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РЕФЕРАТ
За избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните
области Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902).
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 научните области Јавна управа (50901) и
Јавни служби (50902), објавен во дневниот весник ―Нова Македонија‖ и дневниот
весник „Коха― од 14 Октомври 2014 година, на седницата одржана на ден 7 Ноември
2014 година со Одлука бр. 02-661/2 формираше Рецензентска комисија во состав: вон.
проф. д-р Александра Патоска – претседател, ред. проф. д-р Темелко Ристески –
член и ред. проф. д-р Илија Тодоровски – член. Комисијата констатира дека на
распишаниот конкурс единствено се пријави кандидатот доц. д-р Бранко Димески. По
разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и објавен конкурс,
Рецензентската комисија има задоволство на Наставно-научниот совет на Правен
факултет – Кичево да му го поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
I. Биографски податоци и работно искуство
Д-р Бранко Димески е роден на 13.08.1979 година во Прилеп, Република
Македонија. Основно и гимназиско образование завршил во Прилеп. Дипломирал на
Економскиот факултет при Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола на 03.07.2003
година. По дипломирањето добива школарина за магистерски студии (Out-of-state
Тuition Remission Scholarship) од страна на Министерството за образование на државата
Северна Каролина, САД како и школарина (Diversity Scholarship) од страна на Школата
за последипломски и докторски студии (Gratis D. Williams Graduate School) на
Државниот Универзитет Апалачиан (Appalachian State University), во Северна
Каролина, САД при што заминува на магистерски студии по јавна администрација во
Северна Каролина, Соединети Американски Држави. По двегодишен престој во САД,
на 15.04.2005 година, успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов
„Reinventing Government: North Carolina Counties‖ на Апалачкиот Државен Универзитет
на Факултетот за политички науки/кривично право во Северна Каролина, САД и се
стекнува со научно звање Магистер по јавна администрација (MPA). По
магистрирањето, пријавува докторска дисертација на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи при Универзитетот Св. Климент ОхридскиБитола под наслов „Принципи на новиот јавен менаџмент во локалните самоуправи во
Република Македонија― и успешно ја одбранува на ден 11.12.2009 година при што се
стекнува со научно звање Доктор на науки по јавна администрација (PhD).
Доцент д-р Бранко Димески својата академска кариера ја започнал во Септември 2003
година на Факултетот за политички науки/кривично право на Апалачкиот Државен
Универзитет во Северна Каролина кога е ангажиран од страна на Факултетот како
истражувачки АСИСТЕНТ во текот на двегодишните магистерски студии (Research
Аssistant), кај професорите проф. д-р Марвин Хофман и проф. д-р Даниел Џерман. Во
текот на магистерските студии за време на летниот период во 2004 година е ангажиран
и комплетира тримесечна практична обука (Internship) во различни оддели на Градот
Boone во Северо-Западниот дел на Северна Каролина, САД.

