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Наставно – научниот совет на Факултетот за социјални науки, при Универзитетот
„Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 29.09.2017 год. донесе одлука бр. 23411/1, со која се формира Рецензентска комисија во состав:
1. Доц. Др. Агрон Куртиши, претседател
2. Доц. Др. Енвер Абдулахи, член
3. Доц. Др. Даниел Павловски, член
за избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за социјални науки–
од наставно – научната област од Системи на социјална заштита (51204 од
Класификација на научно-истражувачките полиња и области според Фраскатиева
класификација).
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност
со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го поднесува
следниов

РЕФЕРАТ

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно – научната област се пријавија
кандидатите:
1. М-р Љуљјета Џемаиљи
2. M-р Ваљбона Хајретин
3. М-р Џеват Бејта
4. M-р Мурат-МуфитАлиу
5. М-р Фатос Рушити
6. М-р Ивана Драговиќ
7. M-р Флака Положани
8. М-р Резехана Хуса
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А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во наставно-научната
област Системи на социјална заштита (51204)
А.1 Љуљјета Џемаили
Биографски податоци
М-р Љуљјета Џемаили е родена на 10.05.1989 годинаво Скопје.
Во 2010 година завршува високо образование и се стекнува со звање Дипломиран
Правник, со просечна оцена 9.30, а во 2011 година се стекна со научен назив Правник
Специалист по Правосудство, со просечна оцена 9.13. Во 2012 година се стекна со
научен назив Магистер на Правни науки со просечна оцена 8.50.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
Наставно-образовна дејност
М-р Љуљјета Џемаили после завршување на додипломските студии има објавувано
дејност како волунтер во Основниот Суд Скопје II во периодот од 11.02.2014 година па
заклучно до 14.04.2015 година.
А2. Валбона Хајретин
Биографски податоци
М-р Валбона Хајретин од Скопје.Докторант на Правен факултет ,, ЈУСТИНИЈАН ПРВИ,,
- Скопје, Институт за правно политичко науки .
Магистер на Науки во Менаџмент при Европски центар за мир и развој на Универзитетот
за Мир на обинетите нации во Белград на 23.09.2008, во областа на Меѓународните студии
за менаџмент .
Дипломиран правник , Правен факултет на ЈИЕУ во Тетово 2005 година.
Научни област
А) локална самоуправа
Б) уставно право
В)вовед во право
Ц) Административно право
Наставно-образовна дејност
Од 2006 Помлад асистент од областа на правните дисиплини на Факултетот за правни
науки на првиот приватен универзитет ФОН.
Октомври - Декември ангажирана на тим на експерти при Универзитетот Евро-Балкан
Скопје за иготвување на :
Извештај за реализација на Акциониот план на Програмата за спроведување на процесот
на децентрализација и развој на локалната самоуправа 2011-2014, во 2012 година
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А3. М-р. Џеват Бејта
Биографски податоци
М-р Џеват Бејта роден на 28.09.1963 година, во 1988 завршил правен факултет во
Приштина, а во 2003 година магистерските студии ги завршил во Економскиот факултет
во Тетово.
2011-2013 Докторант на Економски Науки на Европскиот Унивеститет во Скопје
Наставно-образовна дејност
Практикант во основен суд во Гостивар во 1990 година .
Во 1998 работено во приватен сектор .
А.4 М-р Мурат Алиу
Биографски податоци
М-р Мурат Алиу од Прилеп, Македонија дипломиран правник 2008-2009 во Павниот
факултет на Универзитет во Тетово. Магистер по Меѓународни односи 2013-2015
Докторант во Универзитетот во Истамбул.
Јазици:Албански јазик-мајчин јазик, Македонски, Турски, Српски, Англиски
Наставно-образовна дејност
Конфернци
OhriCErceveAnlasmasiSonrasriMakedonlarileArnavutlarArasindakiIliskilerUzerineBirInceleme,
International Graduate Conference on the Balkans, Instambul 13-14 May 2016
А.5 М-р Фатос Рушити
Биографски податоци
М-р Фатос Рушити од Куманово. Дипломиран правник 2006 на Универизот во Приштина.
