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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областа
ФИНАНСИИ
на Правниот факултет - Кичево
Врз основа на конкурсот објавен на 05април 2016 год. во„Нова Македонија“и
во „Лајм“ за избор на наставник од областа финансии, Наставно - научниот совет на
Правниот факултет – Кичево, со одлука бр. 02-141/3 од 24.06.2016 година,формира
Рецензентска комисија за избор на наставник од областафинансии,во состав:
 д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет –
Прилеп;
 д-р Драгица Оџаклиеска,вонреден професор на Економскиот факултет –
Прилеп и
 д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид.
Врз основа на одредбите од Законот за високото образование како и одредбите од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“и„Лајм“ од
05 април2016 годиназа избор на наставник од областа финансии,во предвидениот
рок се пријави само кандидатот д-р Анастас Џуровски.
Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Анастас Џуровски ги
презентираме следните аргументи во прилог на предлогот за избор:

Биографски податоци за кандидатот д-р Анастас Џуровски
Анастас Џуровски е роден на18.03.1980 година во Ресен. Средното
образование – гимназиска насока го завршил во Ресен. Во учебната 1998/99 година,
сезапишал на Економскиотфакултет – Скопјепри Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” на насоката надворешна трговијa и истиот го завршил на 08 јули 2002
година.
Во ноември 2002 год., А. Џуровски се запишал на последипломските студии
на насоката Европски студии на Економскиот факултетво Скопје. На 13.09. 2007
година,успешно го одбранил магистерскиот труд на тема “Современи тенденции на
банкарската и на финансиската интеграција во Европската Унија“. Анастас
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Џуровски докторирал на 16.06.2011 година на тема “Вреднување на банките и
правните аспекти на превземањето на банки во Европската унија“, со што се стекнал
со научен степен доктор на економски науки.Д-р Анастас Џуровски запишал и втор
докторат и тоа на Правниот факултет “Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” и докторирал на тема “Транспонирањето на законодавството на
Европската унија од облата на вработувањето и социјалната политика во Република
Македонија“ на 25.06.2012 година.
Во врска со професионалното искуство, кандидатот А. Џуровски наведува
дека од 01.12. 2003 година до 30.11.2005 година работел во македонската филијала
на транс-националната корпорација Лиз Клејборн во Скопје како асистент- менаџер
за операции. Од 01.12.2005 до 01.10.2008 година бил ангажиран во регионалната
канцеларија на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на позицијата
проектен асистент. Во септември 2008 година бил избран за асистент по група
предмети од областа на eкономските науки на Правниот факултет при
Универзитетот „Св Климент Охридски“ – Битола, a во 2011 годинабил избран за
доцент по истата група на предмети на Правниот факултет каде што работи и денес.
А. Џуровски наведува дека бил ангажиран и како консултант во повеќе
области. Така, во периодот од 2007 до 2009 година бил бизнис тренер на Фондот за
развој на човекови ресурси како јавно приватно партнерство помеѓу Европската
агенција за реконструкција, консултантската куќа ECORYS од Белгија и
Министерството за економија. Во 2008 година бил ангажиран од страна на ГОФРЕ
проектот и Секретаријатот за европски интеграции при Владата на РМ во врска со
подготовката на кратка анализа за чекорите за интеграција на РМ во Унијата, како и
од страна на Регионалниот еколошки центар со седиште во Будимпешта, а во врска
со контролата врз државните институции. Во рамките на УСАИД Проектот за
конкурентност, финансиска платформа, А. Џуровски работел како советник за
пристап до финансии на домашните компании, а воУСАИД проектот за иновации
работел како советник за помош на иновативните бизниси.Исто така тој бил и
евалуатор на проектите од ИПА програмата Македонија – Албанија, а бил ангажиран
и на проекти од областа на ИПА програмата.
Своите професионални способности Џуровски ги потврдува и со ангажманот
какоделовен советник во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ,
како судски вештак во областа на сметководството и финансиите при Основниот суд
во Ресен, како овластен проценител на недвижен имот и овластен проценител во
областа земјоделие, како free lance консултант кој соработува со Охридска банка,
ТТК банка, Уни банка и други институции, а учествувал и на повеќе од 30 обуки и
семинари од различни општествени теми.
А. Џуровски активно се служи со англискиот јазик, го употребува и
францускиот и се служи со софтверските програми на Microsoft.
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Учество во реализација на наставата
Кандидатот д-р Анастас Џуровски успешно ја реализира наставата на
следниве наставни дисциплини на Правниот факултет - Кичево:
 јавни финансии, финансиско право, деловно и договорно право и економско
казнено право – прв циклус на студии;
 корпоративно право – втор циклус студии.
Во образованата и апликативната дејност А. Џуровски бил активен во
имплементацијата на следниве едукативни курсеви:
-

Развој на програма за обука за невработени лица, ЕУ и Агенција за
вработување, 80 учесници, 2011-2013;
Развој на програма за обука за социјална вклученост на Ромите, 10
учесници ЕУ и ПРЕДА, 2013 ;
Развој на програма за учење во рамките на туризмот, Фонд за развој на
човековите ресурси, околу 70 ученици компании и физички лица ЕУ и
Министерство за економија, 2008-2010.

