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РЕФЕРАТ
за избор на асистент - 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 25.11.2014 година, со одлука број 02-700/3 формира Рецензентска комисија
за избор на асистент - докторант од научната област „Казнено право“, во состав:

1.

Доц. Д-р Никола Тунтевски - претседател;

2.

Проф.Д-р Злате Димовски - 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“ објавен на 12.11.2014 година се пријавија тројца
кандидати и тоа:
1. М-р Пакиза Туфекџи;
2. М-р Катерина Матеска;
3. Михајло Жеваироски.
1. М-р Пакиза Туфекџи е родена на 25.10.1988 година, во Кичево.
Додипломските студии ги завршила на Правниот факултет во Скопје каде 26.06.2010
година дипломирала и се стекнала со назив дипломиран правник. На истата
високообразовна инстутиција завршила втор циклус студии со просечен успех 8.92 и

на 13.11.2012 година го одбранила магистерскиот (завршен) труд „Туристички
криминалитет“ со што се стекнала со научен степен магистер по право од областа
казнено право.
Кандидатката ги зборува англискиот, турскиот, српскиот и албанскиот јазик,
како и работата во MicrosoftOfficeпакетот.
2. М-р Катерина Матеска е родена на 28.08.1972 година во Штутгарт,
Германија. Додипломските студии ги завршила на Правниот факултет во Кичевосо
просечен успех 9.72, додека на истата институција запишала последипломски студии и
ги завршила со просечен успех 10.00 и на 10.11.2014 година ја одбранила магистерската
теза под наслов „Адвокатурата како јавна служба sui generis при давање на адвокатски
услуги“ со што се стекнала со назив магистер по правни науки, насока деловно
право.
Кандидатката го познава англискиот јазик, како и работата со компјутери. Од
2012 година до денес била ангажирана како соработник (демонстратор) на Правниот
факултет - Кичево по предметите Криминалистика, Социјална политика и Вовед во
право на Европската Унија.
3. Михајло Жеваировски е роден на 03.11.1973 година во Скопје.
Додипломските студии ги завршил на Факултетот за безбедност - Скопје (Универзитет
„Св.Кирил и Методиј“ - Скопје) во 1996 година и се стекнал со назив дипломиран
криминалист. Кандидатот има повеќе од 16 години професионално работно искуство во
Министерството за надворешни работи на Република Македонија и во други
меѓународни организации. Кандидатот има доставено сертификати како доказ дека го
познава англискиот и германскиот јазик.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на одредбите од Законот за високо образование, Статутот и Правилникот
заединствените 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 го разгледа и ги
оцени квалификациите на пријавените кандидати.
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 соодветноста на образованието на кандидатите,
оспособеноста за работа со компјутери и употребата на странски јазици.

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот Михајло Жеваировски
од Скопје документите ги поднел во копија која не е заверена на нотар, како и на
странски јазик (англиски и германски). Затоа Рецензентската комисија која нема улога
на преведувач не ги разгледа останатите документи од тој кандидат. Исто така, истиот
нема доставено документ со кој го потврдува завршениот втор циклус студии кој е
услов за формално - правно истиот да ги исполни условите за изборот.
Формално правно рецезентската комисија смета дека кандидатките М-р Катерина Матеска и
М-р Пакиза Туфекџи ги исполнуваат условите за да бидат избрани во звањето асистент - докторант,
но исто така мора да напомене дека во случајот беше распишан Конкурс за избор на асистент –
докторант од научната област Казнено право. Со оглед на тоа дека кандидатката М-р Катерина
Матеска е магистер на правни науки, насока Деловно право, Рецензентската комисија реши да и даде
предност на кандидатката М-р Пакиза Туфекџи, која е магистер од областа на Казненото 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 звањето АСИСТЕНТ - ДОКТОРАНТ од научната
област: „Казнено право“ (50804).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

04.12.2014 година
Кичево

1.

Доц. д-р Никола Тунтевски – претседател, с.р.

2.

Вон. проф. д-р Злате Димовски – член, с.р.

3.

Доц. д-р Никола Мицковски – член, с.р.