Магистер по Правни науки 2009, при Универзитетот во Приштина
Во 2012-2013 кандидат на докторски студии на правни науки на Европскиот Универзитет
во Тирана.
Наставно-образовна дејност
Научни трудови :
The political and legal aspect the formation of the Association of the Serbian municipalities in
Kosova,. International Conferenc on Business, Tecnology and Inovation 2015, 6-7 november
Durres, Albania
,, The control and balance beteen of poers in the Republic of Kosovo,, . International Conferenc
on Bussnes ,Tecnology and Inovation 2014, 6-7 november Durres , Abania
,,Constituonal and political limitations of the right of Albanians in Macedonia“. Second
international scientific conference of the Faculty of Lav, State University of Tetovo, 13-14
november, 2015 ,Tetovo Macedonia
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А.6 М-р Ивана Драговиќ
Биографски податоци
М-р Ивана Драговиќ - Дипломиран на Институтот за социологија на Филозофскиот
факултетво Скопје во 2014.
Во 2015 се стекна со научен назив Магистер по Социолошки науки на Институтот за
социологија на Филозофскиот факултетво Скопје.
Наставно-образовна дејност
Од 2011-2017 година има работено во академска средина, истражувашки институции и
невладин сектор.
2016-2017 година беше дел од невладиниот сектор Отворена Порта
2011 година е ангажиранаод страна на УКИМ- Институтот за социолошки и политичко
правни истражувања
А.7 М-р Флака Положани
Биографски податоци
М-р Флака Положани е родена во Струга. Дипломиран правник 2008-2011 на Правен
Факултет ,, ЈУСТИНИАН ПРВИ“ - Скопје со просечна оцена 9.90
09.06.2014 Магистер на Правни Науки во Унивезитет на Тетово со просечна оцена 10.00
2013-2014 Истражувач на Универзитет на Граз, Аустрија
Наставно-образовна дејност
2014-2015 Обучувач за човекови права, Македонско здружение на млади правници
2014 - Професионална обука: Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд
за човекови права, Центар за европско образование
2014 - Сертификат за комуникациски вештини, односи со јавноста и комуникациски
стратегии
2013 - Професионална конференција: Агенцијата за основни права на ЕУ ЕТЦ Грац и
Институтот за меѓународно право на Универзитетот во Грац
2009-2011 - СО - основач на студентскиот клуб „млади правници" Државен универзитет
во Тетово
2014-2017- Координатор на проектот во Центарот за заедница на општина Струга
2014- Проектен менаџер, проект на УСАИД. „Вклучување на млади со хендикеп во
мрежата на“ „YES NETWORK”
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А.8 М-р. Резехана Хуса
Биографски податоци
М-р. Резехана Хуса, Родена е во Дебар, Република Македонија.Во 2002 година ги
завршува студиите по Педагогија во Државниот Универзитет во Тетово со што се
стекнува со звање дипломиран педагог. Последипломските студии ги завршува во 2007 на
Универзитетот на Приштина. Има познавања на Хрватски, Англиски и Македонски јазик.
Од 2002 до 2012 работела како професор во ДУТ. Од 2013 до 2014 работела како лектор во
Универзитетот на Драч во дисперзираните студии во Пешкопија.
Кандидатката исто така имала и други ангажмани како координатор на Болоњскиот
систем за ДУТ од 2006-2007 и др. Кандидатката била дел од неколку конференции во и
надвор од државата.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на доставената документација, Рецензентската комисија ги донесе
следниве заклучоци: М-р Љуљјета Џемаиљи ги исполнува критериумите за избор во
наставно-научно звање соработник (асистент-докторанд) во наставно научната област
Системи на социјална заштита (51204).
ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесениот заклучок, Рецензентската комисија му
предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјлани науки при
Универзитетот ,, Мајка Тереза’’ да ја избере М-р Љуљјета Џемаиљи за соработник
(асистент-докторанд) во наставно научната област Системи на социјална заштита
(51204).

Рецензентска комисија
1. Доц. Д-р Агрон Куртиши, претседател
2. Доц. Д-р Енвер Абдулахи, член
3. Доц. Д-р Даниел Павловски, член
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН СОРАБОТНИК ОД НАУЧНО-ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ,
АДМИНИСТРАЦИЈАТА И ЈАВНИTE УСЛУГИ (50901 ОД КЛАСИФИЦИРАЊЕТО
НА ОБЛАСТИТЕ И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ СФЕРИ СПОРЕД
КЛАСИФИЦИРАЊЕТО НА ФРАСКАТИ) ОБЈАВЕНИ ВО ВЕСНИЦИТЕ „НОВА
МАКЕДОНИЈА“ И „КОХА“ НА 03.08.2017 ГОД. И НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ
Врз основа на одлуката на Научно-Образовниот Совет на Факултетот за Социјални
Науки (од 20.09.2017 год.) на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, во врска со
објавувањето на конкурсот за еден соработник од научно-образовна област:
Администрација и Јавнитe услуги (50901 од класифицирањето на областите и научноистражувачките сфери според класифицирањето на фраскати) објавени во весниците
„Нова Македонија“ и „Коха“ на 03.08.2017 год. и на веб страницата на универзитетот (се
донесе решение за формирање на Комисија за рецензија (бр. 23-410/1 од 29.09.2017 год.)
во овој состав:
1. Проф. Д-р. Фадил Зендели – претседател
2. Доц. Д-р. Енвер Абдулаи – член
3. Доц. Д-р. Шабан Сулејмани – член.
Комисијата за рецензија констатираше дека во конкурсот се јавиле единаесет
кандидати и тоа: Д-р Александар Петкоски, Д-р Елизабета Нестороска, Д-р Весна Гоцева,
М-р Аргтим Салиу, М-р Милка Илоска, М-р Пранвера Имери, М-р Алма Точи, М-р Јетон
Ракипи, М-р Валдета Касапи, М-р Ивана Драгович и М-р Арта Сали.
По разгледувањето на доставената документација од страна на горенаведените
кандидати за соработник од научно-образовна област: Администрација и Јавни услуги
(50901), Комисијата за рецензија на Советот на Ректоратот “Мајка Тереза“ – Скопје, го
презентира овој:
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ИЗВЕШТАЈ
Главните биографски податоци на Д-р Александар Петкоски:
Д-р Александар Петкоски е роден во 1974 год. Додипломските студии по право ги
завршил во 1998 год. на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Магистрирал во
2008 год. на Универзитетот во Нови Сад – Србија, во отсекот Трансформација на
конфликтите. Додека студиите од третиот циклус ги завршил во УЈИЕ – Тетово, во
отсекот Јавна Администрација во 2014 год.
Д-р Александар Петкоски има поминати и некои курсеви и обуки во разни
дициплини, како на пр. Школото за менаџмент – Нов Бугарски Универзитет 2003, Нансен
Академија за човековите права и слободи – Норвешка 1999. Во моментов е координатор
на програмата ЕРАЗМУС и раководител за јавни набавки во Универзитетот „Св. Апостол
Павле“ во Охрид. Од 2008 год. до 2011 год. бил директор на Национал Демократскиот
Институт за меѓународни односи. Кандидатот истотака бил извршен директор во
асоцијацијата Нансен Диалог Центер 2003-2006. Д-р Александар Петкоски учествувал и
во некои обуки, дебати и разни конференции. Меѓу најглавните конференции се:
Македонија и предизвиците за смирување на поделеното општество. Security Dialogue.
