
 

 

Иванка Нестороска 
e-mail:  ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk; inestoroska@yahoo.com 
 

 

Области на експертиза 

 
• Меѓународни 

патувања и туризам 
• Менаџмент на 

настани и слободно 
време 

• Одржлив развој на 
туризмот 

• Туристички 
дестинации 

 

Професионално 
искуство:  
Македонија, Хрватска, 
Германија, италија, 
Израел, Португалија, 
Србија, Шпанија, 
Словенија, САД 

 

Јазици: 
македонски – мајчин 
јазик 

англиски – одлично 
говорење, читање и 
пишување 

германски- основно 
познавање 

руски - одлично 
говорење, читање и 
пишување 

српско-хрватски-   
одлично говорење, 
читање и пишување 

  

 

 
 

Иванка Нестороска е доктор на науки по туризам и угостителство од 2003 
година. Моментално е редовен професор на Факултетот за туризам и 
угостителство, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Македонија. 
Предава на група предмети од областа на туризмот и угостителството, а има 
долгогодишно искуство во образованието и истражувањето.   Проф.др.  
Нестороска е член на различни комисии, совети, научни и организациски 
одбори. Автор е и коавтор на преку 50 истражувачки трудови, 5 книги и 
учествувала во различни истражувачки и апликативни проекти.Таа е 
експерт со повеќе од 20 години искуство во областа на туризмот, а се 
занимава со подготовка на стратешки документи, истражување на пазарот, 
обуки, јакнење капацитети. Има искуство како клучен експерт во различни 
проекти поддржани од национални и меѓународни институции и има 
искуство во соработка со туристички чинители.  

Учество во проекти (во последните 5 години): 
1. Проект за локална и регионална конкурентност (LRCP), (2019), 
специјалист за туризам, Компонента 2: Зајакнување на управувањето со 
дестинации и овозможувачка средина; Наслов на договорот: Процес на 
управување со дестинации во десет дестинации, програма ЕУ-ИПА II, 2014-
2020 година - Кабинет на заменик-претседател на Владата задолжен за 
економски прашања и координација на економските ресори – УМФ-Тренинг 
2. Проект за локална и регионална конкурентност (LRCP), (2019), 
Консултант за туризам, Компонента 2: Зајакнување на управувањето со 
дестинации и овозможување на животната средина Програма ЕУ-ИПА II, 
2014-2020 година - Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен 
за економски прашања и координација на економските ресори – Општина 
Крушево,  
3. Зголемување на можностите за туризам преку искористување на 
ресурсите (I-TOUR), (2018-2022), проектен координатор, програма ИПА-II, 
Грција-Република Македонија, 2014-2020- Центар за развој на Пелагониски 
плански регион и Универзитет Св.Климент Охридски-Битола,  
4. Учење во училниците на иднината: вештини за настава 2030 
(TEACHING 2030),(2017-2020), проектен координатор и истражувач, 
програма ERASMUS+ Клучна акција 2 – Соработка за иновации и размена 
на добри практики Акција: Стратешко партнерство за високо образование,  
5. Иновативни решенија за подобрен пристап до услуги на локално ниво: 
Креирање мрежа за инклузивен развој на Пелагонискиот плански регион на 
Република Македонија, мапирање на потенцијалите за развој на различни 
видови рурален туризам и подготовка на Регистар на потенцијали за 
рурален туризам (RPRTs), (2017), Консултант за туризам УНДП - 
Министерство за локална самоуправа на Република Македонија –  Global 
Project Consulting (GPC) 
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6. Иновативни решенија за подобрен пристап до услуги на локално ниво: 
Создавање мрежа за инклузивен развој на Скопскиот плански регион на 
Република Македонија, мапирање на потенцијалите за развој на различни 
видови рурален туризам и подготовка на Регистар на потенцијали за 
рурален туризам ( RPRTs), (2017), Консултант за туризам, УНДП- 
Министерство за локална самоуправа на Република Македонија - Global 
Project Consulting (GPC) 
Избрани објавени трудови во последните 5 години: 
1. „Ковид 19 последици врз туризмот во Северна Македонија - перспективи 
на дестинацијата  за домашниот туризам“, (со коавтор), 4-та меѓународна 
научна конференција „TOURMAN2021“, Солун,  2021  
2. Туристичките прашања во Северна Македонија во услови на глобална 
пандемија (предизвици за водење на тури), (со коавтор), 4-та меѓународна 
научна конференција „TOURMAN2021“, Солун,  2021  
3. „Авантурата како потенцијал за збогатена туристичка понуда во 
Пелагонискиот регион“, XV меѓународна научна конференција за услужен 
сектор INSCOSES 2020, ФТУ-Охрид,  2020  
4. „Предизвици за идни туристички едукатори-нови вештини за настава“, 9-
та меѓународна конференција „Туризам, иновации и претприемништво-
TIE2019“, Универзитет во Пула „Јурај Добрила“, Хрватска, Пореч,  2019  
5. „Туристичка валоризација на Вардарскиот плански регион во функција на 
создавање регистар за развој на руралниот туризам“, (со коавтори), XIV 
меѓународна научна конференција за услужен сектор INSCOSES 2018, 
ФТУ-Охрид, Универзитет Св. Климент. Охридски-Битола, Охрид, 2018.  
6. „Промени во работењето на туристичките агенции кон современите 
дигитални трендови“, Трета меѓународна научна конференција „Туризмот 
во функција на развојот на Република Србија“ Туризмот во ерата на 
дигитална трансформација, Србија, 2018. 
7. „Предизвици за развој на туризмот за руралните региони, I Меѓународна 
научна конференција за економија и менаџмент EMAN 2017: предизвици на 
глобализацијата Љубљана, Словенија, 2017 
Публикации: 
1. „Туристичко образование во ера на промени“ (2019), (коавтор), 
Универзитет Јурај Добрила во Пула, Факултет за економија и туризам, 
Хрватска 
2. „Економија на туризмот: Последните случувања во Македонија (2015), 
(со коавтор), Академско издаваштво LAMBERT 
3. „Меѓународен патнички промет“ (2013), Факултет за туризам и 
угостителство, Охрид, Р.Македонија 
4. „Меѓународен туризам“ (2006), ФТУ, Охрид, Р.Македонија 
5. „Анимации во туризмот“ (2005) , ФТУ Охрид, Р.Македонија 
6. „Туристички агенции – практикум“ (1999), (со коавтор), ФТУ, Охрид, 
Р.Македонија  


