РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 50302 - ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА И 50329 - ДРУГО
(ПРЕТПРИЕМНИЧКА ЕКОНОМИЈА; БИЗНИС) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА
Врз основа на член 63, а во врска со член 132 од Законот за високо образование,
како и член 43, 44 и 45 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно-научниот совет на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола на седницата
одржана на ден 19.12.2017 година донесе Одлука бр. 02-785/6 од 19.12.2017 година, за
формирање Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни
звања од научните области: 50302 – Применета економија и 50329 – Друго
(Претприемничка економија; Бизнис) во следниот состав:
1. Ред. проф. д-р Пеце Недановски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје, Економски факултет, Претседател,
2. Ред. проф. д-р Кирил Постолов, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје, Економски факултет, Член, и
3. Вонр. проф. д-р Моника Марковска, Универзитет „Св. Климент Охридски“–
Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии, Член.
На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“ од 6.12.2017
година, се пријави само кандидатот доц. д-р Божидар Миленковски. Врз основа на
пријавата и по разгледувањето на доставената документација, Рецензентската комисија
го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р Божидар Миленковски е роден на 1.06.1979 година во Битола каде
завршува основно и средно образование. Своето образование го продолжува на
Економскиот факултет во Скопје каде се стекнува со звањето дипломиран економист.
Студиите ги завршува со просечна оцена 9,22 и во април 2004 година на промоцијата
на дипломирани економисти на Економскиот факултет – Скопје, прогласен е за
најдобар студент на департмeнтот по Менаџмент.
Последипломски студии кандидатот запишува на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи – Битола. Студиите ги завршува со просечна
оцена 9,5. Со одбраната на магистерскиот труд ,,Претприемништвото и иновативноста основни механизми на економијата на знаење, како нова економска парадигма и
развојна компонента на регионалната економска политика”, се стекнува со звање магистер на науки од областа на јавната администрација. Докторската дисертација со
наслов: ,,Претприемништвото и интелектуалниот капитал како фактори на
конкурентноста во ерата на економијата на знаење”, д-р Миленковски ја одбрани на
Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 7.2.2013
година, со што стекнува со научен степен доктор на економски науки.
По дипломирањето, кандидатот извесен период работи во фирмата „Синпекс“ од
Битола, како комерцијален менаџер за програматa John Deere, а од 1.9.2007 година
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работи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, најпрвин како соработник,
а потоа и наставник на група предмети од областа на економијата и менаџментот.
Д-р Миленковски активно се служи со англискиот јазик. Исто така, поседува
основни познавања од германски и грчки јазик, како и неопходни компјутерски
вештини од Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и Internet. Кандидатот располага
со комуникациски вештини, способност за работа во тим, вештини за подготовка и
презентација на научни трудови, како и способност за научно и аналитичко
истражување.
2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Својата академска кариера кандидатот ја започнува во 2007 година на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како соработник. Во периодот 20072013 година тој е вклучен во наставните активности по дисциплините: Јавни финансии,
Инвестиции, Основи на економијата, Економија на растот и развојот, Финансиски
менаџмент, Претприемништво и Вовед во менаџмент.
По докторирањето во 2013 година, д-р Миленковски е избран во звање доцент
од кога континуирано е ангажиран во изведување на настава, најпрвин на Факултетот
за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) – Битола, а потоа
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии од Битола по
предметите: Е-бизнис, Претприемништво и мал бизнис, Менаџмент на мал бизнис,
Вовед во бизнис на прв циклус студии, како и Претприемништво и е-трговија на втор
циклус студии.
Во досегашниот период, кандидатот д-р Миленковски дава значаен придонес во
стручно и научно оспособување на млади кадри: дипломци, магистранти и докторанти.
Имено, тој се јавува како ментор на 31 (триесет и еден) дипломски труд, а во 42
(четириесет и два) дипломски труда се јавува како член во комисија за одбрана. Исто
така, членува во комисии за оценка и одбрана на 10 (десет) магистерски трудови (во
фаза на менторирање има 2 магистерски труда), како и во комисии за оценка и одбрана
на 5 (пет) докторски дисертации.
