РЕФЕРАТ
За избор на соработник - Асистент на Правен факултет во Кичево од научната
област: „Наследно право“ (50820)

Наставно – научниот совет на Правен факултет - Кичево, при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола по претходно распишан конкурс за избор на еден
соработник - Асистент на Правен факултет во Кичево од научната област:
„Наследно право“ (50820), на седницата одржана на ден 24.69.2016 година со Одлука бр.
02-299/8 од 24.06.2016 година формираше Рецензентска комисија во состав: д-р Саша
Дукоски, вонреден професор – претседател д-р Светлана Вељановска, доцент – член и
д-р Елена Темелковска – Аневска, доцент– член.
Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс се пријавил само еден
кандидати: Асс. м-р Лазе Јакимоски . По разгледувањето на пристигнатите материјали
по распишаниот и објавен конкурс, Рецензентската комисија има задоволство на
Наставно-научниот совет на Правен факултет – Кичево да му го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Асс. М-р Лазе Јаќимоски е роден на 13.04.1984 год. во Кичево Р .Македонија .
Основно и средно образование - Гимназија завршив во Кичево, а по матурирањето
односно 2002/2003 год. се запишува како редовен студент на Југозападниот универзитет
,,Неофит Рилски, во Благоевград Република Бугарија и тоа на Правно Историскиот
факултет.
Со полагањето на трите државни испити и тоа: од областа на Граѓанско правните
науки како и Кривично правните и Административно правните науки, успешно ги
завршува студиите и се стекнува со диплома за високо образование за образовно
квалификациски степен Магистер по специјалноста Право во 2009 год. Ваквата диплома
со решение на Министерството за образование на Р. Македонија се признава како
документ за завршен втор циклус на студии и стекнат научен степен магистар по правни
науки.
Со ваквото образование е ангажиран на Правниот факултет во Кичево и тоа во
летниот семестар на академската 2009/2010 год. како демонстратор по предметот
Наследно Право кај професорот д-р. Трајан Бендевски, а потоа и во зимскиот семестар на

академската 2010/2011 год. како демонстратор по предметот Облигационо Право кај
професорот д-р. Игор Камбовски. Наредната академска година е ангажиран како помлад
асистент на Правниот факултет Кичево каде што работи и денес . Во овој период е
ангажиран по предметите од областа на Граѓанското право како што се Наследно право,
Облигационо право, Семејно право, Стварно право и Римско право. Во своето работење
остварува, успешна соработка со Проф. д-р Александра Патовска, Доц. д-р Светлана
Велјановска, Проф. д-р. Арсе Петревски, Проф. д-р. Татјана Петрушевска, Проф. д-р.
Ристо Речкоски, Проф. д-р Игор Камбовски и Доц. д-р. Елена Темелковска - Аневска. По
поминати 3 год. како помлад асистент во Декември 2013год. е реизбран како асистент на
Правниот факултет во Кичево, каде што и денес успешно работи.
Во меѓувреме успешно завршува и трет степен на образование т.е Докторски
студии а во постапка е и нострификацијата на диплома .
Има објавено повеќе научни трудови во меѓународни научни списанија и
учествувано на неколку меѓународни конференции .
Исто така достави потврда за познавање на Англискиот јазик , а има потврда и за
почетен курс по Албански јазик . Асс. м-р Лазе Јакимоски говори и пишува на Бугарски
јазик, исто така поседува сертификат за информатички познавања и се служи соWORD,
EXSEL, POWER POINT .
На последната спроведена евалуација на Правниот факултет во Кичево , при
Универзитетот „Свети Климент Охридски “ Битола , Асс.м-р Лазе Јакимоски има добиено
по проверка на 15 параметри вкупна оцена 4,49, со што ја покажува својата успешност во
наставно – образовниот процес каде е ангажиран како асистент.

Заклучок и предлог
Рецензентската комисија со внимание ги прегледа и оцени приложените пријави со
соодветната документација на кандидатот Асс.м-р Лазе Јакимоски и констатира дека
истиот ги исполнува во целост условите и критериумите наведени во Законот за високо
образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола, Правилникот
за критериумите и постапка за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола и општите акти на
Правниот факултет- Кичево, за избор во соработник - Асистент на Правен факултет во
Кичево од научната област: „Наследно право“ (50820).
Поаѓајќи од погоре изнесените констатации, а имајќи ја предвид содржината на
целокупната наставно - образовна, стручна и апликативна активност на кандидатот,

Рецензентската комисија во состав: д-р Саша Дукоски, вонреден професор –
претседател, д-р Светлана Вељановска, доцент– член и д-р Елена Темелковска –
Аневска, доцент – член , со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Правен факултет - Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, да
го прифати овој извештај и да го избере Асс. м-р Лазе Јакимоски како соработник Асистент на Правен факултет во Кичево од научната област: „Наследно право“
(50820).

Рецензентска комисија,

1. д-р Саша Дукоски, вонреден професор с.р.

2. д-р Светлана Вељановска, доцент с.р.

3. д-р Елена Темелковска - Аневска, доцент с.р.

