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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА  

 

Организацијата за образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, во 

изминатата 2018 година врз основа на на Законот за здруженија и фондации, работеше 

на основни начела на делување на здружението кои се засноваат на начелата на 

независност, јавност, транспарентност, непрофитност, непартиско делување и 

иницијативи во јавниот живот. Подвлекуваме дека решенијата во статутот се во 

согласност со решенијата предвидени во Законот за здруженија и фондации. 

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во рамките на својата дејност промовира истражувачки 

проекти во областа на меѓународно право, политика, односи и дипломатија, проекти за 

промовирање европски вредности, проекти за промовирање на употребата на 

дипломатијата во решавање на актуелните проблеми, како и други најразлични 

образовно истражувачки проекти, а преку најразлични организирања на семинари, 

конгреси, трибини, образовно-едукативни настани, посебно обуки за техники и развивање 

на вештини за директна продажба, комуникациски вештини, мудро управување со лични 

финансии преку инвестициски фондови, невербална и вербална комуникација, деловен 

бонтон, писмена комуникација, менаџирање итн. 

Програмата е конципирана така што најверно ги прикажува намерите и целите кои 

членовите ги постигнуваат преку здружението, во сите сфери во кои здружението смета 

дека треба да се ангажира со истражувачки, образовни и развојни проекти, со 

прецизирање на активностите преку кои здружението ги остварува целите.  

При изготвување на програмата инкорпорирани се општите елементи кои се 

однесуваат на работењето на сите здруженија. 

Мотивот за основање на здружение е да помогнеме на граѓаните да ги спознаат 

сопствените потенцијали, да ја спознаат својата самодоверба, мотивација и да излезат од 

својата зона на комфор, од своите ментални препреки и ограничувања кои го спречуваат 

обичниот човек да биде поуспешен. Нашата тенденција е да бидеме позитивно 

влијателни при тоа постигнувајќи поголеми резултати во работата и животот. 

            Визија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да ги сплоти младите луѓе во партнерство со 

возрасните активно да учествуваат во социјалните процеси, да превземат лична 

одговорност за моменталната состојба и секако преку личен раст и развој да придонесат 

за креирање на подобро општество. 

Мисија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да открие и одговори на секоја потреба и 

ситуација во општеството преку создавање на институционална промена, подобро 

граѓанско образование, да потикне граѓански активизам при тоа нудејќи простор за 

доживотно учење, простор за личен и социјален развој. 

Цел ни е имплементирање на вистинските вредности, европски вредности во 

нашето општество. Основни цели и задачи на здружението се: промоција и развој на 

европски вредности и стандарди, развој и развивање на меѓуетничка толеранција и 

еднаквост, подигнување на свеста на граѓаните во остварување на нивните човекови 

права, развој и подобрување на економската соработка со земјите од Европската Унија, 

развој и промовирање на проекти од сферата на медиумите и комуникациите, други цели 



 
со кои ќе се придонесе за градење на позитивно јавно мислење во врска со 

остварувањето на ЕУ аспирациите во Северна Македонија. 

Здружението ги остварува целите преку: учество на проекти за припремање на 

елаборати и стручни експертизи; организирање на семинари, конгреси, трибини; 

организирање на обуки и едукации за развивање на комуникациски вештини, вештини 

потребни во процесот на директна продажба, говор на тело, вештини на менаџирање, 

како и други образовно едукативни настани; работа со граѓани на непосреден начин; 

испитување на јавното мислење; организирање на културно-уметнички манифестации; 

издавање на книги, брошури и други печатени и електронски медиуми; соработка со 

дипломатски претставништва; соработка со домашни и меѓународни институции од 

областа на менаџментот, право и европски вредности; организирање и остварување 

соработка со министерства и општини; делење на пропагандно-промотивен материјал. 

Основни задачи на здружението се: реализација на истражувачки проекти во 

областа на европското право, политиката, медиумите и комуникациите; едукативни 

активности од различни области во контекст на европските вредности; реализација на 

проекти од област на меѓуетничките односи и човекови права; испитување на пазарот на 

труд и капитал и останати активности; компаративна анализа на важечка легислатива во 

однос на поширокиот општествен развој во сооднос со европските вредности; 

предлагање на конкретни правни и економски решенија со приближување кон ЕУ; 

испитување и анализа на состојбата со медиумите и комуникациите со цел на 

предлагање на иновативни решенија за унапредување. 