June 2001; Улогата на комисиите за меѓународни односи: Ефектите, перспективите и
меѓународните практики. ICRAE 2014. May 2014; Ефектите од работата на Комитетот и
комисиите за меѓуетнички односи во Република Македонија. ACTA Universitatis Danubius.
Relationes Internatinales, Vol. 7, 2014; Условите за сигурен развој на Комисиите за
меѓуетнички односи. Journal of Sustainable Development. Vol. 5, 2014.
Д-р Александар Петкоски за мајчин јазик го има Македонскиот, додека според ЦВто, тој го познава и Албанскиот јазик, српскиот и англискиот. Исто така кандидатот има
способности за работа со компјутер, MS Windows.
Главните биографски податоци на Д-р Елизабета Нестороска:
Во досието не е доставено ЦВ-то.
Главните биографски податоци на Д-р Весна Гоцева:
Д-р Весна Гоцева е родена на 25.04.1986 год. Додипломските студии по право ги
завршила во 2008 год. на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Магистрирала
во 2011 год. во отсекот Право по Администрација и Јавна Администрација во Правниот
Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
Додека во истиот факултет и универзитет завршила студиите од третиот циклус во
отсекот Право по Администрација и Јавна Администрација во 2016 год.
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Д-р Весна Гоцева поаѓала и на некои курсеви и обуки во разни дициплини, како на
пр.„Охридска Правна Школа“ – 2017, Форумот за кадровски менаџмент – 2016, Семинар
за рурален развој – Брисел 2014, Рурален туризам и економските можности – Германија
2013 и др. Во моментот е координатор во Бирото за регионален развој на Министерството
за локална власт – Скопје.
Д-р Весна Гоцева има учествувано во неколку обуки, дебати и разни конференции.
Меѓу по важните конференции се:
Entrepreneurship, small and medium enterprises and other forms of cooperation, as a
method for promotion of Regional Development in the Republic of Macedonia. Journal of the
Institute of economics – Skopje 19. 2017.
Одржлив туризам како ефективна алатка за одржлив регионален развој. Conference
Proceedings – Belgrade 2017.
Новините (позитивни и негативни) содржани во новиот ЗОУП на РМ. Меѓународна
Конференција во Охрид, 2017.
Постапката пред Бирото за регионален развој како посебна управна постапка.
Меѓународна Конференција во Охрид, 2017.
Главни предизвици при имплементација на регионалниот развој во РМ. Journal of the
Institute of economics – Skopje 17. 2015.
На Д-р Весна Гоцева мајчиниот јазик е Македонскиот, додеко според ЦВ-то, она има
познавање и од српско-хрватскиот јазик, англискиот јазик и делумно германскиот. Исто
така какдидатката има способности за работа со компјутер, MS Windows.
Главните биографски податоци на М-р сц Aргтим Салиу:
М-р Аргтим Салиу е роден во Скопје на 07.06.1988 год. Основното и средното
образование ги завршил во Скопје.
М-р Аргтим Салиу додипломските студии ги запишува во академската година
2007/08 на Факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки во Универзитетот на
Југоисточна Европа – Тетово, отсек Јавна општа Администрација и дипломира на
30.06.2010 год.
Магистерските студии ги запишува во 2010 год. од научната област Јавна
Администрација во Факултетот на Јавно Администрирање и Политички Науки во
Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово. Магистерскиот труд по тема
„Административните услуги на Собранието на Рапублика Македонија – споредбени
аспекти со Парламентот на Кралството Норвешка“, со успех ја бранеше на ден 26.12.2012
год. со што добива научното звање „Магистер од областа на Јавна Администрација“.
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Третиот степен на студии по докторатура го запишува во 2013 год., додеко со успех
ги завршува на 14.09.2017 год. во Правниот Факултет „Јустиниан Први“ – Скопје во
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Научното звање „доктор на политички
науки и јавна администрација“ го доби со успешната одбрана на докторската дисертација
по тема: “Механизмите на контрола врз регулаторните органи во Република Македонија“
на 14.09.2017 год.
