УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

АНЕКС
НА
Б И Л Т Е Н
Бр. 391

ГОДИНА XXXV,

Битола, 20. 10. 2014 година

Издание на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Редакциски одбор

Д-р Пере Аслимоски, проректор
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
Д-р Сашо Атанасоски, проректор
Економски факултет - Прилеп
М-р Елена К.Ристоска, советник

Уредник

М-р Елена К.Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола

СОДРЖИНА
Страна
Реферат за избор на наставник во сите звања од областите
Казнено право и Правни науки - друго...............................................................................1

1
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ
КАЗНЕНО ПРАВО 50804 И ПРАВНИ НАУКИ – ДРУГО 50835
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Во врска со конкурсот за избор на наставник во сите звања од областите
Казнено право и Правни науки - друго на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, објавен во дневниот весник Нова Македонија на 22.05.
2014 год, со одлука број 02-484/3-3 од 13.10.2014 година, Наставно-научниот
совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид формира Рецензентска
комисија за избор на наставник, во следниот состав:
1. проф. д-р Владо Камбовски, академик
2. проф. д-р Виолета Чачева , редовен професор, Универзитет „Св. Кирил
и Методиј“ – Скопје Институт за социолошки и политичко –правни
истражувања- Скопје
3. проф. д-р Братислав Милошевиќ, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Факултет за туризам и угостителство Охрид
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на Законот
за високото образование член 132 и член 9 став 1 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот, објавен од Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид во дневниот весник Нова Македонија на 22.05.2014 година, за избор на
наставник во сите наставно-научни звања од областите Казнено право и Правни
науки - друго се пријавија кандидатите проф. д-р Стефан Буџаковски и д-р
Лариса Василеска.
Врз основа на поднесените пријави, како и останатите расположливи
документи, Комисијата ги изнесува следните констатации:
1. Биографски податоци за кандидатот Проф. д-р Стефан Буџакоски
Кандидатот редовен Проф. д-р Стефан Буџакоски е роден 21.12.1960 во
Охрид. Образование: дипломиран правник, насока безбедност, Факултет за
безбедност и ОСЗ, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1983 година; Дипломиран
криминалист, Факултет за безбедност и ОСЗ, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1992
година; Магистер од областа на криминалистиката, Факултет за безбедност,
“Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1995 година; Доктор на правни науки, Правен
факултет ,,Јустинијан Први,, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2001 година. Тема на
докторската дисертиција е “ Злоупотреба на дрогата во Република Македонија”
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Професионално искуство на Проф. д-р Стефан Буџакоски :
- 1984 -2003 во Министерство за внатрешни работи на P.M.;
- од Министерството за внатрешни работи во 2002 година добил согласност за
изведување настава на високо образовна установа;
- на 19 март 2002 година е избран за Доцент на предметите Комуникологија
и Пропаганда на Меѓународната академија за природни и општествени
науки Кнезови Шчербатови, Москва, Руска Федерација. ММ Колеџ
административно-техничко одделение Скопје;
- со одлука бр. 03/173 од 09.07.2003 година на Матичната комисија на
Факултетот за општествени науки Скопје (во основање) е избран за наставник
по предметот Казнено право во звањето Доцент, каде од 01. 10. 2003 година
заснова редовен работен однос;
- Co одлука бр. 08/03/37 од 19.02.2004 година на Наставно-научниот совет на
Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04 му се доверува
настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на
Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Струга;
со одлука бр. 0201/39 од 16.04.2004 година на Наставно-научниот совет
на Факултетот за општествени науки Скопје, му се доверува настава по
предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на
Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скопје;
со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет
на Факултетот за општествени науки Скопје му се доверува настава по
предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на
Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скопје и Струга;
со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет
на Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04 му се
доверува настава и по предметите Разузнавање и Национална безбедност,
извори на загрозување и безбедоносна анализа на насоката Дипломатија и
меѓународна политика;
од 2004 му се доверува настава по предметот Криминалистичка
методика на Факултетот за детективи и безбедност;
со одлука бр. 0201/103, бр. 0201/105 и бр. 0201/109 од 15.03.2005 на
Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скоије, е избран
за наставник по предметот Вовед во правото, Национална безбедност, извори
на загрозување и безбедоносна анализа и Разузнавање, во звањето Доцент;
со одлука од 02. 11. 2005 година на Наставно-научниот совет на
Факултетот за детективи, му е доверена настава по предметот Детективско
право;
со одлука бр. 03/018 од 06.03. 2007 година на Наставно-научниот совет
на Факултетот за Правни науки при Првиот приватен Универзитет-ФОН д-р
Стефан Буџакоски е избран за наставник во звање Вонреден професор по
предмети од казнено-правните науки;
со одлука бр.07-3589/6 од 02.12.2011 година се избира во наставнонаучно звање Редовен професор по предметот Вовед во правото и по предмети
од казнено-правната област;
- член во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на
Р.М (втор мандат).
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Досегашни раководни функции
в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот
ФОН, со одлука бр. 08-601/3 од 11.04.2012;
в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот
ФОН, со одлука бр. 08-3000/1 од 20.10.2011;
одговорен за координирање на активностите на Факултетот за спортски
менаџмент, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 02-913/1 од
21.04.2011;
проректор на Фон Универзитет, со одлука бр. 02-2795/1 од 05.11.2010
година, (во мирување поради членство во Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование на P.M.);
продекан на Факултетот за правни и политички науки во состав на
Европскиот Универзитет -Република Македонија, со одлуката бр. 0306/008 од
28.12.2005 година и
Раководител на одделението на Факултетот за општествени науки во
Струга со одлука бр. 08/03/104 од 27.02.2004 година на Наставно-научниот
совет на Факултетот за општествени науки Скопје.
-

