Р ЕФЕР АТ
за избор на наставник на Правен факултет - Кичево во наставно-научната област
Меѓународно јавно право (50806)

Врз основа на член 64 став 3 алинеја 7, член 125, член 131 и член 132 од Законот
за високо образование, член 223 став 1 од Статутот на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ - Битола, член 34, член 43, член 44 и член 45 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола,
Наставно-научниот совет на Правниот факултет - Кичево при Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ - Битола на седницата одржана на ден 23.06.2017 година, со
Одлука бр. 02-314/3 од 23.06.2017 година формира Рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите наставно-научни звања на Правен факултет - Кичево во
наставно-научната област Меѓународно јавно право (50806) во состав:
1.Проф. д-р Владимир Ортаковски – претседател,
2.Проф. д-р Марија Миленковска – член
3.Проф. д-р Илија Тодоровски – член.
Членовите на Рецензентската комисија, заблагодарувајќи се на укажаната чест и
доверба, а по разгледување на добиените материјали предвидени со условите во
распишаниот конкурс, и врз основа на член 125, член 132 став 5 и став 6 и член 133 од
Законот за високо образование, член 47, член 48, член 49 и член 50 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, на
Наставно-научниот совет на Правниот факултет – Кичево му го поднесуваат следниот

ИЗ ВЕ ШТАЈ

На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научната област
Меѓународно јавно право (50806) објавен на ден 01.06.2017 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, се пријави единствено кандидатката д-р Елена
Темелковска-Аневска, доцент на Правниот факултет – Кичево.

1. Биографски податоци за кандидатот
Д-р Елена Темелковска-Аневска е родена на 23.05.1982 година во Битола.
Основно и средно образование завршува во Битола, со одличен успех. Во 2000 година

се запишува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, каде дипломира во јули 2004 година како најдобар
студент во генерацијата, со просечен успех 9,82 и се стекнува со стручен назив
дипломиран правник. Во 2005 година се запишува на последипломски студии на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на насоката „Меѓународно право и
политика“. Последипломските студии ги завршува со просечен успех 9,71 и во 2007
година успешно ја одбрани магистерската теза и се стекна со научен степен магистер
на правни науки, насока Меѓународно право. Во 2011 година, на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје ја брани својата докторска дисертација и се стекнува со
научен степен доктор на правни науки. За покажаниот успех во текот на студиите
добива неколку награди и признанија, меѓу кои и наградата од Деканот на Правниот
факултет „Јустинијан Први“- Скопје за најдобар студент во генерацијата 2000-2004
година, награда од Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје за
најдобар студент на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје и признание за
најдобар постигнат успех во текот на студиите.
Д-р Елена Темелковска-Аневска активно се служи и има одлично познавање на
англискиот и францускиот јазик.
2. Наставно-образовна дејност
Д-р Елена Темелковска-Аневска е вработена на Правниот факултет – Кичево во
академската 2008/2009 година како асистент, а во 2012 година била избрана за доцент
на истоимениот факултет, каде што и моментално е вработена. Нејзиниот ангажман
вклучува реализирање на настава на три циклуси на студии и тоа: на првиот циклус
студии ги предава предметите „Меѓународно јавно право“ и „Меѓународно приватно
право“; на вториот циклус студии била ангажирана по предметите „Заедничка
надворешна и безбедносна политика на ЕУ“ и „Меѓународно право - применета
програма“; а во рамки на третиот циклус студии била ангажирана по предметот
„Меѓународно право (јавно и приватно)“.
Кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска наставно-образовната дејност ја
извршува исклучително одговорно, професионално и со голема посветеност, негувајќи
принципиелен, објективен и коректен однос кон студентите, за што говори и
позитивната просечна оценка од самоевалуацијата, која изнесува 3.65, добиена за
академската 2015/2016 година.
Во рамки на нејзиниот ангажман во наставно-образовниот процес, кандидатката
се јавува и како ментор на дипломски трудови и член во комисии за одбрана и оценка
на дипломски и магистерски трудови на Правниот факултет - Кичево и дисперзираните
студии во Битола и Струга.
3. Научно-истражувачка дејност
Покрај во наставно-образовната дејност, д-р Елена Темелковска-Аневска
активно е вклучена и во научно-истражувачката дејност, преку учество на голем број
домашни и меѓународни конференции, форуми и школи, на кои презентира свои
научни трудови од научните области кои спаѓаат во нејзината потесна област на
истражување. Во рамки на својот научен ангажман, д-р Елена Темелковска-Аневска