Во 2010 год. се вработи како агент за продажба и маркетинг во Телефонската
компанија ОНЕ во Скопје. Додека неговото менаџерско искуство го продолжува како
агент на бизнис продажба на ProCredit Bank во Скопје. Во 2014 год. е во редовен работен
однос како секретар на Факултетот за Исламски Науки во Скопје.
Врз основа на доставената документација може да се констатира дека кандидатот
добро го познава Англискиот јазик, за кое постои доказ (сертификат за познавањето на
Англискиот јазик). Истотака тој е одличен познавач на Македонскиот јазик и го познава и
Турскиот јазик.
Д-р Аргтим Салиу има познавање, компетенции и способности врз технологијата –
IT, за потребите во контекст на професионалните активности.
Д-р Аргтим Салиу своето искуство, способностите по аналитика и истражување ги
докажал во релевантните институции, како: Konrad Adenauer Stifftung, Институтот за
Демокрација и Лидершип, Институцијата М6 – Скопје, ИРИ, Академија на Науки и
Уметности на РМ, Институцијата “Гани Боби“ – Приштина, School of Public Policy Mother
Tereza - Skopje и др.
Наставно-образовна дејност
Во периодот после запишувањето на студиите по докторатура, Д-р Аргтим Салиу
има остварено настовно-образовна дејност во првиот и вториот циклус на студии на
Факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки во УЈИЕ – Тетово, каде има
остварено клиничка настава како надворешен експерт по предметите: Јавна Компаративна
Администрација, Правна Администрација и Јавни Политики за врема на акадмеската
година 2014/2015. Со студентите има остварено редовни консултации во врска со
семинарските работи, практичната работа и програмските содржини по предметите по кои
бил ангажиран. Во 2016 год. бил ангажиран во подготовката на Елаборатот за
акредитација на новата студиска програма по Јавна Администрација и Менаџирање со
Човечки Ресурси во рамките на Факултетот за Социјални Науки во Универзитетот „Мајка
Тереза“ – Скопје.
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Научно-истражувачка дејност
Во областа на научно-истражувачката дејност, Д-р Аргтим Салиу бил автор и на
научни дела презентирани по конференции и симпозиуми во земјата и надвор од неа:
1. Салиу, А., Али М. (2013), Односите меѓу Турција и Албанија во почетокот на
2000-тите години. Меѓународно Научно Списание “Diskutime“, бр. 8. Teтово: Arbëria
Designe, www.diskutime.org
2. Салиу, A. (2015), Дигитализацијата на парламентарните служби го олеснува
остварувањето на моделот Пратеникот-Е – Ад-хок студирање во Собранието на Р.
Македонија.
Меѓународно
научно
списание
“Diskutime“,
бр.17.
Teтово.
www.diskutime.org
3. Салиу, A., (2015)., Предизвиците и актуелните проблеми во реформирањето на
Јавната Администрација во Република Македонија. Списанието Реформа, бр. 2, Гњилане.
www.isld-ks.com
4.
Салиу, A., (2015)., Македонија спроти реформите на администрацијата –
Стратегија за реформи 1999 – 2010. Меѓународно научно списание “Diskutime“, бр. 18.
Teтово. www.diskutime.org
5. Салиу, A., (2016)., Challenges and actual problems in reforming the public
administration in Republic of Macedonia. Academic Journal of Business, Administration, Law
and Social Sciences, бр. 2. Tирана. http://iipccl.org
6. Салиу, A., (2016)., Парламентарна администрација во функција на имиџот на
пратениците – прилика за студирање во Собранието на Република Македонија.
Спасанието “Реформа“, бр. 3, Гњилане, www.isld-ks.com
7.