Други активности во струката: организатор на дебата на тема: „ За или
против легализација на марихуаната„ (03- 04.12.2010); организатор и едукатор
на дебата на тема: „ Учество на младите во институциите во РМ„ (17.05.2011);
носител, организатор и реализатор на проект Импровизирано судење 2005-2006Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006); носител,
организатор и реализатор на проектот Македонија без дрога од 2007 година
одобрен од Министерство за образование и наука на РМ; носител, организатор и
реализатор Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на
инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки. ФонУниверзитет; носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 20082009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален
производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени
дела и стадиумите на Казнената постапка“, објавено во Скопје, декември 2008
година, ФОН Универзитет; носител, организатор и реализатор на
Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, ФонУниверзитет; носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано
судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
Список на објавени трудови
Редовен професор д-р Стефан Буџакоски презентирал и објавил повеќе
научни трудови на меѓународни научни конференции во земјата и во
странство . Во прилог на оваа констатација е и списокот на објавени трудови:
Специфичности во вршењето и откривањето на криминалитетот во
туристичка сезона во Охридскиот регион, магистерска работа, Факултет за
безбедност, Скопје, 1995 год;
2.
Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, докторска
дисертација, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје 2001;
3.
Казнено-правни и безбедоносни аспекти на изборниот процес, Прв
приватен Универзитет- ФОН, Скопје, 2006;
1.
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Сузбијање криминалитета, тема; Откривање на организираниот наркокриминалитет, Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за
правне и друштвене науке/центар за кривично право, Полициска академијаБеоград, Виша школа унутрашњих послова-Земун, 2004 Крагујевац;
5.
Inherethic balance attainment in Republic of Macedonia as a successful
pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII science SCOOP,
Technology, Culture and Development, Technology and Society Association
Belgrade 2011/, coauthor
6.
Analysis the negative factors which are restricting the social progress in the
prism of cultural development, Thematic collection XVIII science SCOOP,
Technology, Culture and Development, Technology and Society Association
Belgrade 2011, coauthor;
7.
The eradication of drug trafficking in the EU through the countries of the
western Balkans, Humanities and Social Sciences Review ISSN: 2165-6258 Volume
01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net, coauthor
8.
Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster
integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONSD
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R.
Macedonia,
2013,
http://ispn.org.mk/wpcontent/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor
9.
Analysis of the organization of the narcotics crime, with special emphasis on
penal policy in Macedonia, International Conference, Promoting Human rights
recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013
10. Criminal law protection of the economic system of the Republic of
Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism,
ICONBEST 2013, Скопје, Р.Македонија, 04-06.10.2013 година, coauthor
11. Coruption and political connections, vizioned 20/2013, The Association of
Intelectuals “Democratic Club” - Shkup, coauthor
12. The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in
the Western Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013
enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans - Regional
Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia, coauthor
13. Use vs. Abuse of special investigative measures in detecting severe forms of
crime in Republic of Macedonia, The International Scientific Forum, ISF 2013, (1214 December), Tirana, Albania.
4.