Потврда за успешната реализација на наставно-образовната дејност претставува
позитивната оценка од процесот на самоевалуација, при што кандидатот се стекнал со
вкупна просечна оценка 4,52 (од максимална оцена 5). Поконкретно резултатите од
спроведената анкета меѓу студентите во текот на ноември 2015 година, за оценување на
наставно-образовната дејност на академскиот кадар, во случајот на д-р Миленковски,
подетално се презентирани во продолжение:
 Соодветна подготвеност на наставникот за реализација на наставата - средна
вредност: 4,78;
 За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите - средна вредност: 4,56;
 Наставникот користи современи методи на наставна работа - средна
вредност: 4,44;
 Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес средна вредност: 4,44;
 Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...) - средна вредност: 4,78;
 Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување
на знаењата од предметот - средна вредност: 4,22;
 Наставникот го реализира предвидениот фонд часови - средна вредност: 4,56;
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Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература средна вредност: 4,22;
Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(комјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) - средна
вредност: 4,22;
Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво - средна
вредност: 4,67;
Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
- средна вредност: 4,44;
Испитните/колоквиумските прашања се во рамки на предметната програма и
предвидената основна литература - средна вредност: 4,67;
Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување - средна вредност: 4,56;
Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите - средна
вредност: 4,67.
3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
3.1. Објавени научни и стручни трудови

Во претходниот период кандидатот д-р Божидар Миленковски се јавува како
автор и коавтор на повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и
странство. Основен предмет на негов истражувачки интерес се: економијата на знаење,
претприемништвото, социјалното претприемништво, конкурентноста, интелектуалниот
капитал, иновативноста, информациските системи и управувањето со знаење, како и
нивното значење и улога во создавањето конкурентска предност. Д-р Миленковски во
своите трудови користи систематска анализа и методологија на истражување која му
овозможува осветлување на релациите помеѓу претприемништвото, иновативноста и
интелектуалниот капитал, со цел нивно детерминирање како основни фактори кои им
овозможуваат на современите претпријатија и организации отварање процеси на
иновирање, во контекст на постигнување конкурентска предност во услови на
современата економија заснована на знаење. Кандидатот Миленковски во своите
истражувања истакнува дека, новиот облик на производство и новите информатичкокомуникациски технологии се засноваат на информациите, знаењето, иновациите и
индивидуалната креативност, како фактори за општа продуктивност и организација на
производството преку промена на предметот и внатрешната динамика на економските
процеси во целина. Во ваква констелација, не-индустриското производство својата
предметност ја искажува преку производство на идеи, иновации и знаење. Новиот
облик на производство и новите технологии се ослободени од крутоста, статичноста и
нефликсибилноста на конвенционалните фактори на производство. Oва, пред сè, се
должи на уникатните карактеристики на знаењето како економско добро.
Конкурентската предност заснована на знаење бара постојано вложување во
истражување и развој, образование и развој на вработените, нова технологија и сл.
Претпријатијата односно организациите кои користат одреден облик на знаење
(интелектуален капитал) во своето работење и притоа водат грижа за практикување
претприемнички начин на водење на бизнисот (иновативност, креативност, ризик)
влијаат врз зајакнување на својата конкурентност. Истражувачкиот интерес на д-р
Миленковски е фокусиран на актуелни проблематики, кои во Р. Македонија се малку
истражувани. Интелектуалниот капитал, иновациите, социјалното претприемништво во
основа се проблематики кои се застапени во најголем дел од неговите истражувачки
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трудови. Ова претставува потврда дека кандидатот се насочил кон остварување научен
придонес во современи и значајни тематски подрачја што имаат директна или
индиректна поврзаност со целокупниот општествен и економски развој на Р.
Македонија.
Во продолжение наведени се објавените научно-истражувачки трудови на д-р
Миленковски за периодот 2013-2017 година (од изборот во звањето доцент до денес),
во кои тој се јавува како автор или коавтор:
1. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika, Dimeski Branko (2017), Social
Entrepreneurship and Public Sector Entrepreneurship: Common Aspects and
Relationships (abstract), International Scientific Conference on Business and
Economics: “Building Bridges between Business Research and Industry Needs”,
South East European University, Tetovo, Macedonia, 17-18 February, Book of
Abstracts, p. 78-79;
2. Mиленковски Божидар, Марковска Моника, Додовски Сашо (2016),
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”, ISBN,
Бизнис академија Смилевски - БАС и БАС Институт за менаџмент, 4-6
ноември, Битола, стр. 439-446;
3. Мilenkovski Bozidar, Markovska Monika, Dodovski Sasho (2016), 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, ISSN 1857-92, стр. 548-553, 7-9 October;
4. Dodovski Sasho, Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar (2016), 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, ISSN 1857-92, стр. 891-896, October 7-9;
5. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika (2016), ICT in the modern economy
based on knowledge, XIV International Scientific Conference “Management and
Engineering’ 16”, Sozopol, Bulgaria, June 19-23, Conference Proceedings, Vol. I,
p. 15-21;
6. Milenkovski Bozidar, Jovanova Danche (2015), The Role of the Globalization and
Information-Communication Technologies in the Modern Business Work,
Horizons (international scientific journal), Series A, Vol. 18, University “St.