Салиу, A., (2016)., The legal status of the committee for relations with religious
groups and communities in the Republic of Macedonia. 2-nd International congress on
economics and business “New Economic Trends and Business Opportunities”, Сараево.
www.ius.edu.ba
8.
Салиу, A., (2016)., Правниот статус на Комисијата за односи со верските
заедници и религиозни групи во Република Македонија. Збирка на исламски
интердициплинарни дела, бр. 1. ФИН – Скопје. www.fshi.edu.mk/revistashkencore
9. Салиу, A., (2016)., Одредувањето на поимот, статусот и улогата на регулаторните
органи во системот на организирање на власта во Република Македонија. Списанието
“Реформа“, бр. 4. Гњилане. www.isld-ks.com
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10. Салиу, A., (2016)., Организирањето и соработката на Комисијата за односи со
верските заедници и религиозни групи со Верски заедници и државни органи на
Република Македонија. Списанието “Justicia“ на Правниот Факултет на Универзитетот во
Тетово. бр. 4. Teтово. www.unite.edu.mk
11. Салиу, A., Mустафи M. (2017). Notion and status of independent regulatory agencies
in the Republic of Macedonia. 3th international congress on economics and business “New
Economic Trends and Business Opportunities”. Нови Сад, Србија.
Оснивајќи се на научните трудови кои се објавени во Република Македонија и
надвор од неа, може да заклучиме дека Д-р Аргтим Салиу е успешен научен истражувач,
кој перманентно е фокусиран по актуелни прашања од областа на јавната администрација
и политичките науки во рамките на научно-наставната област.
Д-р Аргтим Салиу има изразено научно интересирање и бил учесник,
партиципирајќи во низа истражувачки пројекти и работилници организирани од домашни
и странски институции. Во истите е истакнат со активен и продуктивен пристап, со
оригиналните дискусии и предлози. Тој бил учесник во проекти во кои во главном биле
третирани прашања од воспитно-образовна природа.
Покрај објавувањето на стручните и научните трудови, кандидатот бил член на
организациони комисии и одбори, на конференции и одредени дебати: Конференции:
“Македонија од независноста до сега – 2015“, “Мој пратеник – годишен извештај на
Собранието на РМ – 2015“, како и на неколку тркалезни маси и научни дебати
организирани од Факултетот за Исламски Науки – Скопје.
Разгледувајќи ја целокупната научна дејност на Д-р Аргтим Салиу, јасно се гледа
дека на фокусот на неговото истражувачко интересирање се актуелните проблеми од
областа на јавната администрација, политичките науки и јавните политики.
Може да се констатира дека Д-р Аргтим Салиу, што се однесува до научнаистражувачката дејност, има остварени 33 поени и со тоа го има надминато минималниот
број на поени потребни за избор на звањето соработник од научно-образовната дејност,
администрација и јавните услуги. Во врска со барањето за објавување на најмалку два
научни-истражувачки трудови од соодветни области во меѓунардни научни публикации,
Комисијата заклучи дека кандидатот ги исполнува условите.
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Стручна-применета дејност
За академската година 2014/2015 и 2015/2016, Д-р Аргтим Салиу бил делумно
ангажиран во академскиот процес во Факултетот на Јавна Администрација и Политички
Науки во УЈИЕ – Тетово, одржувајќи клиничка настава на предавања од предметот: Увод
во јавната администрација, правна администрација и увод во јавните политики.
Истотака, Д-р Аргтим Салиу има учествувано во работата на многуте комисии и
другите стручни активности во Факултетот на Исламска Наука – Скопје. Член на
комисијата на самоевалуирање на ФИН; член на процесот на подготвувањето на
елаборатите за акредитација на постојните програми и новите студиски програми во ФИН
– Скопје, како: Методиката на предавањето на веронаука акредитиран со Решение на
Советот за акредитација на високото образование на РМ бр.12-43/2 од 27.12.2016 год.;
Програмата за Исламски Студии, акредитиран со Решение на Советот за акредитација на
високото образование на РМ бр. 12-23/3 од 01.04.2015 год.; Програмата од втор степен на
магистратура: Напредни исламски студии.