Главна дејност на здружението е едукација, мотивација, инспирација, личен раст и 

развој, неформално образование, доживотно учење, издаваштво, испитување на пазарот 

на труд и капитал и останати активност, односно се што наведовме во цели и задачи кои 

се спроведуваат преку едукативни активности од различни области во контекст  на 

европските вредности. 

Основни начела на делување на здружението се засноваат на начелата на 

независност, јавност, транспарентност, непрофитност, непартиско делување и 

иницијативи во јавниот живот. Подвлекуваме дека решенијата во статутот се во 

согласност со решенијата предвидени во Законот за здруженија и фондации. 

 

Активности и постигнувања во 2018 година : 

                                                                   

Мотивација претставува гориво на патот кон успехот на секој еден од нас.  

Затоа 2018 год. ја посветивме на организирање на предавања на кои говоревме за 

универзалните принципи на успех кои веруваме дека им помогнаа на илјадници учесници 

кои ни ја дадоа довербата и беа наши посетители.  

Нашата цел во 2018 год. беше преку мотивациски проекти да помогнеме во подигнување 

на свеста на населението без оглед на тоа кој со каква работа и професија секој од нас се  

занимава. 

 

 

 

 



 
- проект: МОТИВАЦИЈА 

Датум:  Октомври 2018 година 

Локација: Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

 

 
 

Нашиот главен лајт мотив мотив e: 

“денес да бидеме подобри од вчера, а утре да бидеме подобри од денес“. 

 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GR

NFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9

ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52

GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOX

syX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfP

anvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDW

c~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5

n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~

;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3

TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wn

V~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/96658216018

0133/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~%3B9N7YTlXM~%3B

GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~%3BdhLQyWStgJS914RMeRg~%3BPoy5e~_2F1fHHY2

v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~%3Bu~_V~_33Fn

zv~%3BvrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~%3

BXQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~%3Bf9sPIaPfHziZs~%3Bbpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dw

P5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~%3BzR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32

KTmfehf23mYZyPNL8Twy~%3BMw1NDWc~%3BTZ1~_WP~%3BTxURHyqfZHmjN~%3Bz0vp

N8TM75svut~%3B7~_T1O5z~%3B0m2H~_b9xKWz~%3Bqhex5Xe5n2PynXxTj~%3B8P5jl5Cv

VK6~%3ByvsX4dv0F81~_32~_~%3BW797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~%3BHHHP8s

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDWc~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wnV~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/966582160180133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDWc~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wnV~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/966582160180133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDWc~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wnV~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/966582160180133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDWc~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wnV~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/966582160180133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/ms.c.eJxFVNuRRTEI6mjHBJ~;9N7YTlXM~;GRNFRMvd1Etgx6vuXz0cVzxNbtlgu~;dhLQyWStgJS914RMeRg~;Poy5e~_2F1fHHY2v5ichOv~_9ziNY9~_bx8OR5OP5sOX~_zzv4Ltbha~_Qb53Q92fwIf~_8rlj9SG~;u~_V~_33Fnzv~;vrD8eWX52GRrWeJ5ucbj5Tm47XvpfmFkt~_TwsQ0~_L~_x3sUaePmv7H8gur5~_~;XQ~_x~_bD9OvffPyOXsyX~;f9sPIaPfHziZs~;bpt~_8p2AH6quPNw4hVrPm77Lxaj3dwP5n3rXzC~_35uXB~_NfoY9QkfPanvbf8gk~;zR9XBZr5pvko~_0X0r5Hrf1MyHfrpdV1Ncn32KTmfehf23mYZyPNL8Twy~;Mw1NDWc~;TZ1~_WP~;TxURHyqfZHmjN~;z0vpN8TM75svut~;7~_T1O5z~;0m2H~_b9xKWz~;qhex5Xe5n2PynXxTj~;8P5jl5CvVK6~;yvsX4dv0F81~_32~_~;W797bfvOfvOfda~_F~_C~_2bxPfPdAuv79~;HHHP8sH1f064z7zUs4LGL3JBzM~;5~;ygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3TeMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~;YvzF98jRO3gfMfeR9wnV~_3hk~_8k7~;YD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421/966582160180133/?type=3&theater
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H1f064z7zUs4LGL3JBzM~%3B5~%3Bygg537MPemeG8w9yG~_~_3Ci89FvquOX3efo~_6bx3T