Kliment Ohridski”, Bitola, ISSN: 1857-9884, September, p. 45-53;
7. Gruevski Dragan, Milenkovski Bozidar, Cvetkovska Mirjana (2015), Diagnosis of
the Potential for Successful Implementation of a Knowledge Management System
in a University Unit Member, TEM Journal, ISSN: 2217-8309, e-ISSN: 22178333, Vol. 4, No. 2, pp. 197-206, May;
8. Марковска Моника, Миленковски Божидар (2014), Улогата на
иновацискиот менаџмент во постигнување компаниска конкурентска
предност, Трета меѓународна научна конференција ,,Современите
менаџерски предизвици и организациските науки”, предметен фокус:
,,Стратегиски фокусирана организација и одржлива компаниска
конкурентност”, ISBN 978-608-4729-03-7, Бизнис академија Смилевски БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 24-25 октомври, стр. 567-578;
9. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika (2014), The Role of Education in the
Knowledge Economy, XII International Scientific Conference Management and
Engineering, Sozopol, Bulgaria, June 22-25, Vol. 1, p. 1036-1042;
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10. Gruevski Dragan, Milenkovski Bozhidar, Cvetkovska Mirjana (2014), Knowledge
management as an integral component of the SMEs’ organizational development
in the Republic of Macedonia, European Journal of Business and Management,
www.iiste.org, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol. 6, No. 16,
p. 86-93;
11. Ristovska Mirjana, Milenkovski Bozidar (2013), Inter-relationship of democracy
and human rights in the modern state, International Scientific Conference “The
Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration will take place”, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-608-4532-35-4, pp.
241-251, published 21.12.2013;
12. Миленковски Божидар, Марковска Моника (2013), Развојот на малите и
средните претпријатија и претприемништвото во ЕУ (апстракт),
Меѓународна научна конференција со наслов: ,,Регионална економска
соработка во процесот на глобализација”, Економски факултет при
Државниот Универзитет во Тетово, 6-7 декември, стр. 95-96;
13. Миленковски Божидар (2013), Улогата на знаењето во создавањето
одржлива компаниска конкурентска предност, Втора меѓународна научна
конференција ,,Современите менаџерски предизвици и организациските
науки”, со предметен фокус: ,,Придонесот на човечките ресурси и
организациските промени во одржливата компаниска конкурентност”, ISBN
978-608-4729-00-6, БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 1-3 ноември,
стр. 190-198.
3.2. Учество на научни конференции, симпозиуми и семинари
Во периодот од 2013 до 2017 година, д-р Миленковски учествувал на повеќе
научни конференции, симпозиуми и семинари и тоа:
1. First International Scientific Conference on Business and Economics, South East
European University, Tetovo, Macedonia, 17-18.2.2017;
2. Четврта меѓународна конференција: ,,Современите менаџерски предизвици и
организациските науки”, БАС Институт за мнаџмент Битола и Бизнис
Академија Смилевски БАС-Скопје, Битола, 4-6.11.2016;
3. Tenth International Scientific Conference: “The Power of Knowledge”, Institute of
Knowledge Management, Skopje, Agia Triada, Greece, 07-09 October, 2016,
4. XIV International Scientific Conference “Management and Engineering 16”,
Sozopol, Bulgaria, Technical University Sofia, Bulgaria, June 19-23, 2016;
5. Seminar: “How to get money for your idea in 7 days or less?”, CEFE Macedonia
& Economic Chamber of Macedonia, Bitola, R. of Macedonia, June 18, 2016;
6. Пленарна конференција ,,Дигиталната економија како тајно оружје на
претприемачот”, Регионална стопанска комора - Битола, 12.5.2016;
7. Конференција ,,Малите и средни претпријатија за регионален економски
развој”, Младински културен центар - Битола (МКЦ – Битола) во соработка
со Европската бизнис асоцијација (ЕБА), Битола, 3 ноември 2015;
8. Seminar: “Trends in the Global Economy”, KB First Pension Fund and Economic
Chamber of Macedonia, Skopje, R. of Macedonia, October 29, 2015;
9. Трета меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски
предизвици и организациските науки”, предметен фокус: ,,Стратегиски
фокусирана организација и одржлива компаниска конкурентност”, Бизнис
академија Смилевски - БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола,
Република Македонија, 24-25.10.2014;
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10. Втора меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски
предизвици и организациските науки”, предметен фокус: ,,Придонесот на
човечките ресурси и организациските промени во одржливата компаниска
конкурентност”, Бизнис академија Смилевски - БАС и БАС Институт за
менаџмент, Битола, Република Македонија, 1-3.11.2013;
11. International Scientific Conference “The Balkans between Past and Future:
Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration will take place”,
Faculty of Security – Skopje, Ohrid, Macedonia, June 5-8, 2013.