објавила научни трудови во индексирани меѓународни научни списанија и
меѓународни научни публикации, со кои се потврдува нејзиното владеење со
проблематиката во областа во која се избира. Кандидатката се јавува како автор и коавтор на следните научни трудови:
1. Elena Te melkovska-Anevska, The relationship between NATO and Russia
through the prism of mutual cooperation and confrontation. European Scientific Journal,
May 2017, Vol.13 No.13. DOI: 10.19044/esj.2017.v13n13p153 ISSN: 1857-7881 (print),
e-ISSN: 1857-7431
Indexed in: EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Google Scholar, Open J Gate,
Ulrich’s, Mendeley, etc.
2. Elena Temelkovska-Anevska, Peaceful means for settlement of inter-state disputes:
reflections, advantages and disadvantages. International E-Journal of Advances in Social
Sciences, IJASOS, April 2017, Vol.3, issue 7. e-ISSN: 2411-183X. Меѓународен
уредувачки одбор од 7 земји.
Indexed in: Index Copernicus, Google Scholar, OpenAIRE, ResearchBib Academic
Resource Index.
3. Elena Temelkovska-Anevska, Peaceful means for settlement of inter-state disputes:
reflections, advantages and disadvantages. Proceedings of INTCESS 2017 4th
International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul,
Turkey. ISBN: 978-605-64453-9-2. Меѓународен програмски комитет од 25 земји.
Proceedings of INTCESS are indexed in Thomson Reuters Conference Proceedings
Citation Index.
4. Elena Temelkovska-Anevska, Populism as a phenomenon and its influence on
democracy and constitutionalism. Списание на научни трудови (Право и
политикологија), 8-ма Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог:
Исток-Запад“, Април 2017, Година IV, Бр. 2, Меѓународен центар за славјанска
просвета. DOI: 323.2:321.7. Меѓународен уредувачки одбор од 5 земји.
5. Anevski D, Poposka K., Temelkovska-Anevska E., Financial institutions as an
intermediary between international lenders and banks: case study Macedonian Bank for
Development Promotion. Economic Development, Journal of the Institute of EconomicsSkopje, Year 19, No. 1-2/2017, Institute of Economics-Skopje, University “Ss. Cyril and
Methodius” – Skopje UDC 336.71 (497.7). ISSN: 1857-7741 (online) UDC – 338.
Меѓународен уредувачки одбор од 7 земји.
Indexed in: EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery Service (EDS) in
EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL Central and Eastern European
Online Library, (Frankfurt am Main, Germany), etc.