Во рамките на инстуцијата кадешто е вработен,кандидатот во повеќе наврати
бил ангажиран во Конкурсната комисија за прием на студенти на прв и втор циклус
на студии.
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е потврда и
позитивната оценка од самоевалуацијата. Имено, од резултатите на извршената
самоевалуација произлегува дека кандидатот д-р Анастас Џуровски позитивно е
оценет на сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за
самоевалуација. Во врска со прашањата за тоа колку наставникот е соодветно
подготвен за квалитетна реализација на наставата, дали стимулира дополнителна
активност кај студентите, дали предметната програма ги проширува и продлабочува
знаењата на студентите и дали обемот, содржината и тежината на предметната
програма кореспондира со профилот на студиската програма, наставникот е оценет
со 4.3. Што се однесува до прашањата поврзани со посветеноста на наставникот на
предавањата и колку тие предизвикуваат интерес кај студентите, личната култура и
односот на наставникот кон студентите и дали прашањата и задачите што се
поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките на материјалот од
предметната програма, наставникот е оценет со 4.4. Согласно претходно наведеното,
Рецензентската комисија гo оцени како исклучително позитивен Извештајот од
самоевалуацијата за кандидатот д-р Анастас Џуровски.

Список на објавени научни трудови
Објавени трудови во периодот 2011–2016
1. Вреднувањето на друштвата низ комплексноста на нејзините основни појавни
варијации, Научно списание Хоризионти,Универзитет Св Климент Охридски Битола
2015;
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2. Пост конфликтниот менаџмент и меѓународната интервенција- дали економските
мерки се од суштинско значење: случајот на Македонија, Конференција
реконцептуелизација на меѓународната интервенција, University of Surrey, Велика
Британија 2014;
3. Процесот на денационализација и неговата ефективност: Случајот на Македонија, 11
Меѓнародна источно европска конференција, Универзитет Варшава, Варшава,
Полска, 2014;
4. Правната рамка во Eвропската унија за вклученост на вработените во процесот на
носење на одлуки на компаниите, III Научна конференција Стратегиски фокусирана
организација и одржлива компаниска конкурентност, БАС Институт за менаџмент,
Бизнис академија Смилевски и Београдска пословна школа 2014;
5. Причини за забавената интеграција на пазарот на банкарството на мало во
Европската унија, Правен факултет, Универзитет Св Климент Охридски, Битола
2013;
6. Актуелни аспекти на регулативата за превземање на друштва во Европската унија и
нивната транспозиција во македонскиот правен систем, Правен факултет,
Универзитет Св Климент Охридски, Битола 2013;
7. Создавање на синергија помеѓу факторите на конкурентност како предуслов на
развојот на руралниот туризам во регионот на Преспа, XII Меѓународна
конференција за туризам и угостителство, Факултет за туризам и угостителство ,
Универзитет Св. Климент Охридски Битола 2012;
8. Создавање на системи за рано предупредување на микро ниво за економските кризи,
Економски факултет, Европски универзитет, Македонија 2012;
9. Дефинирањето на концептот на одговорно работење на раководните органи кај
акционерските друштва во Европската унија, Научно списание Хоризонти,
Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 2011.

Објавени трудови пред 2011 година
1. Потребата од промени во современото право на друштва и примената на искуствата
на Германија, Хоризонти, Универзитет Св Климент Охридски Битола 2010;
2. Процесот на преговори со ЕУ , Секретаријат за европски прашања, Влада на
Република Македонија, 2008;
3. Истражување на националниот природен резерват Езерани, UNESCO комитет на
Чешка, Требон ,Чешка 2008;
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4. Менаџмент на конкурентската моќ на пазарот на обработена храна и чоколади,
ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
5. Во потрага по купувачи на олигополизиран пазар,ХРДФ,Скопје и Брисел 2008;
6. Одржувањето на позицијата на пазарен лидер базирано на конкурентските предности
како континуриран процес, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
7. Иновациите во туристичкиот сектор како алатка за конкурентска предност на
туристичките компании, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
8. Професионално пазарно истражување во XXI век, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008.

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р
Анастас Џуровски, во која се содржани податоците за неговата стручна, научна и
наставна активност, може да се констатира дека тој покажува перманентен
прогресивен научен и професионален развој.
КандидатотА. Џуровски е вклученвонаставнообразовниотпроцеснаПравниот
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битолаод 2008годинаод кога
успешногиорганизира и
реализиравежбитепо
следнивенаставнидисциплини:
принципи на економијата, применета економија, еколошко право и јавни
финансии.Во 2011годинаАнастас Џуровски е избранвозвањетодоцентпогрупа
предмети од областа на економските науки,пришто, доденестојквалитетно и
одговорногиисполнувасвоитеобврскивонаставнообразовниотпроцес.
Врз основа на резултатите од спроведената евалуација од студентите е
евидентно дека кандидатот А. Џуровски поседува респектабилно педагошко
искуство и користи педагошки методи преку коишто не само што успешно им ги
пренесува своите знаења на студентите, туку ја поттикнува и ја развива нивната
креативност.
Целокупниот едукативен background на кандидатот и неговото
професионално усовршување покажуваат континуитет кој што се реализира, не само
на полето на економските науки, туку и во правните науки. Имено, кандидатот д-р
А. Џуровски докторирал и на правни науки, и тоа на Правниот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје.
Творечкиот опус на кандидатот јасно индицира дека тој перманентно се
занимава со истражувачка работа којашто резултира со голем број објавени научни и
стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Исто така треба да се
потенцира неговиот професионален ангажман и резултати како консултант,
соработник и учесник во реализацијата на повеќе домашни и меѓународни проекти,
програми, обуки, семинари и други активности.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот,а
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија
констатира декакандидатот ги исполнува сите предвидени условисо гласно Законот
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за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор
вонаставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и му предлага на Наставнонаучниот совет на Правниот факултет – Кичево да го избере д-р Анастас Џуровски
за наставник во звање вонреден професор од областа финансии.
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