3.3. Изработка и јавна одбрана на докторски и магистерски труд
1. ,,Претприемништвото и интелектуалниот капитал како фактори на
конкурентноста во ерата на економијата на знаење”, докторска дисертација,
Економски институт, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 7.2.2013;
2. ,,Претприемништвото и иновативноста - основни механизми на економијата
на знаење, како нова економска парадигма и развојна компонента на
регионалната економска политика”, магистерски труд, Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи - Битола,
Универзитет ,,Св. Климент Охридски” - Битола, 25.2.2011 год.
3.4. Студиски престои
Во текот на последните пет години, кандидатот реализирал два студиски
престои и тоа:
1. како стипендист на германската служба за академска размена (DAAD), во
периодот од 1.07.-1.10.2013 година, престојувал на Универзитетот во Трир,
Германија, и
2. како стипендист на проектот за академска размена помеѓу ЕУ и државите од
Западен Балкан (Basileus IV), во периодот од 1.12.2013 до 30.08.2014 година
престојува на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” во Софија, Бугарија.
4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Својот ангажман во доменот на стручно-апликативната дејност, кандидатот го
насочува кон повеќе активности:
1. Учество во изработка на ,,Локална стратегија за намалување на младинската
невработеност кај ромите преку претприемништво во општина Битола (20182020)”, во рамки на Проект: ,,Активно учество во намалување на
младинската невработеност кај Ромите”, имплементиран од Младински
културен центар и Баирска светлина, Битола, 25.8.2017;
2. Изработка на документ ,,Ефективост и квалитет на практичната работа на
студентите на универзитетите во Македонија во согласност со потребите на
пазарот“, Младински културен центар, Битола, Ноември 2016;
3. Учество во изработка на Стратегиски план за промоција на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии од Битола за академската 20162017 година, ФИКТ, Битола, 2016;
4. Учество во проект: ,,Дизајн и имплементација на информациски систем во
ФИКТ“, Битола, 2014/15,
5. Учество во проект: ,,Дизајн и имплементација на информациски систем за
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менаџмент на знаење во ФАМИС“, Битола, 2013,
6. Учество во проект: ,,Проблемот на премостувањето на малите бизниси и
можностите за негово надминување низ синергирањето и тимската работа“,
Битола, 2013.
Во овој контекст треба да се потенцира фактот дека во периодот од 19.9.2014
година до денес, доц. д-р Миленковски ја обавува функцијата Раководител на Центарот
за трансфер на технологии при Факултетот за информатички и комуникациски
технологии од Битола.
4.1. Учество на обуки
Во анализираниот период (2013-2017), кандидатот активно учествува во неколку
обуки:
1. ,,Продажни вештини и техники”, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија,
Скопје, 13.7.2017;
2. “Out of the box размислување - креативност и иновативност како предуслов
за одржување на конкурентност на компаниите”, Концепт, Институт за
бизнис и корпоративно образование, Скопје, 5.4.2017;
3. ,,Обука за претприемачки вештини по ЦЕФЕ методологија”, Здружение на
граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 24-28.7.2016;
4. ,,Работилница за менторирање“ (Mentoring Workshop), CEED, Swisscontact
SECO Entrepreneurship Program, Skopje, February 22, 2016;
5. ,,Неконвенционални начини на финансирање на малите и средните
претпријатија“, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија во соработка со
Стопанската комора на Република Македонија, Скопје, 14.11.2015;
6. ,,Oбука за креативно претприемништво“ (Creative Enterprise Toolkit), Swiss
Foundation for Technical Cooperation and British Council, Skopje, October 26-29,
2015;
7. ,,Вештини за надминување на психолошките бариери за успех на
претриемачот“, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 1213.9.2015;
8. „Обука за анализа на ризици, пазарен потенцијал, финансиска проекција и
заштита на права од интелектуална сопственост“, Фонд за иновации и
технолошки развој, Битола, 11.9.2015.