eMHs76T~_Hnl08P6fti33yt98F4X3X2NbmvfrtfMO7a~_yvgfRr9Cp~_~%3BYvzF98jRO3gfMfeR9

wnV~_3hk~_8k7~%3BYD~_9r4PSRxovP7Pezp~_gH~_drETe.bps.a.966539280184421&type=

1&__xts__[0]=68.ARBJ63OVjrL8nO2y_5QEjrur7ZYzFtE5OtPF2ilNVY4wISSE3dJ5AGoRXYnIRt

Hf5qL5zMGdY4j711mLVKYWEUoaE6fz_T9WkYVb-

EM88GPvpXgYdCp9r0nDlbRFZyz8Ja0l2VbEXEzGcvDQLORtxZR_76FpPQQ_C-

jJDOCPd_JQ6RybIRZcVf2QvdRA4ylZXmPYIllshsMoM_iYJJZWFbUWnrTJoUylXRf7zN1AzSid

CH9s9y-XpOt3ae9izKEIE4r2Ed6Sh2VIbRVQiHN0MYBwSAd_v7H_y2UcgkvcWtFIllZ-

9dtGsnp7ApGu_9CD2dqwTJCQD58uV2PavY2KbuljdYQ_AKX5MGh9bmH9JruWl6Ao7Ion-

eRDD8CmXyCaJdGekO5oPjyt0Ib_LNSIpPpik7476P5AqeCpAmOhbrYYG7hjPxNWGYN4UuW

D3NvLNmK_49XutWall4oYAQDciZKcFtE5QVVDadY2_FZVysjnILyOkxPBpGZDtxsC6ALZhX4Ll

EqtG4Yzfrm3WTXR9BNUrJp2eTIYpcYtX54&__tn__=HH-R 

 

Во Октомври ЕУ ИНСТИТУТ Скопје одржа успешен семинар на тема “МОТИВАЦИЈА“ со 

300 учесници.  За првпат, за сите оние кои сакаа да присуствуваа, а поради ограничен 

простор за седење не можевме да им излеземе во пресрет и да ги примиме, 

овозможивме преку најнова технологија на “лајф-стриминг“ да не следат во директен 

пренос на социјалните мрежи.  

На овој мотивациски ивент сите присутни имаа несекојдневна привилегија и можност да 

ги слушнат животниот пат на нашите ценети говорници и да добијат мотивација и 

искуство повеќе од нивните животни стории.  

Нашата главна цел како здружение е да ги промовираме вредностите на нашата младина  

и да ги срушиме балканските ѕидови, односно предрасудите и ограничувањата. Веруваме 

дека на сите присутни им помогнавме да научат како да се интегрираат со меѓународни 

вредности кои не засенуваат како нација.  

Со надградба на знаење, сите ние имаме поголеми економски можности да проучуваме и 

да го имплементираме нашето знаење во својата работа. 

Со овој мотивацики семинар имавме можност да ги поддржиме сите присутни во мисијата 

за подигнување на интелектуалната свест и професионализација.  

 

Предавачи беа:  

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

 

      



 
Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 
Ексклузивни гости кои преку сопствените мотивирачки стории говореа и ги раскажаа 

своите успешни животни приказни беа: 

Г-дин. Имер Селмани, почитуван татко и сопруг, успешен во сферата на бизнисот уште од 

1993 година. Македонски политичар, поранешен градоначалник на Општина Сарај, 

поранешен вицепремиер и министер за здравство во Република Македонија, сопственик 

на БИС ОИЛ компанија. 

