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РЕФЕРАТ
за избор на наставник во сите наставно - научни звања
од научната област „КРИМИНОЛОГИЈА“ 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 02-700/2 формира Рецензентска комисија
за избор на наставник во сите наставно - научни звања од научната област
„Криминологија“ (51603), во состав:
1. Доц. Д-р Никола Тунтевски - претседател;
2. Проф.Д-р Оливер Бачановиќ - член;
3. Вон. проф.Д-р Злате Димовски - 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“ на ден 12.11.2014 година се пријави еден кандидат и
тоа Д-р Станојоска Ангелина.
Д-р Станојоска Ангелина
Д-р Станојоска Ангелина е родена во Битола на 22.08.1984 година. Средно
образование завршила во ДСУ Гимназија „Јосип Броз - Тито“ - Битола. Високо
образование завршила на Полициската академија во Скопје, во 2008 година, со
просечен успех 9,90. По завршувањето на Полициската академија, кандидатката се
запишала на последипломски студии на Факултетот за безбедност - Скопје во
учебната 2008/2009 година, ги положила сите испити со просечен успех 9,50 и во

ноември 2011 година магистрирала на тема „Феноменолошки карактеристики на
трговијата со луѓе на територијата на Република Македонија, во периодот 2004 2010 година“.
Во периодот 2010 - 2012 година, посетувала повеќе меѓународни курсеви на
теми

поврзани

со

криминолошките

карактеристики

трговијата

со

луѓе

и

организираниот криминал во организација на Обединетите Нации, Европската Унија и
Меѓународната Организација за Миграција, како што се:


„Трговија

со

луѓе

за

комерцијална

сексуална

експлоатација“,

Меѓународен Институт за кривични науки во Сиракуза, Сицилија,
Италија (2010 година);


„Миграции: Можности и предизвици за Европа“, Европска Унија,
UNICRI и Правен факултет - Торино, Торино, Италија (2011 година);



„Мигранти и држави: Случајот на Медитеранот“ IOM и Коч Универзитет,
Истанбул, Турција (2012 година).

Во декември 2011 година, на Факултетот за безбедност - Скопје, пријавила
докторска

дисертација

на

тема:

„Криминалистички

карактеристики

на

трговијата со луѓе во Република Македонија, со посебен осврт на начинот на
извршување (modus operandi)“, а истата ја одбранила во јуни 2014 година со што се
стекнала со научен степен доктор на науки од областа на безбедноста.
Кандидатката во периодот 2010 - 2014 година има присуствувано на повеќе
конференции и семинари во земјата и во странство, и тоа:


21/10/2014 - 23/10/2014

Научна конференција со меѓународно учество
“Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and Social Reaction”
Криминалистичко - полицијска Академија, Белград, Република Србија
Hans Seidel Фондација


28/08/2014 - 30/08/2014

Прва годишна конференцијана the Max Planck партнерската групаза Balkan
Criminology "Mapping the Criminological Landscape of the Balkans"
Max Planck за меѓународно кривично право
Правен факултет - Загреб, Република Хрватска



03/06/2014 - 05/06/2014

Меѓународна научна конференција “MACEDONIA AND THE BALKANS, A
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EUROATLANTIC INTEGRATIONS”
Факултет за безбедност - Скопје, Република Македонија


03/03/2014 – 04/03/2014

Меѓународна научна конференција “Archibald Reiss Days”
Криминалистичко - полицијска Академија, Белград, Република Србија


01/03/2012 – 02/03/2012

Меѓународна научна конференција “Archibald Reiss Days”
Криминалистичко - полицијска Академија, Белград, Република Србија


27/05/2011 – 28/05/2011

Меѓународна научна конференција “Security in the Post-Conflict (Western)
Balkans: Transition and Challenges by the Republic of Macedonia”
Факултет за безбедност - Скопје, Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија


29/03/2011 – 30/03/2011

Меѓународна научна конференција
“ Combating terrorism – International Standards and Legislation”
Министерство за внатрешни работи - Висока полициска школа, Бања Лука,
Република Српска


11/09/2010 – 13/09/2010

Меѓународна научна конференција
“Penal Protection of Human Dignity in the Globalization Era”
Правен факултет - Приштина, Косово
Кандидатката досега објавила 19 научни и стручни трудови од областа на
криминологијата, пенологијата и криминалистиката; и тоа 11 научни и стручни

трудови во меѓународни публикации, еденпреглед на книгавомеѓународно
списание, 2 труда во меѓународно списание, еден во меѓународенгодишник на
високообразовна институција и 4 во годишник на високообразовна институција.
Список на објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор):
1. “Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви”,Годишник на
Полициската Академија, Скопје, 2007;
2. “Поимно разграничување на трговијата со луѓе од други девијантни
појави”,Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;
3. “Компаративен преглед на кривично – правните решенија на трговијата со
луѓе