По враќањето во Република Македонија, врз основа на Извештајот, заклучокот и
предлогот на Рецензентската комисија објавен во Билтенот на Универзитетот Св.
Климент Охридски- Битола, Бр. 288 од 04.10.2006 година, Наставно-научниот Совет на
Интердисциплинарните студии по јавна администрација на седницата одржана на ден
24.10.2006 година, донесува Одлука бр. 07-841/13 со која м-р Бранко Димески се избира
во звање АСИСТЕНТ по група предмети од областa на јавната администрација.
Натаму, со трансформирањето на Интердисциплинарните студии по јавна
администрација и формирањето на Факултет за администрација и менаџмент на
информациски системи како нова единица во состав на Универзитетот Св. Климент
Охридски- Битола, Матичната Комисија на факултетот врз основа на Извештајот на
Рецензентската комисија објавен во Анекс на Билтенот на Универзитетот Бр. 296 од
27.06.2007 година, на седницата одржана на ден 23.07.2007 година, донесува Одлука
Бр. 02-29/5 со која м-р Бранко Димески се избира во звање АСИСТЕНТ по група
предмети од областа на јавната администрација.
Врз основа на Рефератот на Рецензионата комисија објавен во Универзитетскиот
Билтен Бр. 335 од 01.04.2010 година, со Одлука Бр. 02-308/4 од страна на Наставнонаучниот Совет на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски
системи- Битола на седницата одржана на ден 20.04.2010 година, д-р Бранко Димески
се избира во наставно звање ДОЦЕНТ од научните области 50901-Јавна управа и
50615- Менаџмент во администрација.
Од 15.09.2014 година преминува на работа на Правниот факултет- Кичево, Универзитет
Св. Климент Охридски- Битола. Неговиот научен интерес е насочен кон следниве
научни области: 50901-јавна управа; и 50902- јавни служби.
Одлично го владее англискот јазик - напредно ниво, како и пасивно познавање на
германскиот и српско-хрватскиот јазик. Поседува компјутерски вештини (Word, Excel,
Power Point, Internet). Исто така, добро ја владее и компјутерската програма SPSS
(Social Package Statistical Software) за статистичка обработка на податоци во научните
истражувања.
II. Наставно-образовна дејност
До изборот во наставно-научно звање, доцент д-р Бранко Димески бил
ангажиран како асистент-истражувач во текот на магистерските студии во САД, како
асистент на Интердисциплинарните студии по јавна администрација и повторно како
асистент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при
Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола. Од почетокот на својот академски
ангажман, како асистент, бил непосредно ангажиран во истражување, подготовка на
наставен материјал и одржување на вежби на студентите по група на наставни
дисциплини од областа на јавната управа и јавните служби.
По неговиот избор во доцент, д-р Бранко Димески во текот на својата наставнообразовна дејност бил вклучен во наставата на сите три циклуси на студии. Во
продолжение следува осврт на неговото наставно-образовно искуство:
 Во периодот од 20.04.2010 година т.е. од неговиот избор за доцент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола
до денес на прв циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал
наставните активности по следните наставни дисциплини: „Јавна и државна
администрација―, „Локална самоуправа‖, ―Принципи на нов јавен менаџмент‖,
―Јавно и приватно здравство―, ―Подобрување на капацитетот на јавната

администрација― и „Граѓанска партиципација во одлучувањето―. Во текот на
летен семестар, учебна 2010/2011- бил член на Комисијата за полагање по
предметот ―Организација и функционирање на извршната власт‖. Исто така, на
Правниот факултет- Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга
изведува настава по предметот „Административно право и постапка― во текот на
летен семестар во учебната 2010/2011 година.


Во периодот од 20.04.2010 година т.е. од неговиот избор за доцент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола
до денес на втор циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал
наставните активности по следните наставни дисциплини: „Јавна
администрација―, „Реформски концепти во јавната администрација во Република
Македонија― и „Менаџирање на локален развој―. Исто така, во текот на летен
семестар, учебна 2012/2013 година и во текот на зимски семестар учебна
2013/2014 година изведува настава по предметот ―Јавна управа и јавни служби‖
во IХ семестар на последипломските студии по Деловно право на Правниот
факултет -Кичево, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола.



Конечно, во периодот од 20.04.2010 година т.е. од неговиот избор за доцент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола
до денес на трет циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал
наставните активности по следните наставни дисциплини:
- Летен семестар, учебна 2011/2012 година- член на Комисијата по предметот
―Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација‖ на трет циклус на докторски студии по јавна администрација;
- Летен семестар, учебна 2012/2013 година- член на Комисијата по предметот
―Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација‖ на трет циклус на докторски студии по јавна администрација;
- Летен семестар, учебна 2013/2014 година- член на Комисијата по предметот
„Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација― на трет циклус на докторски студии по јавна администрација.

Во текот на наставно-образовниот процес, доцент д-р Бранко Димески бил ментор на
вкупно 5 одбранети дипломски трудови. Исто така, се јавува и како член во Комисии за
одбрана на дипломски трудови на вкупно 7 кандидати. На втор циклус студии ментор е
на еден успешно одбранет магистерски труд. Моментално е ментор на вкупно 6
кандидати и се јавува како член во Комисии за оценка и одбрана на вкупно 5 успешно
одбранети магистерски трудови. Исто така, член е во Комисии за подобност, оценка и
одбрана на вкупно 10 магистранти чии постапки се сеуште во тек. На трет циклус
студии член е на Комисија за одбрана на една успешно одбранета докторска
дисертација. Исто така, на овој циклус на студии член е на Комисија за подобност на
вкупно 2 одобрени теми за изработка на докторски труд чија изработка е сеуште во тек.
Во текот на наставно-образовниот процес бил член на Рецензентски Комисии за
избор на двајца наставници. Има дадено три мислења по Авторезиме за изработени и
успешно одбранети докторски дисертации на Економски факултет, Правен факултет и
Економски Институт при Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје.

