РЕФЕРАТ

За избор во сорабоничко звање - Aсистент
од научната област Финансиско право
на Правниот 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 на за
внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот з
аединствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола,
Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на -24.06
2016 година, со одлука број 02-299/7 формирана е Рецензентска комисија за избор на
Асистент од научната област Финансиско право, во следниов состав:
1. Доц. д-р Анастас Џуровски – претседател,
2. Проф. д-р Благоја Ѓорѓијовски– член,
3. Доц. д-р Елизабета Тошева – член.
Во врска со горенаведеното, а по опстојно разгледување на добиените материјали
од спроведениот конкурс , членовите на комисијата го поднесуваат следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Лајм“ на 15. 04. 2016 година за избор на асистент од научната област Финансиско право
на Правниот Факултет во Кичево се пријавил само еден кандидат:
1. М-р Ѓорѓи Петрески
Биографски податоци:
Кандидатот М-р Ѓорѓи Петрески е роден на 10. 07. 1986 година во Битола а живее во с.
Козица, Кичево. По завршувањето на основното и средното образование, своето високо
образование го продолжува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, каде и
дипломира со просечен успех од 7,35 на ден 13.10 2008 година по што ги запишува
магистерските студии од областа на Финансиите и Финансовото право со просечен успех
8,83 и ја брани магистерската тема „Правна регулација на платежни картички“ и се
стекнува со магистерска титула на ден 12.03 2012.
Прво работно искуство стекнува како демонстратор - од 2011 година бил
ангажиран на Правниот факултет – Кичево. Потоа од 2013 година бил избран за Помлад
асистент по предметот Финансиско право на Правниот факултет во Кичево. Кандидатот

достави уверение за познавање на Англискиот јазик- втор степен од школото “Face2face –
elementary” издадено на ден 27.05 2011 година. Во биографијата истакнува дека ја
познавал работата со Microsoft office програмите. Според приложената листа за учество на
меѓународни конференции и објавени трудови се гледа дека како коавтор учествувал во
изработка на 5 трудови а исто така учествувал самостојно и на една конференција, без
објава на труд. Според материјалите од самоевалуацијата на факултетот кандидатот М-р
Ѓорги Петрески добрил просечна оценка од 4.67. Комисијата го упатува кандидатот на
поголема ангажираност како во делот на извршувањето на административно техничките
обврски по насловниот предмет, така и во делот на стручната ангажираност по предметот
во наредниот период.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
На објавениот конкурст се пријави само еден кандидат М-р Ѓорги Петрески.
Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, член 69 од Правилникот на за
внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот з
аединствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола,
Комисијата Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево предлага
кандидатот да биде избран во повисоко соработничко звање - АСИСТЕНТ од научната
област: Финансиско право.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Доц. д-р Анастас Џуровски с.р.
2. Ред. проф. д-р Благој Ѓорѓијовски с.р.
3. Доц. д-р Елизабета Тошева с.р.

