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РЕФЕРАТ
за избор на aсистент- докторант
од научната област „КАЗНЕНО ПРАВО “ на
Правен факултет - Кичево
Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, член 69 од Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот
заединствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ –
Битола, Наставно - научниот совет на Правниот факултет во Кичево на седницата
одржана на 05.05.2015 година, со одлука број 02-309/3 формира Рецензентска комисија
за избор на асистент-докторант од научната област „Казнено право“ ( 50804), во
состав:
1. Доц. Д-р Никола Тунтевски - претседател;
2. Доц. Д-р Ангелина Станојоска - член;
3. Доц. Д-р Никола Мицковски - член.
Во врска со горенаведеното, а по разгледување на добиените материјали од
спроведениот конкурс, членовите на комисијата го поднесуваат следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс објавен во дневните весници „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Лајм“ на ден 22.04.2015 година се пријави еден кандидат и
тоа М-р Ивона Шушак.
М-р Ивона Шушак
М-р Ивона Шушак е родена во Битола на 31.07.1987 година. Средно образование
завршила во ДСУ Гимназија „Јосип Броз - Тито“ - Битола. Високо образование
завршила на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје, во 2008 година, со
просечен успех 8,96. По завршувањето на Правниот факултет, кандидатката се
запишала на последипломски студии на Правниот факултет "Јустинијан Први" Скопје во учебната 2008/2009 година, ги положила сите испити со просечен успех 9,25
и во ноември 2010 година магистрирала на тема „Феноменологија на трговијата со
луѓе “.
Во периодот на 2012 година, во согласност со работните ангажмани од тој
период кандидатката го положила и правосудниот испит на ден 09.02.2012 година
Во ноември 2011 година, на Факултетот за безбедност - Скопје, кандидатката
запишала докторска студии, по чие што завршување истата ќе се стекне со назив
Доктор на науки од областа на безбедноста.
Кандидатката во периодот на 2014 и 2015 година има присуствувано на повеќе
конференции и семинари во земјата и во странство, и тоа:
 03/03/2015-04/03/2015
Меѓународна научна конференција “Archibald Reiss Days”
Криминалистичко - полицијска Академија, Белград, Република Србија

Hans Seidel Фондација


24/10/2014-25/10/2014

Меѓународна научна конференција "CRIMINALISTIC EDUCATION,
SITUATION AND PERSPECTIVES – 20 YEARS AFTER VODINELIC"
Факултет за безбедност-Скопје, Република Македонија
 21/10/2014 - 23/10/2014
Научна конференција со меѓународно учество
“Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and Social Reaction”
Криминалистичко - полицијска Академија, Белград, Република Србија
Hans Seidel Фондација
 28/08/2014 - 30/08/2014
Прва годишна конференцијана the Max Planck партнерската групаза
Balkan Criminology "Mapping the Criminological Landscape of the Balkans"
Max Planck за меѓународно кривично право
Правен факултет - Загреб, Република Хрватска
 03/06/2014 - 05/06/2014
Меѓународна научна конференција “MACEDONIA AND THE BALKANS, A
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EUROATLANTIC INTEGRATIONS”
Факултет за безбедност - Скопје, Република Македонија

Кандидатката досега објавила 9 научни и стручни трудови од областа на
криминологијата, казненото право и малолетничкото казнено право; и тоа 8 научни и
стручни трудови во меѓународни публикации и 1 труд во меѓународно списание,
Список на објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор):
1. “ Children as victim of sexual abuse", International Conference
(CRIMINALISTIC EDUCATION, SITUATION AND PERSPECTIVES – 20
YEARS AFTER VODINELIC), Skopje, 2014. (With Kleckaroska Kostadina) Во
овој труд се анализирани постоечките податоци, како и динамиката и појава на сексуални
деликти во Република Македонија и на Балканот, а особено се концентрира на децата како
жртви. Целта е да се идентификуваат карактеристиките на децата-жртви и профилите на
сторителите на сексуална злоупотреба. (ТРУД во Меѓународна научна публикација.)