За потребите на наставно-образовниот процес, во Септември 2010 година издава
книга-учебно помагало под наслов „Реформски концепти во локалните самоуправи во
Република Македонија― како резултат на истражувањата кои произлегле од неговата
докторска дисертација. Ова учебно помагало наоѓа примена во наставата по одредени
наставни дисциплини, некаде како дел од задолжителната литература додека некаде
како дополнителна литература.
Наставно-педагошката дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства
на студентите и сопствените колеги. Се залага за осовременување на наставата и за
соработка со други Високо-образовни и други институции, во земјата и странство.
Професионалното движење на кандидатот е насочено кон научно истражување на
стручни проблеми и барање решенија, со примена на современите научни методи, на
низа прашања од сферата на „Јавна управа― и „Јавни служби―.
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на доцент д-р Бранко
Димески потврда е и континуираната позитивна оценка од процесот на
универзитетската самоевалуација. Резултатите од спроведената анкета на студентите
се презентирани во продолжение на текстот:
1. Наставникот е квалитетно подготвен за реализација на наставата:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам – 33.33%
2. Наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес кај
студентите:
б) Главно се согласувам – 100%
3. Наставникот користи интерактивни методи на наставата и ги мотивира студентите за
вклучување во наставниот процес:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам - 66.67%
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам - 33.33%
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на
знаењето на предметот:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
6. Предметната настава ги прошири и продлабочи вашите знаења:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 66.67%
8. Наставникот редовно ја изведува наставата:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам – 33.3%
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво:

а) Потполно се согласувам – 100%
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам - 33.33%
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се
оцени нивото на совладаност на материјалот:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 33.33%
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни,
современи и применливи знаења и вештини:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно не се согласувам - 33.33%
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам - 66.67%
15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во
рамките на материјалот од предметната програма:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 33.33%.
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студентската програма:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам — 33.33%
III. Научна, стручна, истражувачка, апликативна дејност и дејности од
поширок интерес
Во изминатиот период кандидатот доцент д-р Бранко Димески, покрај
педагошката односно наставно-образовната дејност пројавува активност и на планот на
научната, стручната, истражувачката и апликативната дејност, манифестирана преку
учество на меѓународни и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати,
семинари и проекти преку објавување и презентирање на научни и стручни трудови. Во
нив врши успешно презентирање на сознанија од научните подрачја во кои пројавува
особен интерес.
Кандидатот учествувал на повеќе научни и стручни собири од домашен и
меѓународен карактер, меѓу кои:


21-23 Октомври 2004 година- ASULGAA (Appalachian State University Local
Government Alumni Association), Бун, Северна Каролина, САД;



23-26 Април 2006 година- Семинар организиран од страна на Academic
Alternative Network на тема: ―Болоњскиот процес, мобилизација и вработеност‖,
Фрушка Гора, Република Србија;



5-8 Септември 2006 година- Семинар организиран од страна на УСАИД на тема:
―Техники на институционална евалуација‖, Охрид, Р.Македонија;



14-16 Мај 2009 година- 17-та Конференција на NISPA на тема ―State and
Аdministration in a Changing World of Democracy‖. Будва, Република Црна Гора;



12-14 Мај 2010 година- 18-та Конференција на NISPA на тема ―Public
Administration in Times of Crisis‖. Варшава, Република Полска;



19-22 Мај 2011 година- 19-та Конференција на NISPA на тема ―Public
Administration of the Future‖. Варна, Република Бугарија;



23.09.2011 година- Учество на Универзитетската манифестација ―Ноќ на
истражувачите 2011‖ со своја презентација за моите научно-истражувачки
резултати, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола;



