
Вон. проф. д-р МарјанТанушевски 

Роден 1967 година во Битола, оженет, татко на две деца 

Образование: 

Доктор на науки, доктор на Менаџмент, 2012 

Ментор: д-р Наташа Габер Дамјановска. Тема: Лобирање, креирање јавни политики... 

Академски статус: 

-Избран вонреден проф. д-р за наставните предмети „Односи со јавност“ и „Менаџерско 

лобирање“ – БАС Скопје и Битола 

-Избран надворешен соработник на Академија на науките и уметностите-АНУБИХ 

Сараево и рецензент на сите изданија во Одделение за општествени науки 

-Директно соработува со МАНУ. Потпишан Договор со Центар за истражувања. 

-Предавања на покана на Универзитет Обединети Нации во Белград и државен 

Економски факултет во Загреб 

-Претседател на Македонско научно друштво-Битола (Друштво со 250 членови, 16 

академици...) 

Авторски книги: 

10 публикувани книги, од нив 7 на македонски, 2 на англиски и 1 на албански јазик, како 

и на првата аудио книга за слепи лица „Вечноста на Битола“. Научни трудови... 

Акценти: 

 „Нов практичен водич за лобирање“-поддржано од Делегација на ЕУ во РМ 

„Транспаренто лобирање на граѓански организации“ – поддржано од Делегација на ЕУ 

„Лобирање во локална самоуправа“ – издавач МЦМС-Скопје 

„Лобирање во културата-конзулската дипломатија во Битола“ (рецензенти д-р Нано 

Ружин и Академик Костадин Пушара од Србија) 

Професионален статус: 

26 годишно работно искуство, од тоа 12 години во Радио Битола и 14 години во МИА 

(меѓународни, национални и општински награди и признанија) 

Странски јазик: Активно познавање и говорење Англиски јазик и ех. ЈУ-јазици 

 



Општествен ангажман и придонес во заедницата (предлаган од СДСМ): 

-Претседател на Совет на Општина Битола, 2000-2005 г. (успешно менаџиран преод во 

децентрализација на Општината) 

-Претседател на Управен одбор на МИА, 2002-2006 г. (успешна трансформација од ЈП во 

АД МИА) 

-Член на Управен одбор на МИА, 2017- (задолжен за правни и финансиски прашања. 

МИА во 2018 покажа финансиска добивка од 100.000 евра, потврдена со ревизорски 

извештај).  

Работа на Закони: 

-Член на работна група за изработка на Закон за здруженија на граѓани и фондации, 2009 

(на барање на МЦМС-Скопје) 

-Член на работна група за изработка на нов Закон за лобирање, 2019 (на покана на 

министерката Рената Тренеска Дескоска) 

Граѓански сектор: 

-Претседател на Македонско научно друштво-Битола (вратен сјајот на Друштвото) 

-Член на хуманитарната невладина организација Лајонс (два пати лично награден со 

медал од претседателите на Светската лајонс федерација Џо Престон-САД и Гудрун 

Ингвадотир-Исланд) 

Меѓународни настапи (дел): 

-Панелист и предавач на покана на Министерство за правда на Р.Србија во Белград 

-Панелист на стручен собир на покана на Хрватско друштво на лобисти (покровител Иво 

Јосиповиќ, претседател на Република Хрватска) 

-Две предавања на покана на Надворешно-трговска комора на Босна и Херцеговина во 

Сараево 

-Предавање пред бизнис секторот и комората на Црна Гора во Подгорица 

-Стручно излагање на Меѓународна конференција – Собир на Новинските агенции од 

Европа во Тирана. Настап во прва сесија заедно со директорите на АНА-МПА, Солун и 

АТА-Тирана. 

Со почит, 

Марјан Танушевски, член на СДСМ 075-284-513 


