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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК – ПОМЛАД АСИСТЕНТ ОД ОБЛАСТА НА
КАЗНЕНОТО ПРАВО

Со одлука бр. 02-462/2 од 30.10.2013 година Наставно научниот совет на
Правниот Факултет – Кичево, на седницата одржана на ден 30.10.2012 година
не именува за членови на Рецензентска комисија за избор на соработник –
помлад асистент од областа на казненото право.
На конкурсот објавен во Нова Македонија и Лајме од 07.10..2013 година, се
пријавија кандидатите: М-р Стојаноска Ангелина, Горан Ѓоревски, Милан
Ристески, М-р Тајна Богданоска, М-р Пеце Ристевски, М-р Сандра Рилкова, М-р
Бојан Јовчевски, М-р Туфекџи Пакиза и Д-р Илиески Ристо
По извршениот увид во поднесената документација, Комисијата има
чест на Наставно Научниот Совет на Правниот факултет во Кичево, да му го
поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци за кандидатите
1. Кандидатот М-р Ангелина Станојоска родена на 22.08.1984 во Битола со
место на живеење во Битола, ул. Димитар Влахов, Битола – Магистер од
областа на Криминалистиката и криминологијата . Основно образование го
завршила во ОУ "Тодор Ангелевски" во Битола во периодот 1991-1999 година.
А, средното во ДСУ Гимназија "Јосип Броз - Тито", исто така во Битола во
периодот 1999-2003 година.
Во 2004 година запишала додипломски студии на Полициската Академија во
Скопје, каде дипломирала во 2008 година со среден успех од 9.90. Веднаш по
дипломирањето образованието го продолжила на последипломските студии
на Факултетот за безбедност - Скопје, каде испитите ги положила со среден
успех од 9.50. а магистрирав на 21.11.2011 година на тема "Феноменолошки
карактеристики на трговијата со луѓе на тсриторијата на Република
Македонија, во периодот 2004 - 20)0 година'' со што се стекнала со научен
степен
магистер
на
науки
од
областа
на
криминологијата
и
криминалистиката. Во моментот е докторант на Факултетот за безбедност
- Скопје.
Во текот на студиите на Полициската академија ги извршувала функциите
Претседател и Заменик претседател на Сојузот на студенти при
Полициската академија, а од 2008 година била Заменик претседател на
Здружението на дипломирани криминалисти. Од октомври 2012 година е член
на Македонското Научно Друштво - Битола, Одделение за правни науки. На
Правниот факултет - Кичево, во академската година 2012/2013, била избрана
за демонстратор по предметот Криминалистика (дисперзирани студии Струга), додека во академската 2013/2014 е избрана за демонстратор по

предметите Човекови права (дисперзирани студии - Струга) и Криминологија
(дисперзирани студии - Битола).
Имала учество на голем број меѓународни курсеви посветени на
меѓународното казнено право, миграцијата и проблемот со трговијата со
луѓе и криумчарењето мигранти во организација на Меѓународниот
Институт за кривични науки од Сиракуза, Европската Унија и Обединегите
Нации и реномирани европски универзитети. Исто така учествувала и на
поголем број меѓународни конференции со свои трудови, и е автор на повеќе
сгручни и научни трудови.
Говори течно англиски и шпански јазик, додека малку послабо италијански и
албански јазик.
Објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор)
1.
"Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви", Годишник на
Полицискауа Академија, Скопје, 2007;
2.
"Поимно разграничување на трговијата со луѓе од други девијантни
појави", Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;
3.
"Компаративен преглед на кривично - правните решенија на трговијата
со луѓе и криумчарењето мигранти во поранешните југословенски републики",
Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;
4.
"The Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and
other Hybrids", Book of the International Conference (Combating Terrorism International Standards and Legislation), Banja Luka, 2011;
5.
"Trafficking in Human Beings and the post - conflict Balkans as suitable
grounds for continuous criminal process", Book of the International Conference
("Security in the Post- Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges by the
Republic of Macedonia"), 0hrid,2011;
6.
"Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of
Trafficking in Human Beings in the Republic of Macedonia", author with Kristina
Nikolova,
http'.Wwww.dir)tto.it/docs/32814-standard-operative-procedures-forprotection-and- treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beinc]s-in-the-republic-ofmacedonia?pac]e=1
7.
"Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе", Годишник
на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011;
8.
"Theory of push and pull factors: A new way of explaining the old", Book of the
Internationa! Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2012;
9.
"How a cybercriminal does look like? Building a profiie of modern criminal?",
Book of the international Conference (Suppression of crime and European integration,
with a speciai focus on high technotogy crime), with Nikoiova Kristina and Petrevski
Blagojce, Banja Luka, 2012;
10.
"Кривично правни аспекти на трговијата со луѓе во Република
Македонија: Краток преглед на периодот од 2002 година до денес" Меѓународен
Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2012;
11.
"Human Trafficking in Europe: Character, Causes and Consequences", Book
Review, Centra) European Journal of International and Security Studies, Voiume 6,
issue 3-4;