6. Аневски, Д., Темелковска-Аневска Е., Карактеристики на позначајните
финансиски системи на земјите-членки на Европската унија. Списание на научни
трудови (Економија, безбедносно инженерство, архитектура и дизајн, информатика,
екологија), 8-ма Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИстокЗапад“, Април 2017, Година IV, Бр. 1, Меѓународен центар за славјанска просвета.
DOI: 336.71/.73 (4-672ЕУ). Меѓународен уредувачки одбор од 5 земји.
7. Anevski D, Te melkovska-Anevska E., Credit institutions and legal framework
important for development of small and medium sized enterprises in Russia. International
Research Journal, Vol.57, No.3, March 2017. ISSN: 2303-9868 (print), ISSN: 2227-6017
(online). DOI: 10.23670/IRJ.2017.57.031
Indexed in: Google Scholar, Cambridge University Library, Vera (MIT University
Libraries), Southern Cross University, BASE (Bielefeld, Germany), HEAL-Link, HAC,
RSCI, RADS, OCLC WorldCat, Albertson Center for learning Resources (University of
Wisconsin-Stevens Point),Mathewson-IGT Knowledge Center (University of Nevada,
Reno), etc.
8. Anevski D, Te melkovska-Anevska E., International regulatory changes in financial
systems as a factor of stability. The European Journal of Applied Economics, Vol.14,
no.1, 2017, Singidunum University, Belgrade, Serbia. Published by: De Gruyter. ISSN:
2406-2588 (printed version). ISSN: 2406-3215 (electronic version). DOI:
10.5937/EJAE14-13167. Меѓународен уредувачки одбор од 13 земји.
Indexed in: EBSCO Academic Search, EBSCO Discovery Service, J-Gate, Google
Scholar, CABI-CAB Abstracts, Celdes, CNKI Scholar, CNPIEC, Naviga (Softweco),
Primo Central (ExLibris), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), Serbian citation index,
etc.
9. Elena Te melkovska-Anevska, Globalization and its impact on international politics,
nation-state and state sovereignty. International Scientific Journal “Horizons”, (Series A Social Sciences and Humanities), University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Vol.16,
Year X, September 2014. DOI: 327.342.22)-027.511. Меѓународен уредувачки одбор
од 7 земји.
10. Elena Te melkovska-Anevska, The perspectives of universal and regional systems
for protection of human rights. Proceedings of the International Scientific Conference
“Macedonia and the Balkans: A hundred years after the World War I – Security and
Euro-Atlantic integration”, Panel: Democracy, rule of law and human rights> their
promotion and forms of protection, Volume II, 3-5 June 2014, Ohrid, Macedonia.
Меѓународен програмски комитет од 9 земји.
11. Elena Temelkovska-Anevska, The correlation between the Arab Spring and Islam
and the implications of the Arab Spring on the European Union foreign policy.
Proceedings of the International Scientific Conference “The Balkans between Past and
Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration” Panel: Security
dilemmas and geopolitical trends in international relations with particular reference to

Middle East, Eastern Europe and Western Asia, Volume I, 5-8 June 2013, Ohrid,
Macedonia. Меѓународен програмски комитет од 11 земји.
12. Елена Темелковска-Аневска, Португалија и Шпанија – од изолација до
европска интеграција. Меѓународно научно списание „Хоризонти II“, година VII,
број 7, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2011 .
13. Елена Темелковска-Аневска, Турција во ЕУ – невозможна желба или реална
потреба. Годишник на Правен факултет - Кичево, 2011.
14. Elena Te melkovska-Anevska, EU enlargement and social standards. International
Conference of Young Scientists – ICYS, Union of Scientists in Bulgaria, Scientific
Research of the Union of Scientists, Series B, Natural Science and Humanities, vol. XIII,
Plovdiv, Bulgaria, 2011. Меѓународен програмски комитет од 5 земји.
15. Темелковска Елена, Европеизација на меѓународното право. Меѓународно
научно списание „Хоризонти“, година VI, број 6, Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола, 2010.
16.Темелковска Елена, Република Македонија – во Европа или во Западен Балкан.
Меѓународно научно списание „Хоризонти“, година V, број 5, Универзитет „Св.
Климент Охридски“, Битола, 2009.
17. Elena Te melkovska , The social dimension of the Environmental Policy with an
emphasis on the sustainable development. International Conference of Young Scientists –
ICYS, Union of Scientists in Bulgaria, Scientific Research of the Union of Scientists,
Series B, Natural Science and Humanities, vol. XII, Plovdiv, Bulgaria, 2009.
Меѓународен програмски комитет од 5 земји.
Во последните пет години д-р Елена Темелковска-Аневска остварила студиски
престој во странство и зела учество на следните меѓународни научни конференции,
форуми и школи:

2012-2013 г.