4-7 Септември 2011 година, 10th International Economy Business Symposium―Economic Development and Growth‖, Златни Песоци, Република Бугарија;



5-7 Мај 2011 година, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation
and Regional Development- ―From Entrepreneurial Learning to Innovations and
Regional Development―, Охрид, Република Македонија;



27-28 Мај 2011 година- 5th International Conference on Information Systems &
GRID Technologies, Софија, Република Бугарија;



23-26 Мај 2012 година- 20-та Конференција на NISPA на тема ―Public
Administration East and West: Twenty Years of Development‖. Охрид, Република
Македонија;



1-3 Јуни 2012 година- 6th International Conference on Information Systems &
GRID Technologies, Софија, Република Бугарија;



16-18 Мај 2013 година- 21-ва Конференција на NISPA на тема ―Regionalisation
and Inter-Regional Cooperation‖. Белград, Република Србија;



30-31 Мај 2014 година- 8th International Conference on Information Systems &
GRID Technologies, Софија, Република Бугарија.

Во рамките на стручно-апликативната дејност, доцент д-р Бранко Димески учествувал
во следниве проекти:
 International Summer University Macedonia (ISUM- 2006). Проект организиран и
финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic
Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот ―Организациска
теорија и однесување во јавниот сектор―, Универзитет на Југоисточна Европа,
Тетово, 10-28 Јули, 2006;


International Summer University Macedonia (ISUM- 2007). Проект организиран и
финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic
Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот ―Јавен
менаџмент―, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, 09-22 Јули, 2007;



Branko DIMESKI, St. Kliment Ohridski University (F.Y.R. of Macedonia); Lucica
MATEI, NSPSPA (Romania); Juraj NEMEC, Matej Bel University (Slovakia) &
David SPACEK, Masaryk University (Czech Republic), Public Management
education in Central Europe: How far did we progress – III?, Permanent Study
Group, PSG IX: Public Administration and Teaching. Project Results presented at the
33rd Annual Conference of EGPA (European Group of Public Administration),
Conference Proceedings, Bucharest, Romania, 7-9 September, 2011. Учесник во
проектот со истражувањето за Република Македонија кое е презентирано на
меѓународната конференција. Проект финансиран од страна на Република
Чешка. (Research published in this paper was supported by the Czech Grant Agency
GACR under the contract No. P403/10/1892: Outsourcing in the public sector;



Проектен соработник во проектот ―Tuning-PA Project‖ организиран, финансиран
и имплементиран од страна на Европската Асоцијација за Акредитација на
Јавната Администрација (EUROPEAN ASSOCIATION FOR PUBLIC
ADMINISTRATION ACCREDITATION- EAPAA), 2011- present;



Институт за човекови права, Проект: ―Правен дијалог – Зголемување
критичките анализи меѓу правните практичари‖ организиран од ИЧП
соработка со OSCE. Проектен придонес преку истражувањето „ЗАШТИТА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ОДНОС НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Правен дијалог, бр. 6, 02.05.2012;



Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола,
Проект: „ФАКТОРИ/БАРИЕРИ КОИ ГО ПОПРЕЧУВААТ РАЗВОЈОТ НА
МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА-Осврт на трансакциските трошоци―, член
на проектен тим од аспект на административните бариери за водење на бизнис
во Република Македонија, Битола, 2013.
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Во текот на досегашната академска и професионална кариера e член или активен
учесник во следниве професионални мрежи и асоцијации:
 Истражувачка мрежа на социјални науки (Social Science Research NetworkSSRN), web site: http://www.ssrn.com/en/, од Април, 2014.


Меѓународната мрежа на научни публикации- Sciencedomain International,
London, UK, web site: http://www.sciencedomain.org/, од Мај, 2014.



Јавен сервис без граници- Заедница на Институтот по јавна администрација од
Канада (Public Service Without Borders- Service Public Sans Frontières), A dynamic
online community of the Institute of Public Administration in Canada, web site:
https://www.pswb.net/portal/site/pswb3, од Јуни, 2014.