12.
"Trafficking in human beings for the purpose of organ removal and trafficking in
organs, tissues and cells: can human life be bought?, with Kristina Nikotova, Book of
Internationa) Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2013;
13.
"Reopening Pandora's Box: Exploring Macedonia's Status Quo Preference in
European and North Atlantic Integration", Central European Journal of International
and Security Studies, Volume 7, Issue 2.
М-р Станојоска Ангелина
Список на објавени трудови
1.
"Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви", Годишник на
Полициската Академија, Скопје, 2007:
2.
"Ноимно разграничувањс на трговијата со луѓс од други девијантни
појави", Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;
3.
"Компаративен преглед на кривично - правните решенија на трговијата
со луѓе и криумчарењето мигранти во поранешните југословенски републики",
Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 20)0:
4.
"Die Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and
other Hybrids". Book of the Internationa) Conference (Combating Terrorism Internationa) Standards and Legislation), Banja Luka, 20) 1;
5.
"Trafficking in Human Beings and the post - conflict Baikans as suitabie
grounds for continuous criminal process'*, Book of the intemationa) Conference
("Security in the Post-Conftict (Western) Balkans: Transition and ChaHenges by the
Repubiic of Macedonia"). Ohrid. 20) );
6.
"Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of
Trafficking in Human Beings in the Repubiic of Macedonia", author with Kristina
Nikolova,
http://www.diritto.it/docs/328)
4-standard-operativeprocedures-forprotection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human- beings-in-the-republic-ofmacedonia?page=) .
7.
"Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе". Годишник
на Факултетот за безбедност, Скопје, 201);
8.
"Theory of push and putl factors: A new way of explaining the old", Book of the
International Conference (Archiba)d Reiss Days), Belgrade, 20)2;
9.
"How a cybcrcriminal docs look like? Building a profile of modern criminals?",
Book of the International Conference (Suppression of crime and European integration,
with a special focus on high technology crime), with Nikolova Kristina and Petrevski
Blagojce, Banja Luka, 2012;
10. "Кривично правни аспекти на трговијата со луѓе во Република Македонија:
Краток преглсд на периодот од 2002 година до денес" Меѓународен Годишник
на Факултетот за бечбедност, Скопје. 20)2;
11. "Human t rafficking in Europe: Character, Causes and Consequences". Book
Review, Central European Journal of International and Security Studies. Volume 6,
Issue 3-4;
12. "Trafficking in human beings for the purpose of organ remova) and trafficking in
organs, tissues and cells: can human life be bought?, with K^istina
Nikolova. Rook of international Conference (Archibald Reiss Days). Beigrade, 20)3;
13. "Reopening Pandora's Box: Exploring Macedonia's Status Quo Preference in
European and North Atlantic Integration", Central European Journai of International
and Security Studies. Volume 7, Issue 2.

