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РЕФЕРАТ
За избор во сорабоничко звање - помлад асистент
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, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно научниот
совет на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на 01.10 2013 година, со одлука
број 02-406/2 формира Рецензентска комисија за избор на помлад асистент од научната
област: финансиско право, во следниов состав:
1. Доц. д-р Анастас Џуровски – претседател,
2. Доц. 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
18.09.2013 година за избор на помлад асистент од научната област на: финансиското право
на Правниот Факултет во Кичево се пријавија следните кандидати:
1.
2.
3.
4.

М-р Ѓорѓи Петрески;
М-р Пеце Ристевски;
М-р Лилјана Јоноски и
М-р Катерина Штерјоска Здравеска.
Биографски податоци:

1. Кандидатот М-р Ѓорѓи Петрески е роден на 10. 07. 1986 година во Битола. По
завршувањето на основното и средното образование, своето високо образование го
продолжува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, каде и дипломира, по што ги
запишува магистерските студии од областа на Финансиите и Финансовото право и ја брани
магистерската тема „Правна регулација на платежни картички“ и се стекнува со магистерска
титула.
Од 21. 02. 2011 година до денес е ангажиран на Правниот факултет – Кичево како
демонстратор по предметите Меѓународно трговско право, Стечај и стечајна постапка и
Трговско право. Како демонстратор во целиот овој период несебично се ангажирал во
исполнувањето на поставените задачи , при што бил вреднуван со позитивно мислење од

предметните професори . Во меѓувреме го усовршил англискиот јазик, а има и одлични
познавања од компјутерските програми: Microsoft Word, Excel, Power Point.
2. М-р Пеце Ристевски дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје на 28. 10. 2008 година. Веднаш по дипломирањето се запишал на втор циклус студии
на насоката Финансии и Финансово право при истиот факултет и на 07. 11. 2011 гидина се
стекнал со титулата магистар по право.
Се запишал како вонреден студент за педагошка доквалификација на Педагошкиот
факултет во Битола и на 18. 10. 2010 година добил уверение за педагошка доквалификација.
Во меѓувреме го усовршувал владеењето на англискиот јазик. Одлично владее со
компјутерските програми Microsoft Word, Excel, Power Point.
Во академската 2011/12 година бил избран за демонстратор на Правниот факултет во
Кичево по предметите Пенологија и Меѓународна економија.
3.
Кандидатот м-р Лилјана Јоноски е родена на 03.05.1984 година во Охрид . Во
периодот 2003-2007 година се образува на Универзитет" Св. Климент Охридски ’’ - Битола,
Прв циклус на студии на Факултетот за јавна администрација и менаџмент на информациони
системи - Битола при што се стекнува со звањето Дипломиран јавен администратор. Во
периодот 2012-2013 своето образование го оформува на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје. Таму студира на Правниот факултет „Јустинијан Први“, мастер студии
отсек Деловно право и се стекнува со титулата Магистер по на правни науки од областа на
деловното право. Паралелно го оформува и неформалното образование. Кандидатот достави и
диплома за познавање на Англиски јазик IV степен издадена од училиштето за странски јазик
Piccadily Кичево. Ги познава компјутерските програми од Microsoft Office пакетот (Word,
Ехеl, Power Point).
4.
Кандидатот м-р Катерина Штерјоска Здравеска е родена на 27. 03 1985 година.
Основното и средното образование го завршува во Кичево . Своето образование го
продолжува
Универзитет СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – Битола на Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи , каде се стекнува со звање
дипломиран јавен администратор. Веднаш потоа го продолжува образованието и се стекнува
со титулата Магистер по економски науки - насока Финансиско - даночен менаџмент , каде ја
одбранува темата со наслов : Функционирањето на државната ревизија во регионот во
споредба со Република Македонија
Во периодот од 01.03.2005 год- до 2012год е Управител на Трговско друштво за
производство,трговија,угостителство и услуги увоз-извоз, а во академската 2011/2012 год.
е демонстратор по предметот криминалистика на Правен факултет – Кичево. Активно ги
познава: MS Office (Word, Ехсе!!, Power Point) Core! Draw, internet Explorer, Messenger.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија едногласно одлучи да му даде предност на кандидатот м-р Ѓорѓи
Петрески поради што презентираме поширок преглед на неговите биогравски и други
податоци:

Име и презиме: м-р Ѓорѓи Петрески;
Роден на: 10. 07. 1986 година во Битола;
Образование: Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, на
истиот факултет запишал постдипломски студии и со одбрана на магистерскиот
труд на тема „Правна регилација на платежни картички“ се стекнал со
академски степен магистер по правни науки;
4. Работно искуство: Од 21. 02. 2011 година до денес е ангажиран како
демонстратор на Правниот факултет во Кичево по предметите: Меѓународно
трговско право, Трговско право и Стечај и стечајна постапка;
5. Јазици: Мајчин јазик – македонски, странски јазик – англиски одлично
познавање.
1.
2.
3.

Рецензентската комисија врз основа на изложеното утврди дека се работи за
млад, стручен, амбициозен и перспективен научен кадар со стекната академски степен
магистер на правни науки со просечна оцена 8. 83 ги исполнува условите утврдени во
Законот за високото образование, актите на УКЛО – Битола, и актите на Правниот факултет –
Кичево, поради што имаме чест и задоволство да му предложиме на Наставно-научниот совет
на Правниот факултет Кичево, кандидатот м-р Ѓорѓи Петрески да го ИЗБЕРЕ во
соработничко звање - ПОМЛАД АСИСТЕНТ од научната област: финансиско право.
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с. р.
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