Meѓународната мрежа на јавни администратори при Обединетите Нации (United
Nations Public Administration Network- UNPAN) од Мај, 2011. web site:
unpan3.un.org/paconnect



Член на (APAS), Архива на Академски студии по јавна администрација,
Факултет за јавна администрација, Национален Универзитет за политички науки
и јавна администрација, Букурешт, Република Романија- од Декември, 2011, web
site: http://www.apas.admpubl.snspa.ro/, од Декември, 2011



Член на PubAffairs (Public Affairs Networking), PubAffairs Ltd, 10 Brampton Road,
St Albans AL1 4PW, 7 The Close, Norwich, Norfolk NR1 4DJ, UK web site:
http://www.publicaffairsnetworking.com/thanks.php#



Член на Appalachian Alumni Association Online Community Gold Book,
Appalachian State University, North Carolina, US



web site: https://www.alumniconnections.com/olc/membersonly/APP/mypage.jsp
Член на Истражувачка врата на социјалните науки (ResearchGate of Social
Sciences)
од
Февруари,
2011.
web
site:
https://www.researchgate.net/profile/Branko_Dimeski



Член на АКАДЕМИЈА- платформа на светските истражувања, од Јуни 2014. web
site: https://uklo.academia.edu/BrankoDimeski



Член на GLOBETHICS- глобална мрежа на истражувачи и институции во
областа на промовирањето на глобалната општествена/административна етика
http://www.globethics.net/web/16721102/~/13227565/my-profile

Член во уредувачки одбори на следниве домашни и странски научни списанија
(Editorial Board member):
 Associate Editor of the Universal Journal of Education and General Studies (UJEGS),
Publisher: Locos Housing Estate, NIGERIA, ISSN: 2902-6729. web-site:
http://universalresearchjournals.org/ujegs/editors.htm


Associate Editor of the Global Advanced Research Journal of Management and
Business Studies (GARJMBS), Publisher: NO. 5 Anene Cresent off Benita Road
Asaba. Delta State, web-site: http://garj.org/garjmbs/editorial.htm, NIGERIA, ISSN:
1-078-5419.



Editorial Board Member of the African Journal of Political Science and International
Relations, Publisher: 5170-00200, Nairobi 73023 Victoria Island, Lagos State, website:
http://www.academicjournals.org/ebook/journal1410533069_AJPSIR%20Ebook%20October%20-%202014%20issue.pdf, NIGERIA, ISSN: 1996-0832. ACADEMIC
JOURNALS Ltd.



Editorial Board Member of the International Journal of Multidisciplinary Research
(ZENITH), Publisher: Zenith International Research & Academic Foundation
(ZIRAF),
web-site:
http://www.zenithresearch.org.in/editors/editorial-advisoryboard.html, INDIA, ISSN: 2231-5780.











Editorial Board Member of the Journal of Public Administration Research, Canadian
Center of Science and Education, web-site:
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/par/about/editorialTeam
ISSN: 1927-517X, Toronto, CANADA
Editorial Board Member of the Indian Journals, Publisher: Diva Enterprises,
PVT.LTD,
website:http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:xijmms&type=eboard, New
Delhi, INDIA, Online ISSN: 2249-8826.
Editorial Board Member of the WebmedCentral, Open Access Publisher Using Post
Publication Peer Review, Public Health, ISSN 2046-1690, 35 Rosemount, Durham,
DH1 5GA, UNITED KINGDOM. ISSN 2046-1690.
web site: https://www.webmedcentral.com/wmc_editor_details/2759
Editorial Board Member of the Global Science Research Journals, Publisher: Global
Science Research Publishing House, Mandela way, Eastern Cape province, Port
Elizabeth, SOUTH AFRICA. ISSN: 2322-2292.
web-site: http://globalscienceresearchjournals.org/gjer/editors
Рецензент на научното списание ХОРИЗОНТИ на Универзитетот Св.Климент
Охридски- Битола, Октомври/Ноември, 2011-2012 год., Битола, Република
Македонија. ISSN: 1857-6206.



Рецензент на научното списание ХОРИЗОНТИ на Универзитетот Св.Климент
Охридски- Битола, Октомври/Ноември, 2012-2013 год., Битола, Република
Македонија. ISSN: 1857-6206.