Комисијата констатира дека Д-р Аргтим Салиу во рамките на стручната применета
дејност, има остварено вкупно 13 поени и со тоа неколку пати го надминал минималниот
број на поени кои се неопходни за избор по звањето соработник според овој критериум.
Истотака, комисијата констатира дека Д-р Аргтим Салиу, во рамките на дејноста од
поширок интерес, има остварено вкупно 3 поени и со тоа го надминал минималниот број
на поени, кои се неопходни за избор по звањето соработник според овој критериум.
Главни биографски податоци на М-р Милка Илоска:
М-р Милка Илоска е родена на 16.03.1987 во Тетово. Додипломските студии по
право ги завршил во 2008 год. во Правниот Факултет на Универзитетот на Југоисточна
Европа во Тетово. Магистрираше во 2016 год. во одделот Правна Администрација во
Правниот Факултет на Тетовскиот Универзитет.
М-р Милка Илоска има следено и неколку курсеви и обуки во разни дициплини, како
на пр.: Семинари за: Законот за финанциска дициплина - Стопанска комора на РМ, 2014.
Законот за архивско работење – Сојуз на стопански комори на РМ, 2015. Сертификати за
потекло и други меѓународни трговски документи – Стопанска комора на РМ, 2016.
Кандидатот има следено и некои обуки, како на пр.: Правни аспекти во бизнис
работењето, оранизиран од CEED Macedonia – Shkup, 2016; Основни техники на
канцелариското и архивското работење, организиран од Институтот за бизнис и
корпоративно образование – Скопје, 2017. Во периодот од 01.06.2011 – 15.10.2016 има
работено како правник во компанијата МAKTOIS DOO во Тетово.
М-р Милка Илоска за мајчина јазик го има Македонскиот, додека според ЦВ-то она
има добро познавање и од Англискиот јазик. Истотака, кандидатот поседува и
способности за работа со компјутер, MS Windows. Од 2012 год. работи како надворешен
агент БК, прв пензиски столб.
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Главните биографски податоци на М-р Пранвера Имери:
М-р Пранвера Имери е родена на 19.05.1988 год. во Тетово. Додипломските студии
за политички науки ги завршил во 2010 год. во Факултетот на Јавна Администрација и
Политички Науки во УЈИЕ – Тетово. Магистрирала во 2016 год. во одделот на
Меѓународни односи и дипломатија, според програмата Темпус во Македонија, остварен
во соработка меѓу Gothenburg Univeristy – Шведска, УЈИЕ – Teтово, УКИМ – Скопје и ТУ
- Тетово.
М-р Пранвера Имери има следено и неколку курсеви и обуки во разни дициплини,
како на пр.: Школа за млади лидери организиран од Претседателот на РМ, Д-р Ѓорге
Иванов во 2012 год. Истотака во текот на 2015 год. завршила обука во разни дициплини во
Дипломатска Академија во рамките на Министерството за Надворешни Работи на РМ. Во
2014 год. има завршено курс за Дигитална дипломатија во Националното училиште за
администрација во Франција. Во American University in Kosovo (New York – USA),
кандидатката има завршено специјализација за Европски Интеграции во 2010 год.
Истотака, кандидатката М-р Пранвера Имери во 2009 год. заврши едногодишна
специјализација за Лидершип УЈИЕ – Тетово, во соработка со Центарот за неформално
образование Триаголник. Во 2015 год. работи во кабинетот на Претседателот на РМ, во
секторот за односи со јавноста.
М-р Пранвера Имери има земено учество во некои обуки, дебати и разни
конференции. Она е присутна во активностите на Школото за Млади Лидери, организиран
од Претседателот на РМ, Д-р Ѓорѓе Иванов, НВО – Триаголник, ISLAA Семинар, SDC and
Center for the Coordination of the Forums, SEGA Project и др.
