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Издвоено мислење на член на Рецензентска комисија Д-р Саша Дукоски, вонреден 
професор  во  Рефератот за избор на соработник – Асистент од научната област 

„Граѓанско право (50803) на Правен факултет во Кичево, при Универзитет „ Св. 
Климент Охридски “ Битола.

Врз Основа на Член 49 а во согласност со Членовите 18 , како и 43 до 55 од : 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни, 
наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ –
Битола,  во врска со распишаниот конкурс на Универзитет „Св. Климент Охридски “, 
Правен факултет Кичево , за избор во звање  Соработник - Асистент од научната област 
Граѓанско право (50803), го приложувам своето издвоено мислење.

Имено, во Член 18 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно -научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „ 
Св. Климент Охридски“ – Битола, е  наведено : „За асистент може да биде избрано лице 
кое има завршено академски студии од втор циклус, од соодветно научно, односно 
уметничко подрачје или постдипломски студии и еден мандат како помлад асистент или 
работно искуство од три години, се служи со еден од светските јазици и покажува 
способност за наставно - научна дејност “. 

Во контекст на тоа во : Меѓународната Стандардна Класификација на образованието  
(Сл. на Р.М. Бр. 103 од 30 јуни 2010г.)  под  Научно подрачје е наведено „Општествени 
науки“ , во рамките на Научно поле  „Правни науки“, додека како засебни Научни области 
се:„ Граѓанско право“ (50803) и „Деловно право“ (50824).

Во распишаниот конкурс недвосмислено стои:  Избор на соработник – Асистент од 
научната област „Граѓанско право (50803) на Правен факултет во Кичево , при 
Универзитет „ Св. Климент Охридски “ Битола, при што се набројани и документите кои 
кандидатите треба да ги достават и врз основа на кои комисијата ќе врши избор.

Во своите пријави на Конкурсот кандидатите : м-р Петар Бакиевски, м-р Мирче 
Трајчевски, м-р Катерина Василевска , м-р Јулијана Вељаноска и м-р Александар Велески 
приложиле Дипломи за завршен Прв циклус на студии, со кои се стекнале со стручно 
звање Дипломиран правник, додека кандидатот м-р Петар Чакулевски,  Диплома за 
завршени додипломски студии и стекнат стручен назив Дипломиран правник.

Во прилог кандидатите: м-р Петар Бакиевски, м-р Мирче Трајчевски, м-р Катерина 
Василевска и м-р Јулијана Вељаноска , поднеле: Диплома за завршен Втор циклус на 
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студии на Правен факултет – Кичево при Универзитет „ Св. Климент Охридски “ 
Битола и стекнат научен назив „ Магистер на правни науки , насока Деловно право
“MASTER OF BUSINESS LAW“.

Кандидатот м-р Петар Чакулевски приложил Диплома за завршени Постдипломски 
магистерски студии и стекнат научен степен Магистер по правни науки од областа на 
Деловно право.

Кандидатот м-р Александар Велески доставил Диплома за завршен Втор циклус на 
студии на Правен факултет – Кичево при Универзитет „ Св. Климент Охридски “ Битола и 
стекнат научен назив „ Магистер на правни науки , насока Граѓанско право “ MASTER 
OF CIVIL LAW “ .

Сите кандидати  доставиле : Потврда за познавање на странски јазик .

Како доказ за својата наставно – научна дејност кандидатите: м-р Петар Бакиевски, 
м-р Мирче Трајчевски, м-р Катерина Василевска, м-р Јулијана Вељаноска и м-р 
Александар Велески приложиле потврди дека во повеќе наврати биле ангажирани како 
соработници од страна на Правниот факултет во Кичево  при универзитетот „Св. Климент 
Охридски“во Битола. Кандидатите м-р Петар Бакиевски и м-р Катерина Василевска имаат 
објавено и трудови. Кандидатот м-р Петар Чакулевски нема приложено потврда за 
наставно – научна дејност.

Согласно погоре изнесеното, критериумите на конкурсот за избор во звање  
Соработник - Асистент од научната област  Граѓанско право (50803), во целост 
единствено ги исполнува кандидатот м-р Александар Велески, бидејќи има Диплома за
завршен Втор циклус на студии на Правен факултет – Кичево при Универзитет „ Св. 
Климент Охридски “ Битола и стекнат научен назив „Магистер на правни науки , насока 
Граѓанско право “ MASTER OF CIVIL LAW “ , што е идентична со научната област , 
наведена во истиот.

Д-р Саша Дукоски – вонреден професор
Член