Рецензент на научното списание ХОРИЗОНТИ на Универзитетот Св.Климент
Охридски- Битола, Октомври/Ноември, 2013-2014 год., Битола, Република
Македонија. ISSN: 1857-6206.

Во досегашниот период бил член и учесник во следниве факултетски и
универзитетски тела:
 Член на Наставно-научниот Совет на Интердисциплинарните студии по јавна
администрација (Декември, 2006-Август, 2007) при Универзитетот Св.Климент
Охридски- Битола;


Член на Наставно-научниот Совет на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола (Април, 2010-Септември, 2014)
при Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола;



Член на Универзитетската Комисија за Самоевалуација (Мај, 2011-Мај, 2015)
при Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола;



Заменик-член на дисциплинската Комисија при Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола;



Секретар на последипломските (II циклус) студии на насоката по Јавна
администрација на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи- Битола (Септември, 2007-Октомври, 2010);



Секретар на последипломските (II циклус) студии на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи- Битола (Декември,
2011-Декември, 2013);



Секретар на последипломските (II циклус) студии на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи- Битола (Декември,
2013-Септември, 2014);



Член на работната група за изработка на методологија на научни трудови на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола;



Член на Комисијата за избор и ангажирање на истакнат стручњак од практиката
согласно Законот за високо образование при Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола.

Во наредниот дел од рефератот ќе биде даден краток осврт на објавените научни и
стручни трудови објавени од страна на доцент д-р Бранко Димески во меѓународни
научни публикации и меѓународни научни списанија во последните пет години
односно од последниот избор во наставно-научно звање доцент од 20.04.2010 година до
денес. Ќе се даде краток осврт само на трудовите објавени во меѓународни научни
публикации и меѓународни научни списанија објавени во последните пет години
според законските прописи, додека останатите претходно објавени трудови ќе бидат
само наброени.
IV. Краток осврт на објавени научни и стручни трудови
1. Dimeski, B., Boskoska, M. and Prisajganec, M. 2010. Electroning Voting:
Necessity or Fiction. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference“Public Administration in Times of Crisis”, Conference Proceedings, May 12-14,
Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-89013-52-4.
Во трудот се анализира
електронското гласање кое најдува се поголема примена во современите услови
на живеење. Се става нагласок на улогата на претставниците на политичките
партии и јавната администрација при имплементирањето на електронското
гласање на политичките избори, независно дали се одржуваат на локално или
национално ниво. Трудот содржи одредени корисни заклучоци во однос на
евентуалната примена на електронското гласање во иднина во Република
Македонија;- ТРУД во Меѓународна научна публикација.
2. Boskoska, M., Dimeski, B. and Prisajganec, M. 2010. The Necessity of
Coordination Between Monetary and Fiscal Policy in Republic of Macedonia in
Time of Crisis. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference-

“Public Administration in Times of Crisis”, Conference Proceedings, May 12-14,
Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-89013-52-4. Во овој труд сеопфатно се
анализираат условите и факторите кои доведоа до финансиски кризи на
државите во светот, со посебен осврт на Република Македонија. Појавата на
фискални кризи посебно се обработува на локално ниво каде голем број на
држави во светот се соочуваат со проблеми на ниво на локална самоуправа. Се
наведува потребата од координација на монетарната со фискалната политика со
цел надминување на проблемите во економијата и во тој контекст се третираат
прашања од интерес за раководителите и администрацијата на локално ниво во
однос на евентуални мерки кои би се превзеле како реакција на проблемите на
локално ниво; ТРУД во Меѓународна научна публикација.

3. Dimeski, B. and Patoska, A. 2011. The Economic Consequences of Public
Administration Reforms in the Republic of Macedonia. Paper presented at the
Economy Business Symposium- “Economic Development and Growth”,
Conference Proceedings, 10th International Symposium, September 4-7, Sunny
Beach, Bulgaria, ISSN: 1313-2555. Во трудот се анализираат ефектите од
Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија.
Особено акцентот се става на економските ефекти од активностите наведени во
Стратегијата како исклучително важен елемент за понатамошната интеграција
на Република Македонија во Европската Унија; ТРУД во Меѓународна научна
публикација.

