лидерство
• „Платени за да МИСЛАТ: Докажан процес за стратегии и 12-те дневни 
активности на сите лидери“
• „Победување во 21-ви век“
• „Редефинирање на вашата иднина“
 • „Извлекување на максимумот од СИТЕ“
10. г. Кристијан Даниловски, Основач и извршен продуцент на „fx3x“
• „Од Скопје до Холивуд“
11. Д-р Марко Штенберген, Професор на Универзитетот во Цирих
• „Десет когнитивни стапици на (политичко) лидерство и како да се одбегнат“
12. г. Јован Ратковиќ, Советник за надворешна политика на Претседателот на 
Република Србија (2006-2012)
• „Предизвиците на лидерството на Балканот“
13. г-а Марија Јелиќ, Претседател и основач на Мрежата за развивање на бизнис 
и директор на Школата за професионални вештини
• „Претприемништво – Како да се започне, развие и опстане?“
• „Лидерство – се што сакавте да знаете“

14. Д-р Ненад Марковиќ, Доцент на Политички студии на Правниот Факултет 
Јустинијан Први при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје
• „Лидерство: дефиниција, типови и современи дебати за кризата на лидерството“
15. г-а Анастасија Илиеска, Директор на Управата за јавни приходи
• „Женското лидерство во криза: случајот со Балканскиот бегалски коридор“
16. г-а Елена Кузмановска, Државен секретар во Министерството за надворешни 
работи
• „Женското лидерство во криза: случајот со Балканскиот бегалски коридор“
17. г-а Елизабета Чупоска, Државен секретар на Министерството за одбрана
• „Женското лидерство во криза: случајот со Балканскиот бегалски коридор“
18. Проф. Миле Терзиовски, Декан на „Куртин“ бизнис школата
• „Водејќи до иднината преку претприемништво и иновација“
• „Менаџирање на кариерните фази: можности и предизвици“
19. г. Нелсон Лаге, советник за надворешни работи во АДЕНЕ национална 
агенција за енергија
• „Патоказ кон лидерство од перспектива на лично искуство“
20. г-а Ирена Јакимовска, Сопственик и менаџер на Комфи Ангел
• „Корпоративен менаџмент“
21. г. Зоран Костовски и г. Ранко Безар, МОТИВА менаџмент консалтинг, 
образовен и тренинг центар
• „Комуникациски вештини кои секој лидер треба да ги совлада за да изгради 
доверба“
Водејќи тимови кон промени“
• „Презентирај, убеди, изврши: презентациски вештини за лидери“
22. г. Јован Ковачиќ, претседател на Трилатералната Комисија во Србија
• „(Недостиг од) Нов светски поредок“



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2018, гостуваа вкупно 24 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Н.Е. г.Валдис Затлерс, Поранешен претседател на Република Латвија
2. г-ѓа Ирена Чаушеска Никол, Основач и Директор на New Man's Business 
Accelerator
• Панел дискусија: Редефинирање на лидерството за дигиталната ера
3. г-ѓа Марија Јелиќ, Претседател на Мрежата за бизнис развој во Србија
• Панел дискусија: Редефинирање на лидерството за дигиталната ера
4. г. Александар Кржаловски, Прв извршен директор на МЦМС
• Панел дискусија: Редефинирање на лидерството за дигиталната ера
5. г. Илија Вучков, Претседател на Euro Macedonian KIC Emkice и иницијатор на 
првиот регионален EU Funding Accelerator and Academy
• Панел дискусија: Редефинирање на лидерството за дигиталната ера
6. г. Дејвид Голдсмит, ко-основач и претседател на Голдсмит Организација и еден 
од водечките светски бизнис предвидувачи и експерт за менаџирање лидерство
• Платени за да МИСЛАТ: Докажан процес за стратегизирање и 12-те дневни 
активности на сите лидери
• Победување во 21-виот век
• Редефинирање на вашата иднина
• Извлекување на максимумот од СИТЕ
7. г. Ацо Момчиловиќ, психолог, HR експерт, претседател на МБА Хрватска
• HR перспектива за развој на лидерство и стартап
8. Г. Штефан Петер, Претседател на Извршниот Одбор на ЕВН Македонија
9. г-ѓа Ива Јанковиќ, генерален директор на Бетахаус, Берлин
• Зошто Берлин е Мека на претприемачкиот дух и што можеш да научиш од него
10. г. Исмаил Хазнедар, Претседател на Gain Global, Истанбул
• Интеркултурно лидерство
11. г. Зоран Костовски и г. Ранко Безар, МОТИВА менаџмент 
консалтинг,образовен и тренинг центар
• Комуникациски вештини кои секој лидер треба да ги совлада за да изгради 
доверба
• Водејќи тимови кон промени
• Презентирај, убеди, изврши: презентациски вештини за лидери
12. Хозе Антонио Моралес, Перу
• Развој на бизниси со социјален импакт
13. г-ѓа Снежана Зивчевска – Сталперс, Менаџер на проекти во IBM
• Дигитална лидерка
14. г. Орфи Лионор, консултант за старт ап и развој и иновации, фасилитатор, 
тренер
• Развој, вештини и алатки за хакирање на старт ап

