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About Us:   “GLOBAL STRATEGIC ISSUES RESEARCH INITIATIVE” 

Основањето на иницијативата дојде како резултат на заедничката соработка на Центарот за 

стратегиски истражувања на МАНУ и Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при 

Министерството за надворешни работи во рамките на Меморандумот за соработка потпишан меѓу овие две 

институции. 

Основната цел и задачи на "Global Strategic Issues Research Initiative (GSIRI)", која е основана како 

мрежа на високи претставници и клучни чинители од повеќе македонски владини институции, професори, 

научници и експерти, е да се биде респектабилно непрофитно и независно полу-академско истражувачко 

тело во вид на think-thank кое што ќе ги истражува и следи сите глобални прашања и предизвици од 

политички, економски, безбедносни, културни и научни аспекти во однос на геополитичката и геостратешката 

позиција на Република Македонија во однос на Западниот Балкан, Европската унија и пошироко. 

Во тој контекст, GSIRI ќе организира неколку меѓународни научни конференции - две веќе се во 

подготовка, тркалезни маси, работилници, дебати и редовни состаноци и брифинзи со највисоките државни 

институции на Република Македонија и нивните претставници, ќе се објавуваат научни трудови, книги, 

конференциски зборници и препораки, а во план е и воспоставување на периодично научно списание на свој 

веб-сајт. 

Во оваа смисла, би сакале да ве информираме дека GSIRI планира, исто така, да се воспостави 

редовни контакти и организираат состаноци и брифинзи со амбасадори и дипломати акредитирани во 

Република Македонија, за да се разговара за прашања од глобално и стратешко значење за Република 

Македонија. 

Постојани членови на главниот одбор на иницијативата се: 

1) академик Владо Камбовски - МАНУ, претседател 

2) амбасадор Абдулкадар Мемеди - директор на Институтот за геостратешки истражувања и 

надворешна политика во МНР, заменик претседател  

3) генерал Горанчо Котески - Кабинет на претседателот на Република Македонија, член 

4) Наќе Чулев - Директорот на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија, член 

5) Државниот секретар на Министерството за внатрешни работи, член 

6) полковник Љубе Дукоски - Министерството за одбрана, член 

7) Професор д-р. Митко Котовчевски - Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот 

Факултет, член 

8) Професор д-р. Тони Милески - Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот Факултет, 

член 

9) Професор д-р. Ветон Љатифи - Универзитетот на Југоисточна Европа, член 

 

Придружни членови на GSIRI кои ќе бидат повикувани за средби и состаноци, врз основа на 

релевантни теми од областа на нивната професија и експертиза се: 

Академик Абдулменаф Беџети - МАНУ 
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Д-р. Нуман Аруч - МАНУ 

Д-р. Владо Поповски, Трајан Гоцевски, Зоран Илиевски, Нано Ружин, Тони Милески, Томе Батковски, 

Ненад Марковиќ, Владимир Ортаковски, Назми Малиќи, Методи Хаџи-Јанев, Бранислав Саркањац, Дарко 

Ангелов, Методија Дојчиновски 

Истражувачи, експерти и членови на тинк-тенк организации и невладиниот сектор: Љубомир Гајдов 

(Филозофско друштво на Македонија), Андреја Богданоски (Институт "Analytica"), Марио Шаревски (МАНУ), 

Евро-Атлантскиот Совет на Македонија, Европското движење на Република Македонија. 

 

 

 