4.2. Гостувачки предавања
Во рамки на дејностите од поширок интерес, кандидатот има реализирано
неколку гостувачки предавања и тоа:
1. „Интелектуалниот капитал во економијата на знаење“, oрганизирано од
Центарот за европски развој и интеграција, Битола, 22.11.2017;
2. „Претприемништвото - предизвик за успех кај младите луѓе“, организирано
од Иаесте Македонија (меѓународна организација за размена на студенти од
техничките факултети) и Ротаракт Клуб Битола - Широк Сокак, Битола,
16.11.2017;
3. „Психолошки карактеристики на претприемачите“, организирано од Students
for Liberty Macedonia, Битола, 17.12.2016;
4. „Улогата на локалните власти во поддршката на младинското
претприемништво како алатка за економски развој и вработувања“, во
организација на Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 27-
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28.10.2016;
5. „Социјално претприемништво - можности и перспективи“, организирано од
Ротаракт - Широк Сокак, Битола, 6.10.2016;
6. „Претприемништвото во ЕУ“, организирано од Здружението за европска
интеграција - Европска гледна точка, Битола, 11.4.2016;
7. „Современите економски трендови“, организирано од Центарот за европски
развој и интеграција, Битола, 9.12.2015.
4.3. Стипендии, признанија, стручни ангажмани
Доц. д-р Божидар Миленковски, во рамките на дејностите од поширок интерес,
обавувал низа стручни ангажмани и има добиено неколку стипендии и признанија:
1. Иаесте Македонија (меѓународна организација за размена на студенти од
техничките факултети) и Ротаракт Клуб Битола - Широк Сокак,
Благодарница за поддршка и успешна соработка во рамки на
одбележувањето „Меѓународен ден на студенти“, Битола, 16.11.2017;
2. ESFL Leadership Forum, Certificate for Lecture and Contribution to the ESFL
Leadership Forum, 2016, December 17th 2016, Bitola, Republic of Macedonia;
3. Центар за европски развој и интеграција, Битола, Благодарница за придонес
во реализацијата на Школата за лидерство и јавни политики Политеа,
декември 2015;
4. Здружение на граѓани за напредно современо образование ,,Волвокс”Битола, 2015, Претседател на надзорен одбор;
5. Македонска академија на науките и Уметностите, Скопје, Промоција на
Стратегијата за претприемачко учење на Република Македонија 2014-2020,
15.12.2014, учесник;
6. Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола, 19.9.2014-24.1.2017, Центар за трансфер на
технологии, Раководител;
7. Basileus IV (проект за академска размена помеѓу ЕУ и државите од Западен
Балкан), 1.12.2013-30.8.2014, стипендист;
8. DAAD, Германија, 1.7.2013-1.10.2013, стипендист,
9. Македонско научно друштво - Битола, септември 2011, член;
10. Вusiness Ѕtart-Up Сentre (BSC) и Бизнис Академија Смилевски - Битола,
Изработена и наградена студија на случај ,,Нипан трејд” за македонското
претприемништво, 2010;
11. Министерство за образование и наука на Република Македонија, 1998-2002,
стипендист (стипендија за талентиран студент),
12. Министерство за образование и наука на Република Македонија, 1994-1998,
стипендист (стипендија за талентиран средношколец).
5. КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Од приложените документи, како и од анализата на досегашните активности во
врска со работното искуство, наставно-образовната, научно-истражувачката и стручноапликативната дејност, може да се констатира дека доц. д-р Божидар Миленковски
постигнал резултати во согласност со пропишаните услови и критериуми предвидени
со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања, од научните
области: 50302 – Применета економија и 50329 – Друго (Претприемничка економија;
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Бизнис) на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Кандидатот е доктор на економски науки и ги исполнува условите предвидени во
членот 125 од Законот за високо образование. Тој е автор и коавтор на поголем број
научни и стручни трудови објавени во домашни и странски научни и стручни
списанија. Учествувал на повеќе домашни и меѓународни научни конференции,
симпозиуми, семинари и обуки. Д-р Миленковски се одликува со посветеност кон
работата и исполнување на поставените задачи, за што сведочи неговата активна
вклученост во наставно-образовната дејност на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии - Битола.
Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно
искуство и постигнатите резултати во наставно-образовната и научно-истражувачката
дејност, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Наставно-научниот
совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии од Битола, да го
избере кандидатот д-р Божидар Миленковски во звањето вонреден професор за
научните области: 50302 – Применета економија и 50329 – Друго (Претприемничка
Економија; Бизнис) на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Скопје, 25.01.2018 год.,

Рецензентска комисија
1. Ред. проф. д-р Пеце Недановски,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Економски факултет, Претседател, с.р.
2. Ред. проф. д-р Кирил Постолов,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Економски факултет, Член, с.р.
3. Вон. проф. д-р Моника Марковска,
Универзитет „Св. Климент Охридски“,
Битола, Факултет за информатички и
комуникациски технологии, Член, с.р.
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