15. Др. Рашела Мизрахи, Бар Илах Универзитет, Израел
• Внатрешното патување кон успехот, цена и вредност
16. Д-р Разие Невзат, Координатор на Одделот за социјални медиуми и 
дигитален маркетинг и предавач за маркетинг на социјални медиуми и 
брендирање на Факултетот за комуникации и медиумски студии, Источен 
Медитеран Универзитет
• Што прават социјалните медиуми за вашиот бизнис?
17. г. Озгур Торт, главен извршен директор на MIGROS Group
• Основата на лидерството
18. г-ѓа Пинар Ајваз Арикан, Генерален директор на Turkish Airlines во Скопје
• Интеркултурно лидерство
19. г. Лука Гнан, професор по организациско однесување и менаџмент, 
Универзитет Тор Вергата во Рим
• Водење на семејни компании и општествен развој
20. г.Бајбарс Алтунташ, Претседател на Инвестициониот форум за светски 
бизнис ангели
• Креативни бизниси за општествени движења
21. г. Веле Самак, лидер во развој на бизнис стратегии со докажани резултати во 
компании од Fortune 100, јавниот сектор и стартапи
• Стратегиско планирање
22. г.Дејвид Бекет, TEDx тренер, автор на "Pitch to Win"
23. г. Дејвид Батстон, Основач и партнер за управување на повеќе компании, 
Професор по претприемништво и иновации, Универзитет на Сан Франциско 
школа за менаџмент
• Креативни бизниси за општествени движења
24. г. Сани Шенер, Извршен директор на ТАВ аеродроми



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2019, гостуваа вкупно 25 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. д-р Талал Абу-Газалех, Претседател на TAG-Org
2. г. Сани Шенер, извршен директор на ТАВ аеродроми
Интеркултурно лидерство
3. г-ѓа Љупка Арсова, Инженер за животна средина во Источната Истражувачка 
група
• Панел дискусија: Предизвиците на 4та Индустриска револуција
• Ние не и требаме на планетата, таа ни треба нам - сите сме дел од решението
4. г-ѓа Пинар Ајваз Арикан, Генерален директор на Turkish Airlines во Скопје
• Панел дискусија: Предизвиците на 4та Индустриска револуција
• Интеркултурно лидерство
5. г-ѓа Марија Јелиќ, Претседател на Мрежата за бизнис развој во Србија
• Панел дискусија: Предизвиците на 4та Индустриска револуција
6. г-ѓа Нина Ангеловска, коосновач на Grouper.mk
• Панел дискусија: Предизвиците на 4та Индустриска револуција
• 8 П на претриемништвото во дигиталниот свет
7. г. Филип Нелковски, сертифициран тренер по Активно граѓанство и 
лидерство
• Активно граѓанство
8. г-ѓа Лисен Пилен, Раководител на Контект Програмата на Солија порталот за 
виртуелна размена
• Виртуелна меѓукултурна размена
9. д-р Ражие Невзат, Источен Медитеран Универзитет
• Социјалните медиуми во 4та Индустриска Револуција
10. г. Томас ван Шаик, експерт за менаџирање на брендови и маркетинг за • 
Олимписките игри
• Влијанието на спортот
11. г. Хозе Антонио Моралес, директор на Lincoln Island Initiatives – Словенија
• Развој на бизнис план
• Развивање на бизниси со социјален импакт
12. г. Ментар Махмуди, Експерт за вештачка интелегенција во Audi AG
• Вештачка интелигенција
13. г-ѓа Валентина Синенка, ИТ компанија Симфони Солушнс
• Женската еманципација во ИТ секторот
14. г-ѓа Рашела Мизрахи, Бар Илан Универзитет – Израел, директор на 
Фондацијата Алијанса на Цивилизациите
• Внатрешното патување кон успехот, цена и вредност
15. г. Методија А. Колоски, Претседател на Македонската Обединета Дијаспора
• Можности за соработка и поддршка на македонската дијаспора
16. г. Зоран Костовски и г. Ранко Безар, МОТИВА - центар за менаџмент 