и

криумчарењето

мигранти

во

поранешните

југословенски

републики”,Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;
4. “The Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and
other Hybrids”, Book of the International Conference (Combating Terrorism –
International Standards and Legislation), Banja Luka, 2011;
5. “Trafficking in Human Beings and the post – conflict Balkans as suitable grounds
for continuous criminal process”, Book of the International Conference (“Security in the
Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges by the Republic of
Macedonia”), Ohrid, 2011;
6. “Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of
Trafficking in Human Beings in the Republic of Macedonia”, author with Kristina
Nikolova,

http://www.diritto.it/docs/32814-standard-operative-procedures-for-protection-

and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-in-the-republic-ofmacedonia?page=1 .
7. “Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе”,Годишник на
Факултетот за безбедност, Скопје, 2011;
8. “Theory of push and pull factors: A new way of explaining the old”, Book of the
International Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2012;
9. “How a cybercriminal does look like? Building a profile of modern criminals?”,
Book of the International Conference (Suppression of crime and European integration, with
a special focus on high technology crime), together with Nikolova Kristina and
PetrevskiBlagojce, Banja Luka, 2012;
10. „Кривично - правни аспекти на трговијата со луѓе во Република Македонија:

Краток преглед на периодот од 2012 до денес“, Меѓународен Годишник на
Факултетот за безбедност, Скопје, 2012;
11. “Victims of Trafficking in Human Beings and their basic rights: It cannot be
forgotten, but it can be suppressed” (Scientific Conference with International
Participation - Police and human rights in the Republic of Serbia), Tara, 2012;
12.“Human Trafficking in Europe: Character, Causes and Consequences”, Book
Review, Central European Journal of International and Security Studies, Volume 6, Issue 34;
13. “Trafficking in human beings for the purpose of organ removal and trafficking in
organs, tissues and cells: can human life be bought?, Book of International Conference
(Archibald Reiss Days), Belgrade, 2013;
14. “Sport events as a field for violent games between fans: The case of the Republic of
Macedonia and its legislation”, Archibald Reiss Days, Belgrade, 2014;
15. “Prevention of spectator’s violence and misbehaviour at sport events: The need of
institutional

cooperation

before

penal

sanctioning”,

International

Conference

(MACEDONIA AND THE BALKANS, A HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD
WAR I – SECURITY AND EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS), Ohrid, 2014;
16. “Trafficking in Human Beings and Violence: Balkan Peninsula and the Violent
Entrepreneur Model” (Scientific Conference with International Participation “Violence in
Serbia – Causes, Forms, Consequences and Social Reaction”), Tara, 2014;
17. “Violence on Sport Fields as the most used weapon for national and religious
“conflicts”: The Yugoslavian Myth” (Scientific Conference with International
Participation “Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and Social Reaction”),
Tara, 2014;
18. “The process of Trafficking in Human Beings: Phases of committing the crime”
International Scientific Journal “Horizons” (University “St.KlimentOhridski” - Bitola, 2014;
19. “Positive discrimination of the minority in the Republic of Macedonia and causing
of direct discrimination of majority resulting with forcing and producing of
unprofessional and bad quality public administration” “International Scientific Journal
“Horizons” (University “St.KlimentOhridski” - Bitola, 2014.
Од февруари 2013 година до денес е ангажирана како соработник
(демонстратор) на Правниот факултет - Кичево, по предметите Криминологија,
Криминалистика, Пенологија и Човекови права.

Кандидатката одлично ги говори и ги користи англискиот и шпанскиот јазик,
додека ги користи италијанскиот и германскиот јазик. Исто така добро ги владее и
компјутерските вештини.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на одредбите од Законот за високо образование, Статутот и
Правилникот за единствените 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 ги разгледа и ги оцени квалификациите на
единствениот пријавен кандидат.
Имајќи ги во предвид предвидените услови и утврдените критериуми дадени во
конкурсот и специфичните карактеристики на научната област „Криминологија“,
Рецезентската комисија во изборот на кандидатот посебно внимание посвети на
успехот на кандидатот во текот на неговото образование, соодветноста на неговото
образование, оспособеноста за работа со компјутери, употребата на странски јазици,
работата со студентите при одржувањето на вежби, како и постојаното учество на
меѓународни научни конференции и придонесувањето кон научната мисла со
објавување научни и стручни трудови во меѓународни и домашни научни публикации.
Исто така, Рецензентската комисија посебно го истакнува високиот просечен
успех од 9.90 на додипломски и 9.50 на постдипломски студии, 19те научни и
стручни трудови од кои 15 се во меѓународни научни публикации, како и
досегашниот успешен ангажман на кандидатката како соработник на Правниот
факултет - Кичево при одржувањето на вежби по неколку предмети од научната
област „Криминологија“ за што е позитивно оценета од предметните професори.
Поради горенаведеното, Рецензентската комисија смета дека кандидатката Д-р
Станојоска Ангелина, ги исполнува општите и посебните критериуми дадени во
конкурсот, законските и подзаконските прописи и другите општи акти на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола и актите на Правниот факултет Кичево, при што констатира дека истата ги исполнува условите за избор во наставно научно звање ДОЦЕНТ од научната област „Криминологија“, со што имаме чест и
задоволство да му предложиме на Наставно - научниот совет на Правниот факултет

- Кичево, кандидатката Д-р Станојоска Ангелина да ја избере во звањето ДОЦЕНТ
од научната област „Криминологија“ (51603).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1.Доц. д-р Никола Тунтевски – претседател, с.р.
2.Проф. д-р Оливер Бачановиќ – член, с.р.
3.Вон. проф. д-р Злате Димовски – член, с.р.

04.12.2014 година
Кичево