 
Г-дин. Трифун Костовски, познат македонски стопанственик, донатор, поранешен 

градоначалник на Град Скопје ( 2005-2009 ), сопруг и татко на 3 деца. 

 
Им благодариме на сите учесници. 

 



 
- проект: САМОДОВЕРБА 

Датум: Октомври 2018 година 

Локација: Хотел Unique&Spa, Охрид 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.974954739342875/974959366009079/?type

=3&theater 

 

„Самодоверба е најубавата работа што може да ја поседуваме.  

Вербата во себе е клучна за успех на секој еден од нас.  

Со самодоверба победивме и пред да за почнеме“. 

 

    
 

Во Октомври 2018 година во Хотел "Unique &Spa" во Охрид, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје одржа 

уште еден успешен мотивациски семинар на тема САМОДОВЕРБА. Присутни беа 250 

гости, учесници на семинарот.   

Искрено благодариме на сите присутни за интересот и позитивната атмосфера со која 

допринесоа да реализираме уште една успешна приказна.  

 

 

Предавачи беа:  

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

 

 
 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.974954739342875/974959366009079/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.974954739342875/974959366009079/?type=3&theater


 
Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 
 

Екслкузивни гости кои преку сопствените мотивирачки стории говореа и ги раскажаа 

своите успешни животни приказни беа:  

 

Живка Ангелоска, Претседател на Совет на град Охрид 

 

 
 

М-р Игор Бежоски секретар на Општина Охрид 

 
 

 

 

 



 
 

 

Сефер Цаноски, потпретседател на ФОН Универзитет, Скопје 

 

 
 

Д-р Мирко Лекоски, Општа Болница Охрид 

 

 
 

 

- проект: МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА 

Датум: 19 Октомври 2018 година 

Локација: ИЛИРИКА ФМ 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.977916155713400/977916105713405/?typ

e=3&theater 

  

 

"ЕУ ИНСТИТУТ" и "ИЛИРИКА" ФУНД МЕНАЏМЕНТ 

потпишаа меморандум за меѓусебна соработка. 

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје  и "ИЛИРИКА ФМ" ги договорија заедничките активностите на 

полето на инвестициски фондови.  

 

- проект: МОТИВАЦИЈА 

Датум: 24 Октомври 2018 година 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.977916155713400/977916105713405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.977916155713400/977916105713405/?type=3&theater


 
Локација: НУ Театар Битола, Битола 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/pg/euinstitute.eu/photos/?tab=album&album_id=982224058615943 

 

“ЕУ ИНСТИТУТ“ успеа да ја сплоти Македонија во Театарот во Битола и уште еднаш 

докажа дека човечките вредности се најбитни пред се. “ 

 

   
 

На 24 Октомври 2018 гдина, “ЕУ ИНСТИТУТ“ одржа семинар за МОТИВАЦИЈА во театар 

Битола. Учествуваа почитувани 540 учесници дојдени од Битола, Скопје, Охрид, Струга, 

Ресен, Тетово, Новаци, Кривогаштани, Гевгелија, Демир Хисар, Гостивар, Куманово, 

Самоков, Македонски Брод, Крушево, Кавадарци и Кичево.  

Ви благодариме што без разлика на партиска определба, вероисповест и националност 

бевте дел од семинарот МОТИВАЦИЈА.  

 

Предавачи беа:  

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

https://www.facebook.com/pg/euinstitute.eu/photos/?tab=album&album_id=982224058615943


 

            
Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 
Ексклузивни гости беа: 

Градоначалник на Битола Наташа Петровска 

 



 

     
 

 
 

 д-р Таше Трпчевски од “Плодност“ ,  

 
 

“Кромберг и Шуберт“,  



 
 

 
Сефер Цановски “ФОН“ Универзитет 

 

 
 

Коста Костадиновдки “Илирика Фунд Менаџмент“ Скопје  

 

 
 

и параолимпијката Оливера Наковска-Бикова.  

 



 

 
Им благодариме на нашите пријатели кои дојдоа како говорници и со тоа ни укажаа чест.  