2. “Mediation as an alternative of criminal procedure", International Conference
(CRIMINALISTIC EDUCATION, SITUATION AND PERSPECTIVES – 20
YEARS AFTER VODINELIC), Skopje, 2014. (With Emilija Mateska)
Во трудот е направена анализа на постапката за медијација, начелата, текот и
начинот на завршување на постапката за медијација, согласно позитивното право
на Р. М., како и исходот и ефектите на постапката во понатамошните односи на
странките и ризиците кои ги носи доколку истата не заврши успешно. Трудот дава
и кус преглед на системот за малолетничка правда, основни информации за

ресторативна правда и медијацијата помеѓу жртвата и сторителот, нејзините
ефекти, меѓународната правна рамка и искуства од примената на оваа алтернатива
на судењето, со цел понатамошно афирмирање и промовирање на овој вид на
медијација во Република Македонија. (ТРУД во Меѓународна научна
публикација.)
3. “Turkey’s strategic interests in Balkan: The Republic Of Macedonia a Case
Study”, International Conference (MACEDONIA AND THE BALKANS, A
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND
EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS), Ohrid, 2014. (With Ivan Ristov,
Kostadina Kleckaroska). Целта на овој труд е да се идентификуваат интересите на
Република Турција во Македонија, преку анализа на пет главни точки на влез: економија,
религија, култура, образование и политиката. (ТРУД во Меѓународна научна публикација.)
4. “Violence in the minors in the Republic of Macedonia ” (Scientific Conference
with International Participation “Violence in Serbia – Causes, Forms,
Consequences and Social Reaction”), Tara, 2014. Основен предмет на трудов се
малолетните лица сторители на кривични дела во Република Македонија, а
основна цел на овој труд е утврдување на застапеноста на кривичните дела со
елементи на насилство во вкупниот малолетнички криминалитет. Друга цел на
овој труд е научна дескрипција на општите и најважните обележја на оваа
појава и тоа утврдувањето на структурата на кривичните дела со елементи на
насилство и дистрибуцијата на криминалитетот со елементи на насилство
според возраста на малолетните лица. (ТРУД во Меѓународна научна
публикација.)
5. “Implementaton of the Beijing rules in the juvenile justice system in the
Republic of Macedonia” “International Scientific Journal “Horizons”
(University “St.Kliment Ohridski” - Bitola, 2014). Во овој труд е обработена
правната положба на децата сторители на кривични дела и постапката пред
надлежните органи во Република Македонија, споредување на решенијата на
македонското законодавство со препораките во соодветните меѓународни
документи и на крајот утврдување во кој степен постои ускладеност пред се со
Стандардните минимални правила на обединетите нации – Пекиншките
правила. (ТРУД во Меѓународно научно списание.)
6.
"Criminal sanctions for minors-situation, application, success",
International Scientific Conference "Dani Arcibalda Rajsa", Academy of
Criminalistic and Police Studies, Beograd, 2015. Во овој труд се обработени
кривичните санкции предвидени за децата како извршители на кривични дела
во Република Македонија, нивната усогласеност со меѓународните документи
од соодветната материја во поглед на нивната практична примена, како и збор
два за успешноста на навната примена во поглед на намалувањето на
криминалот воопшто, како и стапката на рецидивизам кај малолетниците.
(ТРУД во Меѓународна научна публикација.)
7. On the path of smuggling of migrants business: Macedonian case" International
Scientific Conference (RESEARCHING SECURITY - APPROACHES,
CONCEPTS AND POLICIES), Ohrid, 2015 (With Stanojoska Angelina,
Petreski Blagojce). Трудов прави преглед на најважните феноменолошки карактеристики
на криумчарењето на мигранти во Република Македонија, тргнувајќи од фактот дека во
Р.Македонија рапидно се зголемува бројот на случаи што укажува дека македонскиот пат е
еден од најчесто користените за да се " вети" Европската унија. (ТРУД во Меѓународна научна
публикација.)

8. " Preventive role of media in maintaining the level of security at sport events:
The cases of Serbia - Albania, Galatasaray - Crvena Zvezda" International

Scientific Conference (RESEARCHING SECURITY - APPROACHES,
CONCEPTS AND POLICIES), Ohrid, 2015 (With Stanojoska Angelina,
Petreski Blagojce). Во трудот се проанализирани медиумите како важен сегмент и
фактор во процесот на превентивна акција за намалување на насилството на спортски терени.
Но, во исто време проанализиран е и фактот дека некои текстови и наслови во
медиумите предизвикуваат состојба на нетолеранција. За поддршка на теоретски побарувања
во овој труд, направена е и анализа на фудбалскиот натпревар од квалификациите за ЕУРО
2016 помеѓу Србија и Албанија, одиграна во Белград; и кошаркарскиот натпревар од
Еуро лигата помеѓу Галатасарај и Црвена Звезда одиграна во Истанбул. (ТРУД во
Меѓународна научна публикација.)