Школа за јавни политики „Мајка Тереза“, во организација на Центарот за
истражување и креирање политики - Скопје, поддржана од Советот на
Европа. Во ноември 2013 година, како алумни на Школите за политички
студии на Советот на Европа, реализирала студиски престој во Советот
на Европа, во Стразбур, Р.Франција

2013

International Conference: “From Schuman Declaration to Lisbon Treaty:
What Political Finality for the European Union?“, 25-26 April 2013,
Oradea, Romania

2013

RRPP Annual Conference 2013 “Social, political and economic change in the
Western Balkans”, 23-26 May 2013, Belgrade, Serbia

2013

International Scientific Conference: “The Balkans between Past and Future:
Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic integration”, Panel: Security
dilemmas and geopolitical trends in international relations with particular
reference to Middle East, Eastern Europe and Western Asia, 5-8 June 2013,
Ohrid, Macedonia

2013

Belgrade Security Forum “Transformation of state and professional practices
in international security”, 19-21 September 2013, Belgrade, Serbia

2013

2nd World Forum for Democracy of the Council of Europe (Светски форум
за демократија на Советот на Европа), организиран oд Советот на
Европа, 23-29 ноември 2013 година, Стразбур, Р.Франција

2014

International Scientific Conference: “Macedonia and the Balkans: A hundred
years after the World War I – Security and Euro-Atlantic integration”, Panel:
Democracy, rule of law and human rights: their promotion and forms of
protection, 3-5 June 2014, Ohrid, Macedonia

2015

7th Central and Eastern European Forum for young legal, political and social
theorists, 27-28 March 2015, Sofia, Bulgaria

2016

International Conference “Political mobilization of ethnic minorities and antiminority discourse in the European crisis of multiculturalism”, 15-17
September 2016, Cluj-Napoca, Romania

2017

4th International Conference on Education and Social Sciences INTCESS,
organized by OCERINT (International Organization Center of Academic
Research), 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey

2017

8th International Scientific Conference: International Dialogue: East-West”,
28-29 April 2017, International Slavic University “G.R. Derzhavin”,
Macedonia

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на поднесената пријава и целокупната доставена документација по
распишаниот конкурс, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и оценува
целокупната наставно-образовна и научно-истражувачка дејност на д-р Елена
Темелковска-Аневска.
Согласно изнесените податоци за севкупните активности на д-р Елена
Темелковска-Аневска, Комисијата констатира дека станува збор за исклучително
солидна кандидатка со високи професионални компетенции, која постојано се
усовршува и надоградува, започнувајќи уште од додипломските и последипломските
студии на кои остварила исклучително висок просечен успех, па сè до денес, за што
говори и бројот на објавени научни трудови во престижни индексирани меѓународни
научни списанија и меѓународни научни публикации, како и учеството на меѓународни
научни конференции во земјата и странство. Во прилог на тоа го истакнуваме и

нејзиното повеќегодишно наставно-образовно искуство, како асистент и доцент на
Правниот факултет – Кичево, нејзиниот ангажман во наставно-образовниот процес на
прв, втор и трет циклус студии, достигнувањата во примена на научно-истражувачките
резултати, покажаната способност за изведување на разни видови високообразовна
дејност, позитивната оценка од самоевалуацијата, како и нејзиното искуство и
придонес во оспособување на помлад кадар за вршење на наставно-образовна и
научно-истражувачка дејност.
Врз основа на изнесените податоци за кандидатката од последниот избор до
денес, Комисијата заклучи дека д-р Елена Темелковска-Аневска поседува академски
капацитет, научни и стручни квалитети и според Законот за високо образование,
Статутот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола и
општите акти на Правниот факултет - Кичево, ги исполнува сите услови и критериуми
да биде избрана во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научната област Меѓународно
јавно право (50806).
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му
предложи на Наставно-научниот совет на Правниот факултет - Кичево да го прифати
овој извештај и да ја избере д-р Елена Темелковска-Аневска во звањето ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР во научната област Меѓународно јавно право (50806).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Владимир Ортаковски- претседател, с.р.
2. Проф. д-р Марија Миленковска – член, с.р.
3. Проф. д-р Илија Тодоровски – член, с.р.