 

- проект: МОТИВАЦИЈА 

Датум: 29 Октомври 2018 година 

Локација: СОУ “Св. Наум Охридски“, Македонски Брод 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и СОУ “Св.Наум Охридски“. 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983956215109394/?type

=3&theater 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983969941774688/?type

=3&theater 

 

“ Што повеќе се трудиме да постигнеме резултат и успех, тоа подобро ќе се чуствуваме 

кога ќе го постигнеме.“ 

 
 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983956215109394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983956215109394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983969941774688/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.983952671776415/983969941774688/?type=3&theater


 
На 29 Октомври 2018 год. во гимназијата СОУ “Св.Наум Охридски“, Македонски Брод     

во организација на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и директорот на СОУ “Св.Наум Охридски“, 

Ненад Маркоски и Маја Т. Стојаноска – педагог на истоименото училиште, се одржа 

мотивациски семинар за наставниот кадар и средношколците во 3та и 4та година.  

На семинарот се приклучија и 9 клас од ООУ “Св.Климент Охридски“ предводени од 

директорот Гоце Стојановски и уште 10 наставници од истоименото училиште.  

 

 
 

Присутните учесници на семинарот ги поздрави организаторот на семинарот воедно и 

директор на гимназијата Ненад Маркоски.  

 

 
Предаваа:  

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје која име се обрати со 

особено внимание и значење на основците и средношколците со мотивациски говор.  

 
Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  



 

 
 

 “ЕУ ИНСТИТУТ“ им благодари за поканата и присуството на сите 140 присутни учесници 

кои со внимание го следеа семинарот.  

 

 

- проект: КОМУНИКАЦИЈА 

Датум: 13 Ноември 2018 година 

Локација: Хотел ПОРТА, Скопје 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993598317478517/993597204145295/?typ

e=3&theater 

“Ви благодариме што бевте мотивирани и дојдовте од Кочани, Велес, Тетово, Охрид, 

Скопје и ја исполнивте салата до последното место. Несебично ги споделивме нашата 

позитивна енергија и знаења со вас. Веруваме дека стекнавме нови пријатели“.  

 

 
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993596170812065/993595210812161/?typ

e=3&theater 

 

Предавачи беа:  

Звонко Гичев, основач и предавач во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993598317478517/993597204145295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993598317478517/993597204145295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993596170812065/993595210812161/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.993596170812065/993595210812161/?type=3&theater


 
Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 
Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

 

 

- проект: КОМУНИКАЦИЈА ( вербална, невербална, писмена )  

Датум: 15 Ноември 2018 година 

Локација: НУ Центар за култура Битола 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.994830230688659/994830044022011/?typ

e=3&theater 

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје одржа уште една успешна обука на тема КОМУНИКАЦИЈА.  

На предавањето беше опфатена вербална, невербална и писмена комуникација. 

Благодариме на довербата на сите присутни учесници од: Битола, Вевчани, Струга, 

Прилеп, Новаци и Могила кои што присуствуваа на обуката.  

 

 

 
Портал објава на BitolaNews: 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.994830230688659/994830044022011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/pcb.994830230688659/994830044022011/?type=3&theater


 
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%

B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-

%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy

7h7X5FGdjqsL5N1kY 

 

Предавачи:  

 

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 

  
 

- проект: НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА  

Датум: 06 Ноември 2018 година 

Локација: Хотел ПОРТА, Скопје 

Организатор: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.1008878362617179/1008882092616806/?typ

e=3&theater 

 

Ви благодариме што бевте мотивирани и дојдовте од Кочани, Велес, Тетово, Охрид, 

Скопје и ја исполнивте салата до последното место. 

Несебично ги споделивме нашата позитивна енергија и знаења со вас. 

Веруваме дека стекнавме нови пријатели. 

 

https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://bitolanews.mk/2018/11/19/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%82/?fbclid=IwAR1TrJNlF00Tt2ms8F_F676Z1VY7BWUkdPhDdYJnOy7h7X5FGdjqsL5N1kY
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.1008878362617179/1008882092616806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/euinstitute.eu/photos/a.1008878362617179/1008882092616806/?type=3&theater


 

 

   

Предавачи:  

Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  



 

 
 

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

 

 
Звонко Гичев, основач и предавач во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје.  