Публикации, универзитетски учебници и други книги
- Разузнавање (учебник), Коста Абрашевиќ, Охрид, 2005.
- Вовед во правото, (учебник), АД Киро Дандаро, 2007, Битола.
- Казнено право, општ дел, (учебник), ИМЗ - Институт за менаџмент на
знаењето - Скопје, 2008.
- Казнено право, општ дел, (учебник), прво изменето издание, Коста
Абраш-Охрид, 2014
- Туристички криминалитет, Македонија Прима,Охрид, 1995;
- Превенција од злоупотреба на дрогата, Летра, Охрид, 2002;
- Полициски менаџмент, Летра, Охрид, 2003;
- Казнено право практикум-осврт на откривање на казнените дела и
стадиумите на казнена постапка, Прв приватен универзитет-ФОН,
Скопје 2008;
- Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа
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-

-

авторизирани предавања Факултетот за општествени науки Скопје, 2004;
Комуникологија искуство во водење переговори во изработка;
Казнено право-посебен дел, авторизирани предавања Факултетот за
правни науки Фон Универзитет, Скопје, 2008;
Казнено процесно право, авторизирани предавања Факултетот за правни
науки Фон Универзитет, Скопје, 2008;
Етика и деонтологија, авторизирани предавања, Факултетот за правни
науки Фон Универзитет, Скопје, 2010;
Криминалистика, авторизирани предавања, Факултет за правни науки,
Скопје 2011;
Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на
казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет,
Скопје 2011 година (коавторство со помл.ас.м-р Наташа Тодоровска) и
Национална безбедност, авторизирани предавања, Факултет за правни
науки, Скопје 2012.