9. "Structure of organized criminal groups originating from the Balkan peninsula:
Models of trafficking in human beings criminal groups" (4th International
Scientific and Professional Conference "Police college research days in Zagreb"
), Zagreb, 2015 (With Stanojoska Angelina, Petreski Blagojce). Во трудот е дадена
компаративна анализа на структурата на организирани криминални групи на Балканот,
разликата помеѓу вертикална и хоризонтална поделба на улогите, и објаснување на modus
operandi и флуктуацијата во текот на годините. (ТРУД во Меѓународна научна
публикација)
Работно искуство
Кандидатката својот работен ангажман го започнала како адвокатски приправник во
Адвокатската канцеларија на Адвокат Ѓорги Доновски од Скопје каде работела на
задачи поврзани со припрема и водење на судки предмети во периодот од 01.09.2009
година до 01.03.2012 година.
Понатамошниот ангажман го продолжува во Нотарската канцеларија на Нотар
Василка Гоновска од Битола каде во периодот од 01.03.2012 година до 01.11.2012
година, на позицијата стручен соработник е ангажирана за припрема и водење на
нотарски предмети.
Од 01.11 2012 година, поточно со Одлука бр.02-386/2 од 25.10.2012 година е избрана
во звањето Помлад асистент по група предмети од областа на казненото право на
Правниот факултет во Кичево, каде и до ден денешен работи. Во рамките на нејзините
работни обврски влегуваат одржувањето на вежби по предметите Казнено право,
Казнено процесно право, Малолетничко казнено право и Меѓународно казнено право.
Кандидатката одлично го говори и го користи англискиот јазик (што може да се утврди
од приложениот сертификат), одлично го говори и го користи српскиот јазик додека ги
користи бугарскиот и германскиот 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.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на одредбите од Законот за високо образование, Статутот и
Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни,

наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент
Охридски“ – Битола, Статутот и другите општи акти на Правниот факултет - Кичево,
Рецезентската комисија со особено внимание ги разгледа и ги оцени квалификациите на
единствениот пријавен кандидат.
Имајќи ги во предвид предвидените услови и утврдените критериуми дадени во
конкурсот и специфичните карактеристики на научната област „Казнено право“,
Рецезентската комисија во изборот на кандидатот посебно внимание посвети на
успехот на кандидатот во текот на неговото образование, соодветноста на неговото
образование, оспособеноста за работа со компјутери, употребата на странски јазици,
работата со студентите при одржувањето на вежби, како и постојаното учество на
меѓународни научни конференции и придонесувањето кон научната мисла со
објавување научни и стручни трудови во меѓународни и домашни научни публикации.
Исто така, Рецензентската комисија посебно го истакнува високиот просечен
успех од 8.96 на додипломски и 9.25 на постдипломски студии, 9-те научни и
стручни трудови од кои 8 се во меѓународни научни публикации, како и
досегашниот успешен ангажман на кандидатката како помлад асистент на
Правниот факултет - Кичево при одржувањето на вежби по неколку предмети од
научната област „Казнено право“ за што е позитивно оценета од предметните
професори и од голем број на студенти.
Поради горенаведеното, Рецензентската комисија смета дека кандидатката М-р
Ивона Шушак, ги исполнува општите и посебните критериуми дадени во конкурсот,
законските и подзаконските прописи и другите општи акти на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ - Битола и актите на Правниот факултет - Кичево, при што
констатира дека истата ги исполнува условите за избор во звање АСИСТЕНТДОКТОРАНТ од научната област „Казнено право“, со што имаме чест и задоволство
да му предложиме на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево,
кандидатката М-р Ивона Шушак да ја избере во звањето АСИСТЕНТДОКТОРАНТ од научната област „Казнено право“ (50804).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1.Доц. д-р Никола Тунтевски – претседател, с.р.
2.Доц.д-р Ангелина Станојоска – член, с.р.
3.Доц.д-р Никола Мицковски – член, с.р.
Кичево, 26.05.2015 година