консалтинг, образование и обука
• Комуникациски вештини кои секој лидер треба да ги совлада за да изгради 
доверба
• Водејќи тимови кон промени
• Презентирај, убеди, изврши: презентациски вештини за лидери
17. г. Тонис Нирк, дипломатски претставник за дигитална економија од Естонија
• Дигитална дипломатија
18. г. Кордел Картер II, Директор на Сократ Програмата од Аспен Институтот 
од САД
• Ослободувачките сили на Блокчаин
19. г. Дејвид Батстон, Професор по претприемништво и иновации, Универзитет 
на Сан Франциско
• Глобални одржливи бизниси
20. г. Веле Самак
• Стратешко преговарање
21. г-ѓа Фанија Самак, финансиски директор во Микросам – Прилеп
• Одлики на доверливи советници
22. г. Никола Галевски, Глобален лидерски самит Македонија
Г• лобалните форуми во дигиталниот свет
23. г. Садат Алими, финансиски советник во PricewaterhouseCoopers
• Заедниците како извор на споделено знаење
24. г. Штефан Петер, Претседател на извршниот одбор на ЕВН Македонија
• Иновација, дигитализација и енергија
25. г. Есер Џевахир, директор на Џевахир холдинг



ПРЕДАВАЧИ
Во Школата за лидери 2020, гостуваа вкупно 15 предавачи од 
врвни образовни и професионални институции, кои ги пренесоа 
своите искуства и видувања за лидерството.

1. Премиер на Република Словенија, Јанез Јанша

2. Поранешен Претседател на Чешка Република 2003-2013, Вацлав Клаус 

3. проф. д-р Исмаил Серагелдин, ко-претседавач на Меѓународниот вентар Низами Ганџави и основачки директор на новата Александриска библиотека 

4. Сани Шенер, Главен извршен директор и Претседател на Бордот на директори на  ТАВ Аеродроми 

5. Макс Сонг, специјалист за податоци и градење на инвестициски можности и Главен извршен директор на Карбонбејз 

6. Данит Гал од Центарот за иднина на разузнавањето Леверхулм на Универзитетот Кембриџ 

7. Кордел Картер, Извршен директор на програмата Сократ на Институтот Аспен

8. Рза Алијев, Менаџер за развојни политики и имплементација, Бритиш Петролеум

9. г-ѓа Симона Чаминска, Национален координатор на Глобалната недела на претприемништвото 

10. Данела Арсовска, Претседател на Сојуз на стопански комори на Македонија 

11. Рашела Мизрахи, пратеник во Собранието на Република Македонија

12. Зоран Костовски, директор на компанијата за деловна едукација, за менаџмент консалтинг, образование и обуки „Мотива“

13. Амани Бен Лакдар, претставник на компанијата за виртуелна едукација Солија

14. Презентацијата и панел дискусија организирана од ИСЛАА – Алумни Асоцијацијата на Иванов Школа за млади лидери, односно претседателката на 

ИСЛАА, Катерина Климовска, придружувана од неколку поранешни учесници на школата

15. Бајбарс Алтунтас, Извршен директор на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели, партнер организација на Глобалното партнерство

за финансиска инклузија Г20. 