4. Dimeski, B. 2011. The Regional GDP Inter-relationships: Macedonian Regions.
Paper presented at the 4th International Conference for Entrepreneurship,
Innovation and Regional Development- “From Entrepreneurial Learning to
Innovations and Regional Development”, Conference Proceedings, May 5-7,
Ohrid, Macedonia, pp. 225-231, ISSN: 978-9963-7355-4-9. Во овој труд се
обработува регионалниот развој во контекст на локалниот развој во локалните
самоуправи во Република Македонија. Се испитуваат врските кои постојат
помеѓу регионалниот GDP со претприемничкото однесување, локалното
население, инфраструктурата и обемот на истражувањата. Заклучоците од
емпириското истражување посочуваат на фактот дека Владата на Република
Македонија преку телата и институциите задолжени на регионално ниво може
активно да влијае врз регионалниот развој преку стимулирање на
претприемништвото и научните истражувања. Тука е и големата улогата на
администрацијата при имплементирањето на активностите; ТРУД во
Меѓународна научна публикација.
5. Dimeski, B., Patoska, A. and Panovska-Boskoska, V. 2011. Ministry of Public
Administration in the Republic of Macedonia: Necessity and Future Challenge in
Health Reform. Paper presented at the 19th NISPAcee Annual Conference-

“Public Administration of the Future”, Conference Proceedings, May 19-22,
Varna, Bulgaria, ISBN: 978-80-89013-55-5. Во трудот се анализираат условите
на функционирање на јавната администрација во Република Македонија.
Притоа, врз основа на констатираните состојби, се упатува на фактот од
неопходноста на формирање на посебно/одделно Министерство за јавна
администрација како што постојат примери и во други земји на Балканот и
Европа. Во продолжение на трудот се дава една детална анализа во однос на
неопходноста од постоење на посебно Министерство за јавна администрација
преку примерот на спроведување на здравствените реформи во јавниот сектор во
Република Македонија; ТРУД во Меѓународна научна публикација.
6. Savoska S. and Dimeski, B. 2011. The Future Challenge: Data Warehouse as a
Method of Data Integration from Public Administration Legacy Systems for
Decision-making in Republic of Macedonia. Paper presented at the 5th
International Conference on Information Systems & GRID Technologies,
Conference Proceedings, May, 27-28, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-4855. Трудот го
испитува придонесот на информациската технологија од нејзината примена во
процесот на одлучување во јавната администрација во Република Македонија.
Се анализираат алатките, техниките и методите на информатичката технологија
кои преку формирање на база на податоци би можеле многу поедноставно и
побрзо да се дефинираат бараните алгоритми во процесот на одлучување во
јавната администрација; ТРУД во Меѓународна научна публикација.
7. Dimeski, B., Panovska-Boskoska, V. and Boskoska, M. 2012. Managing and
Financing Internal Security Agencies: The Case of Macedonia. Paper presented
at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West:
Twenty Years of Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid,
Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0. Во трудот се анализира улогата и
значењето од ефикасното управување со безбедносните агенции во јавниот и
приватниот сектор во Република Македонија. Се прави осврт на организациската
структура, финансирањето и начините на одлучување, при што се прави
споредба меѓу агенциите за обезбедување во двата сектори. Заклучоците
содржат препораки за идни истражувања во делот на ефикасното е ефективното
управување со безбедносните институции во Република Македонија, особено во
јавниот сектор; ТРУД во Меѓународна научна публикација.

8. Savoska S. and Dimeski, B. 2012. Good Governance in Local Public
Administration: IT Potentials for People-oriented Economic Development in
Macedonia. Paper presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public
Administration East and West: Twenty Years of Development”, Conference
Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0. Во трудот
се разгледуваат карактеристиките на т.н. „добро управување― со
администрацијата на локално ниво во Република Македонија. Се анализираат и

се ставаат во меѓусебен однос информатичките потенцијали и економските
фактори на развој во функција на подобрување на локалниот економски развој
во општините во Република Македонија. Преку примена на потенцијалите кои
ги нуди информатичката технологија, се забрзува и поедноставува
функционирањето на бирократско/административните операции. Од друга
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