2. Кандидатот Горан Ѓоревски дипл. правник роден на 02.06.1989 во Битола. Живее
село Буково – магистрант на Универзитет “Гоце Делчев“ во Штип.
3. Кандидатот Милан Ристески од Кичево дипл.правник на Универзитетот Југоисточна
Европа на Правниот факултет во Тетово, година на раѓање нема наведено, живее во
Кичево на ул. “4-ти Јули“ број 190-3/7.
4. Кандидатот М-р Тајна Богданоска родена на 19.05.1986 година во Прилеп. Живее во
Македонски Брод ул. “Поречка“ број 40 – Магистер по казнено право.
5. Кандидатот М-р Бојан Јовчевски роден на 25.10.1989 година во Скопје. Живее на ул.
“Прилепска“ бр. 10 во Скопје – Магистер по деловно право.
6. Кандидатот М-р Пеце Ристевски роден на 31.10.1986 година во Битола. Живее во
Битола на улица “Ленинова“ број 97 – Магистер по финансово право.
7. Кандидатот М-р Сандра Рилкова родена на 14.09.1979 година во Скопје. Живее во
Скопје на улица “Даме Груев“ број 7-3/7. Магистер на правни науки – криминолошка
насока.
8. Кандидатот М-р Туфекџи Пакиза родена на 25.10.1988 во Кичево. Живее во Кичево –
Магистер по право од областа на казненото право
9. Кандидатот Д-р Илиески Ристо роден е 15.10.1989 во Кичево. Живее во
Кичево – Доктор на правни науки по право од областа на граѓанското право
Кандидатите освен кандидатот М-р Ангелина Станојоска имаат наведено но немаат
приложено трудови

Комисијата разгледувајќи ги документите на пријавените кандидати, ја утврди
следната состојба. Кандидатите Горан Ѓоревски од Битола и Милан Ристески од
Кичево не ги исполнуваат формално правните услови за избор на соработник –
помлад асистент по казнено право, бидејќи согласно Законот за Високо образование за
тоа работно место се бара кандидат со завршен втор циклус (последипломски) студии,
а овие кандидати имаат завршено само прв циклус (додипломски) студии. Формално
правно сите останати 7 (седум) кандидати ги исполнуваат условите за избор на
соработник –помлад асистент од областа на Казненото право. При такви услови
комисијата бараше критериум по кој да ги вреднува и се определи за критериумот
избор од потесната соодветна област При тоа во потесен избор, кои единствени од
пријавените кандидати се магистри од областа на казнено право, ги стави кандидатите

М-р Тајна Богданоска, М-р Сандра Рилкова и М-р Пакиза Туфекџи кои имаат звање
магистер од областа на казненото право .
Врз основа на претходното комисијата има чест и задоволство на Наставно
научниот Совет на Правниот факултет – Кичево, да му го достави следниот
ZAKLU^OK I PREDLOG
Врз основа на одредбите од Законот за високото образование,
Статутот и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор
во 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 гo разгледа
и ги оцени квалификациите на пријавените кандидати.
Имајќи ги во предвид предвидените услови и утврдените критериуми
дадени во конкурсот и специфичните потреби на предметот од научната
област ”Казнено право”, Рецезентската комисија во изборот на кандидатот
по овој предмет односно научна област посебно внимание посвети на успехот
на кандидатот, соодветноста на досегашното негово образование,
оспособеноста за работа со користење на компјутери, користење на
странски јазици како и пројавениот интерес за конкретната област „Казнено
право“.
Рецезентската комисија смета дека кандидатот М-р Пакиза Туфекџи ги
исполнува општите и посебните критериуми дадени во конкурсот,
законските и подзаконските прописи и другите општи акти на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола и општите акти на
Правниот факултет - Кичево, при што може да се констатира дека
кандидатот ги исполнува условите за избор на соработник – Помлад
асистент од научната област „Казнено право“.
Во прилог на предлогот, Рецезентската комисија посебно истакнува
дека се работи за млад, стручен, амбициозен и перспективен научен кадар со
стекнат академски степен магистер по казнено право со просечна оцена 8.92
и ги исполнува условите утврдени во Законот за високото образование,
актите на УКЛО – Битола и актите на Правниот факултет – Кичево, поради
што имаме чест и задоволство да му предложиме на Наставно - научниот
совет на Правниот факултет - Кичево, кандидатот М-р Пакиза Туфекџи да ја
ИЗБЕРЕ во соработничко звање - ПОМЛАД АСИСТЕНТ од научната област:
казнено право.

Рецензентска комисија
1. Проф. д-р Миладин Крстаноски – претседател с.р.

2. Проф. д-р Виолета Чачева – член с.р.

3. Вонр. Проф. д-р Арсе Петрески - член с.р.