 

 
 

- проект: КАКО ДА СЕ ПОДОБРИМЕ (НАПРАВЕТЕ ПОЗИТИВНА ПРОМЕНА) 

Датум: 8 Декември 2018 година 

Локација: Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVNmRBUEIymjL~_8g~%3Bsa3WJ~%3BN

L2YDIDBOTMlk2G4XaHz~_AlFIsLakOYGk21ugfYEZvwtN~%3BQGQ9QDV~%3BgNMATgeY9

OMQl3tSI9t9shajInwqoepFmXwqzv6AUj2g5amYHJDU44PiOFiGQwFoPBUykK4x~%3BowRzR

MrONVd7ia8bCbirLvmGGO~_XdxmF0nI9spCZXdJ7JIsa13BMWdwh4~_mTYyx~%3Bvpwg~%3

BWJkLJBOhzS4IgNyC4P9w2oPyAWOKdWM1GBiaJJjLBt6wAFFVsVPAnvxxHVOGXtKQnWNw

9TPInhcJRurftnPWpkGYn1XK6QmKdNP4xhbO5C6KlpzqEMEcrsQuAwm8KIOlTWB58Py3ki~_

F48fI1h~%3BZ4zKGPCptpFaKHaNgiV2ggtPpVNLAlnyG0h6iC2TUbpZCNE6km0PiC7hWEUJtY

6wXrn1EHzVwcmn5BRKX6ne0B9gM4PhQE47x~_G~%3BgGHM~_Hn.bps.a.10103030158080

47&type=1&__xts__[0]=68.ARB4YIo2yvH1CzZZFNa6ddsHPgpi11b3xQFmACXxhTNjphsu_dEN

sKGdiKCStT2b8cTdW9F0Zw-ZZYnsDqW-SKrZOz1lHpIm0jSGR-RG0-

FWNfP94hJp2oxMyTRqyZ063G54xZj28KrKfbyNtcPBeZQwIvNpos1Sz9VOygKdIehaUeKcoq97

xOB3_kFHqMuRetaTlP7CQg1RulI24kOWpdC5wlurtEg0WRz4HF5VEUF_bVvtfNr5pErruhan0qI

-RgwrpP9MqP4poiA0Y5w2gtjSDx-TPUoRPCnh-

lVRZWVPUqCYya9tfxuGN8aDreelX46jfRAOqwJ_IFaUds7ByiwU_rleWjWbBxW0oHoWfxBsuq6

a4RcxG_oGw8oysPZXCtqvzVS0_pvzt_SYbKhd5IC1ZYEkt4M2X2SATZtx9BPLK2JWqxsmu2kJ

gx_9636YZG2R4J3q8pduH8dnjFMx7amLE4ePBMBRaQOrjFZs-

gDey5S9QLRwlk3wfsDygpGq9v1Qe8TwO4nYF42Ufehcv4suPSLSVvM1g10zh4hYFw&__tn__=

HH-R 

 

“Горди сме што видовме искра во очите на сите млади лица кои дојдоа и беа наши гости. 

Веруваме дека Ви дадовме трошка искреност по која што ќе не запаметите“.  



 

 
 

Предавачи:  

 

Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи, основач и претседател на Европскиот Институт за 

менаџмент, право и дипломатија.  

 

 
 

Верица П. Гичева, основач и претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 



 

      
 

Звонко Гичев, основач и предавач во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 

 

 
 

Почитувани учесници на мотивациското говорење на тема  

КАКО ДА СЕ ПОДОБРИМЕ ( НАПРАВЕТЕ ПОЗИТИВНА ПРОМЕНА )  

Ви благодариме што имавте волја, желба и мотивација да дојдете од : Скопје, Куманово, 

Битола, Кочани, Радовиш Кавадарци, Тетово, Струга, Прилеп, С.Липково, Вевчани, 

Велес, Крива Паланка, Штип, Берово, Валандово, Дебар, Охрид, с.Белчишта, Гостивар, 

Гевгелија, с.Челошево (Велес), с. Миравци (Гевгелија) и Македонски Брод.  

 


