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РЕФЕРАТ 
 

 
За избор на Насловен Доцент на Правен факултет – Кичево во наставно – 

научната област „ Друго - Администрирање со ЕУ проекти “ (50903) 
 

 Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, по претходно распишан 
конкурс за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања на 
научната област „Друго – Администрирање со ЕУ проекти“ (50903), објавен 
во дневниот весник „Нова Македонија“ и дневниот весник „Лајм“, од 11.01.2019 
година, на седницата одржана на ден 07.02.2019 година со Одлука број 02-55/3 
формираше Рецензентска комисија во состав: Вон. Проф. д-р Младен 
Караџоски – претседател, Вон. Проф. д-р Бранко Димески – член и Доц. д-р 
Елена Тиловска - Кечеџи – член. Комисијата констатира дека на распишаниот 
конкурс се пријави единствено кандидатот д-р Сашо Додовски. По 
разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и објавен 
конкурс, согласно член 173, член 164, член 165, член 166 став 3 и член 182 од 
Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 30, 
член 31, член 32 и член 33 од Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, („Билтен бр. 446, од 
03.10.2018 година“), Рецензентската комисија со задоволство на Наставно – 
научниот совет на Правен факултет – Кичево му го поднесува следниот  
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

I. Биографски податоци, образование и работно искуство на кандидатот д-р 
Сашо Додовски 
 
 
          Д-р Сашо Додовски е роден на 16.07.1972 година во Битола, Република 
Македонија.           
          Своите постдипломски студии ги завршува на Економски факултет – 
Прилеп на студиската програма Економија на претпријатија. Магистрира на 
тема: Ревидираните финансиски извештаи на трговските друштва, релевантна 
основа за економско-финансиска анализа на нивното работење. По 
завршувањето на последипломските студии продолжува со истражување на 
интрапретприемништвото и докторира на Факултет за информатички и 
комуникациски технологии − Битола на тема: Развој на систем за контрола на 
менаџерски перформанси.  
          Тој е вработен во Младински културен центар – Битола, а воедно е 
претседател на Прогрес – Институт за социјална демократија од Скопје. Исто 
така, претходно има работено и како раководител на служба за финансиски 
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работи и референт за план и анализа во ЕСМ (ЕВН) а.д. Македонија, 
подружница Битола. 
 
           
 

 
II. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност на 
кандидатот д-р Сашо Додовски 
 
 

          Д-р Сашо Додовски има учествувано на повеќе симпозиуми, конференции 
и конгреси во земјата и во странство, меѓу кои најистакнати се:  

- Развојот на граѓанското општество во Југоисточна Европа – Европска 
Комисија - Брисел 2008;  

- Перспективите и развојот на волонтерството во Европа – Велс, Велика 
Британија 2007;  

- Учество на работен дел од Парламентарното собрание на Советот на 
Европа – Стразбур 2003;  

- Перспективи за членство во НАТО алијансата - Брисел 2002; 
- Конференција за проширувањето на Европската Унија - Брисел 2001; 
- Учество на тренинзи за проектни циклуси, организациона оцена, 

стратешко планирање, институционален развој и организационо јакнење, 
тим билдинг и фасилитаторско водство, вмрежување и прибирање 
средства, интеркултурно учење и ненасилно однесување и посредништво 
при конфликти, присуство на различни интернационални семинари и 
симпозиуми, меѓу кои и конференции на ЕУ и НАТО.  

 
Во рамки на стручно – апликативната дејност, д-р Сашо Додовски 

учествувал во бројни проекти, од кои најсигнификантни се следните ЕУ 
проекти: 

 
- Национален координатор во регионален проект поддржан од Европска 

Комисија: „Платформа за социјални иновации во младинско вработување 
во Југоисточна Европа“ каде што Младински културен центар – Битола е 
партнерска организација;  

- Проектен координатор во проектот: „Обединети младински работници“ 
финансиран од ИПА програмата на Европска Комисија IPA TAIB 2011 
„Понатамошно јакнење и финансиска одржливост на граѓанското 
општество“; 

- Финансиски менаџер во ИПА проектот: „Рурални иницијативи за 
вработување“ каде што Младински културен центар – Битола е 
партнерска организација; 

- Менаџер на институционален грант за организациски развој од 
програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС имплементиран од МКЦ – Битола; 

- Национален координатор во регионалниот ИПА проект „Поделено 
минато – заедничка иднина“ и многу други проекти. 
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Кандидатот во последните пет години ги објавил следните научни трудови: 
 

 
 1. Mиленковски Божидар, Марковска Моника, Додовски Сашо, Социјалното 
претприемаштво како алатка за поттикнување на младинското 
претприемаштво, Четврта меѓународна научна конференција ,,Современите 
менаџерски предизвици и организациските науки”, предметен фокус: ,,Од 
организациска интеграција кон поголема ефективност”, Бизнис академија 
Смилевски-БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 04-06 Ноември, 2016. 
  