Конференции и стручни дебати
1 . Conference The Western Balkans on the road to European Community, Serbia,
2011
2. International Conference foe Academic Disciplines, International journal of Аrt &
Sciences, Conference at the American University of Rome, 29 October – 1
November 2012
3. 67 – ма Средба на правниците, организирана од Здружение на правници на
Република Македонија, 25-27.10.2012, Охрид
4. International conference, EUROREGIONS Integrating Societies - Generation
Growth - Caring Resources,20 September, Struga, 2013, R. Macedonia,
5. International Conference, Promoting Human rights: Recent developments, 25-27
September, MIT University – Skopje, 2013, , R. Macedonia
6. International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST
2013, 4- 5 October, University of Tourism and Management – Skopje, 2013
7. 69-та Средба на правниците, организирана од Здружение на правници на
Република Македонија, 24-26.10. 2013, Охрид
8. Academic Conference, “Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the
limbo?, October 31- November 03, 2013, Kopaonik, Serbia
9. The International Scientific Forum, ISF 2013, 12-14 December 2013, Tirana,
Albania
2. Биографски податоци за кандидатот д-р Лариса Василеска
Кандидатот д-р Василевска Лариса е родена на 03.06.1977 во Охрид, Р.
Македонија. Образование: средно образование Western Heights High School Оклахома Сити, Оклахома 1995 година, дипломиран менаџер по царина и
шпедиција, насока Царина и шпедиција, Факултет за туризам и угостителство на тема “Недозволена трговија со дрога и напорите за нејзино спречување” 1999
година.
Професионално искуство во областа на правните науки
Кандидатот д-р Лариса Василеска стекнала повеќегодишно работно
искуство во областа на високото образование. Во 2001 година кандидатката е
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ангажирана во реализацијата на наставно-научниот процес на Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид, како помлад асистент на предметите
Меѓународен транспорт и осигурување. Во 2004 год. е избрана за соработник
во звање помлад асистент, на група наставни дисциплини. На
последипломските студии на Универзитет “ Св. Кирил и Методиј”- Скопје, на
Правниот Факултет Јустиниjан Први во Скопје се запишува на насоката
Деловно право. Се стекнува со академскиот VII/2 степен на стручна
подготвеност - Магистер по правни науки од областа на Деловното право во
2009 година. Во 2010 год. избрана е во звање асистент на група наставни
дисциплини од областа Деловно право. Притоа ги реализирала вежбите на
следните предмети – Царинско право, Основи на право, Основи на право со
туристичко право, Вовед во осигурување, Осигурување и реосигурување,
Неживотно осигурување, Даночен систем и политика (на насоката безбедност и
финансиска контрола), Осигурување на имот и лица, Криминалитет и детекција,
Царинска управна постапка, Царинско казнено право.
Докторира 2013 година на Универзитетот Мегатренд – Белград, на
Факултетот за право, јавна управа и администрација – Белград на катедрата за
Казнено право и се стекнува со академскиот VIII/2 степен – Доктор на правни
науки, на тема “Улогата на Царинската управа во борба против организираниот
криминал”.
Кандидатката активно зборува англиски јазик, а исто така има солидни
познавања од германскиот јазик, што
аѝ овозможува неп
најновата светска стручна литература и комуникација. Таа активно ги користи
современите компјутерски апликации и технологии.
Список на објавени трудови
Во досегашниот период, кандидатот д-р Василеска Лариса е активно
вклучена како во наставно-образовната, така и во научно-истражувачката
дејност на Факултетот, активно учествувајќи со свои научни и стручни трудови
од областите на кои работи во земјата и во странство во научни - истражувачки
списанија и конференции.
1. Некои аспекти за работата на ММФ со посебен осврт на релација ММФ и Р.
Македонија, Зборник на трудови, Факултет за туризам и угостителствоОхрид, 2001-2002;
2. Strategic Integration in the World Banking, International Symposium "Strategic
management in banking 2002", Subotica 2002, Strategiski menagment, 2-3/2002;
3. Глобализација на осигурителните компании, Меѓународен симпозиум
“Осигурувањето во услови на глобализација”, Охрид, 29-30 мај 2003;
4. Некои аспекти на осигурувањето со посебен осврт на загубите со
терористичките напади од 11 Септември, Зборник на трудови, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид, 2002-2003.
5. “Security measures and need of insurance protection in leisure and tourism
industry”, VIII International Conference “University “Sv. Kliment Ohridski”Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality- Ohrid, Macedonia - Contemporary
trends in tourism industry, 25- 27 may, 2005
6. “Економската вредност на реосигурувањето” I International Conference on
insurance, customs and freight-forwarding in XXI century, Ohrid, maj 2007
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7. “Environmental Protection as a fundamental part in tourism development and
insurance industry commitment in supporting it” An international journal of
multidisciplinary research for South- Eastern Europe, Opatija 2008 - Меѓународно
научно списание
8. Европска спогодба за превоз на опасни материи и нејзина примена во Р.
Макдонија - магистерски труд, Правен Факултет “Јустинијан Први” , Скопје,
9 ноември 2009 година
9. “Светска економска криза кроз призму људских права”, 11 Меѓународен
научен собир, Заштита људских права и слобода у време економске кризе,
Тара, 2011:
10.
Fraud and Organized crime in the National legislation of Republic of
Macedonia with special aspect on the Criminal Code, 3 th International conference
on governance fraud ethics and social responsibility, Kapadokya, Turkey, 2011
11.
Customs Professional Integrity: The Case of the Republic Macedonia, Daniela
Milososka,
Larisa
Vasileska,
4
th
International
conference
on
governance fraud ethics and social responsibility, Alanya, Turkey, 2012
12.
Примена Европске конвенције о надзору условно осуђених или условно
ослобођених лица у казненим и пенитенцијарном праву Републике
Македоније, 11 Научен меѓународен собир, Релевантна питања примене
међународног кривичног права у националном праву, Тара, 2012
13.
Осврт на међународна кривична дела везана за транснационални
криминал, 12 Научен меѓународен собир, Међународна кривична дела, Тара,
2013
14.
“The new role of Macedonian Customs Administration” , XI International
Conference “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid, 2011
издаден во Elsvier, Procedia - Social and Behavioural Sciences 44 ( 2012 ) 323 –
329, 2012; - Меѓународно научно списание
15.
Решение проблемы международного терроризма, Tackling international
terrorism .Таможенное взаимодействие, экономические связи и правовое
регулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе,
Vladivostok, Russia, 2012
16.
Prevention and Detection of Custom Fraud, 4 th International conference on
governance fraud ethics and social responsibility, Alanya, Turkey, 2012
17.
Улога Управе Царина у борби против организованог криминала –
докторска дисертација, Мегатренд Универзитет, Факултет за право, јавну
управу и безбедност – Београд, 2013
Конференции, стручни дебати и проекти
1. Заедничките конференции за економски и демократски реформи во
Централна и Источна Европа организирани од Државниот универзитет
на Флорида-Талахаси - САД и Универзитетот “ Св. Климент Охридски”Битола - Р. Македонија, Охрид, 1996-1998
2. Темпус проект CME 03112-97 “Изготвување на физибилити студија за
отварање на Центар за перманентна обука и истражување во Охрид”
(1997-1999) асистент за истражување.
3. Европски проект “Зајакнување на регионалната соработка во Југоисточна
Европа”- доделен на ТЕИ- Солун, Грција, 2001-2004.
4. АСПАТ проект организиран од Факултет за туризам и угостителство и
USA Embassy во Р. Македонија, 2012 -2013 година.
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ОЦЕНКА

И ПРЕДЛОГ

По доставените извештаи од самоевалуација, својата оценка за кандидатите
Комисијата ја заснова врз следниве критериуми:
1. Позитивна оценка од самоевалуација на Факултетот
Кандидатот д-р Стефан Буџакоски достави позитивен Извештај за
самоевалуација од Универзитетот ФОН, Факултет за правни науки - Скопје за
академската 2010/2011 година.
Кандидатката д-р Лариса Василеска достави позитивен Извештај за
самоевалуација од Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола, Факултет за
туризам и угостителство – Охрид од студентската анкета која е спроведена 2014
година.
Во Законот за високо образование член 77 е предвидено дека
“самоевалуацијата се спроведува на интервали од најмногу три години.”
2. Област поврзана со основната образовна и научна дејност на Факултетот
за туризам и угостителство – Охрид
Во наставната програма на Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид се изучуваат предмети кои директно се поврзани со основната образовна
и научна дејност во областа на царината и шпедицијата и тоа предмети:
Царинско право, Царинска управна постапка и Царинско казнено право.
Во оваа точка кандидатката д-р Лариса Василеска има предност бидејќи
во целокупното нејзино работење на Факултетот со директна инволвираност во
наставно-научниот процес на истиот се има занимавано со оваа потесна област
на истражување. Кандидатот д-р Стефан Буџакоски се занимавал со поширок
круг на дисциплини, кои се општи дисциплини: Вовед во право, Казнено право,
Криминалистичка методика, Безбедност, Детективско право.
3. Област на докторирање
Кандидатот д-р Стефан Буџакоски има докторирано на тема
“Злоупотреба на дрогата во Република Македонија”, која е од областа на
криминалитет.
Кандидатот д-р Лариса Василекса има докторирано на тема “Улога на
Царинската управа во борба против организираниот криминал”, од областа на
царинското казнено право што е и значаен дел од наставната програма на прв и
втор циклус студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
4. Објавени научно-истражувачки трудови, меѓународни списанија и
меѓународни конфереции
Двајцата пријавени кандидати имаат објавувано во меѓународни
списанија и учествувано на меѓународни конференции. Анализата на трудовите
кои се публиковани покажува:
Кандидатот д-р Буџакоски има објавувано трудови во кои се обработени
теми од областа на криминалот и безбедноста (повеќето го обработува и
анализира организираниот нарко – криминалитет).
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Кандидатот д-р Василеска објавувала трудови кои се од областа на
Царинското казнено право (повеќето ги обработуваат и анализираат темите на
превенција и детектирање на царинските измами, професионален интегритет на
цариските работници, новата улога на Македонската царинска администрација,
осврт на меѓународните кривични дела кои се поврзани со транснационалиот
криминал, а со тоа и со работата на Царината), кои соодветствуваат на
наставните дисциплини кои се изучуваат на Факултетот.
5. Поддршка на развоен процес на Универзитетскиот кадар
Кандидатката д-р Лариса Василеска е вработена на Универзитетот, и
(според универзитетската практика) има право по докторирање да биде избрана
во повисоко наставно-научно звање - доцент.
Во Законот за високо образование член 137 е предвидено дека “ aко при
избор лицето кое претходно било избрано во наставно-научно и наставно звање
биде предложено за избор во повисоко звање и не биде избрано во
предложеното повисоко звање, повторно се гласа за избор во постојното звање
во кое било претходно избрано. На лицето кое не е избрано во звање, му
престанува работниот однос.”
Kандидатот д-р Лариса Василеска веќе е вработена на Факултетот, така
што доколку се избере кандидатот кој што не е вработен на Факултетот
треба да и престане работниот однос, што не би било во согласност со
определбата за стимулирање и унапредување на помладите наставно-научни
кадри.
Предлог за избор
Поаѓајќи од изложените критериуми и ценејќи ги сите квалитети на
Проф. д-р Стефан Буџакоски и д-р Лариса Василеска констатираме дека треба
да и се даде предност на кандидатот д-р Лариса Василеска.
Рецензентската комисија му предлага на Наставно - научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, д-р Лариса Василеска да биде
избрана во наставничкото звање - Доцент од научната област Казнено
право 50804 и Правни науки – друго 50835 .

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Akademik prof. д-р Владо Камбовски с.р
2. Pроф. д-р Виолета Чачева, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил
и Методиј“ – Скопје, Институт за социолошки и политичко - правни
истражувања – Скопје с.р
3. Pроф. д-р Братислав Милошевиќ, редовен професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за туризам и угостителство
– Охрид с.р