2. Мilenkovski Bozidar, Markovska Monika, Dodovski Sasho, The role of student 
practice in function of improvement of entrepreneurship in Republic of Macedonia, 
10-th scientific conference “THE POWER OF KNOWLEDGE”, Agia Triada, Greece, 
International Journal Vol. 14.2, 07-09 October, 2016.  
 
3. Dodovski Sasho, Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Developing control 
system of managerial performance in the Republic of Macedonia, 10-th scientific 
conference “THE POWER OF KNOWLEDGE”, Agia Triada, Greece, International 
Journal Vol. 14.3, 07-09 October, 2016.  
 
4. Dodovski Sasho, Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Creativity as a key 
element in system – process approach cir in innovation management, 
“KNOWLEDGE”, International Journal Scientific papers Vol. 23.1, 24-27 May, 
2018.  
 
5. Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Dodovski Sasho, Knowledge as an 
economic good, XVI International Scientific Conference “Management and 
Engineering’ 18”, Volume 2, Sozopol, Bulgaria, 24-27 June, 2018. 
 
6. Д-р Сашо Додовски, Проф. д-р Моника Марковска, Проф. д-р Божидар 
Миленковски, Necessity of actualization of the youth entrepreneurship among roma 
as possibility for decrease of their unemployment, Научно списание, Хоризонти, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, 2018 
 
 

Додека, во фаза на објавување е следниот негов труд: 
 

1. D-r Sasho Dodovski, Ass. Professor Monika Markovska, Ass. Professor 
Bozidar Milenkovski, Identifying stages in the process of control managerial 
performances in the public institutions in Republic of Macedonia, XVI 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND 
ENGINEERING’  
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III. Заклучок и предлог 
 
 
          Рецензентската комисија со големо внимание ја разгледа и оцени 
поднесената пријава и приложената документација на кандидатот д-р Сашо 
Додовски и констатира дека кандидатот во целост ги исполнува условите и 
критериумите наведени во Законот за високо образование, Статутот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Правилникот за 
критериумите и постапка за избор во наставно – научни, наставни, наставно – 
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и општите акти на Правниот факултет – Кичево, за избор во наставно – 
научно звање – насловен доцент во научната област Администрирање со ЕУ 
проекти (50903). Во прилог на тоа е и фактот што темите кои кандидатот ги 
обработувал во магистерскиот и докторскиот труд се непосредно поврзани со 
содржината на областа во која ќе биде избран, како и дека тој располага со 
дваесет годишно работно искуство, постигнувајќи исклучителни резултати 
посебно во проектно – апликативниот сегмент.  
          Имајќи предвид дека д-р Сашо Додовски објавил солиден  број научни и 
стручни трудови, партиципирал на меѓународни научни конференции, работел 
на бројни домашни и меѓународни проекти, истовремено надградувајќи ги 
своите знаења, вештини и компетенции, цениме дека станува збор за мошне 
солиден научен, стручен, но и мошне трудољубив и вреден работник во 
апликативната дејност, кој е активен и продуктивен член на академската 
заедница, но исто така и во бизнис заедницата и невладината сфера. 
          Кандидатот ги исполнува општите и посебните услови за избор во 
наставно – научното звање Насловен Доцент. Имено, кандидатот има 
реализирано просек од 8.13 на додипломските студии и просек од 8.44 на 
последипломските студии. Тој има научен степен доктор на науки од научната 
област која се избира, има објавени најмалку четири научни труда во 
референтна научна публикација согласно со Законот за високото образование во 
последните пет години пред објавувањето на огласот за избор, има познавање на 
најмалку еден странски јазик, односно англиски јазик (C1 ниво) за што 
приложил соодветна потврда, а има и способност за изведување на 
високообразовна дејност. Исто така, кандидатот ги исполнува и бараните услови 
согласно Анекс 1 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
          Поаѓајќи од погоре наведените мислења, оценки и констатации, а имајќи 
ја предвид содржината на целокупната научно – истражувачка, стручна и 
особено маркантната апликативна дејност на кандидатот, Рецензентската 
комисија во состав: Вон. Проф. д-р Младен Караџоски – претседател, Вон. 
Проф. д-р Бранко Димески – член и Вон. Проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи 
– член со задоволство му предлага на Наставно – научниот совет на Правен 
факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, да го 
прифати овој Извештај и да го избере д-р Сашо Додовски за наставник во 
наставно – научно звање Насловен Доцент во научната област 
Администрирање со ЕУ проекти  (50903).  
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Рецензентска Комисија: 
 
 

1. Проф. д-р Младен Караџоски, вонреден професор, с.р. 
 
2. Проф. д-р Бранко Димески, вонреден професор, с.р. 
 
3. Проф. д-р Елена Тиловска - Кечеџи, вонреден професор, с.р. 

 
 
 

 
Кичево, 06.05.2019 година 
 

 
 

 