М-р Пранвера Имери била коаутор во Scientific Research published in Ohrid Agreement
Book, организиран од Македонскиот Центар за меѓународна соработка, на тема: “Budget of
Municipality of Tetovo”, 2011. Kандидатката М-р Пранвера Имери има објавено текст во
NGO “Magazine”, How we can facilitate learning in Community Youth Work. 2011.
М-р Пранвера Имери за мајчин јазик го има Албанскиот, додека според ЦВ-то, она
се служи и со Македонскиот јазик, Српско-хрватскиот и Англискиот јазик. Истотака,
кандидатката поседува и способности за работа со компјутер, MS Windows.
Главните биографски податоци на М-р Алма Точи:
М-р Алма Точи е родена на 27.03.1981 во Струга. Додипломските студии по
економија ги завршила во Економскиот Факултет при Тетовскиот Универзитет. Истотака
магистрирала на истиот факултет и универзитет, во отсекот маркетинг и менаџмент.
М-р Алма Точи го има за мајчин јазик Албанскиот, додека според ЦВ-то она има
познавање и од Англискиот јазик. Истотака кандидатката поседува и способности за
работа со компјутер, MS Windows. Kaндидатката има единаесет годишно искуство како
професор во Средно Економското Училиште “Арсени Јовков“ во Скопје. Истотака, М-р
Алма Точи била ангажирана четири години како part-time, за асистентка по економските
предмети во Економскиот Факултет на ДУТ.
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Главните биографски податоци на М-р Јетон Ракипи:
М-р Јетон Ракипи е роден на 24.07.1985 год. во Гостивар. Додипломските студии по
социологија ги завршил во УЈИЕ – Тетово во 2008 год. Во 2010 год. има магистрирано во
истиот универзитет, во отсекот дипломатија.
М-р Јетон Ракипи за мајчин јазик го има Албанскиот, додека според ЦВ-то тој има
познавање и од Англискиот и Турскиот јазик. Истотака, кандидатот поседува и
способности за работа со компјутер, MS Windows.
Кандидатот има неколку годишно искуство како професор во неколку средни
училишта во Скопје и Гостивар, и тоа: во периодот 2009-2011 бил професор по предметот
социологија во Петта Приватна Гимназија – Фон во Скопје. Од 2011-2015 бил професор
по предметот социологија и филозофија во Колеџот “Јахја Кемал“ во Гостивар. Во
моментов е зам.Директор и одговорен за педагошка евиденција во средното приватно
училиште “Јахја Кемал“ во Гостивар.
Кандидатот М-р Јетон Ракипи има следено неколку обуки и семинари организирани
од Konrad Adenauer Stifftung – 2010, Живеењето во демократија, Драч – 2016 и др.
Главните биографски податоци на М-р Валдета Касапи:
М-р Валдета Касапи е родена на 26.05.1972 год. Додипломските студии по
филологија, отсекот Албански јазик и литература завршила во 1995 год. во Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Магистрирала во Факултетот за Уметност и Дизајн во
European University – Скопје. Во моментов ги продолжува студиите од третиот циклус,
Науката на Комуникацијата во Правниот Факултет “Јустинијан Први“ – Скопје, на
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
М-р Валдета Касапи за мајчин јазик го има Албанскиот, додека според ЦВ-то има
познавање и од Англискиот јазик, Српскиот и Македонскиот. Истотака, кандидатката
поседува и способности за работа со компјутер, MS Windows.
Кандидатката во периодот 1993-1996 има работено како новинарка во ТВ ЕРА –
Скопје. Истотака работела и на две туристички агенции: Viktoria Tours и Alter Turs. Од
1998 – 2010 работела како новинарка и презентарка во Програмата на Албански јазик на
МРТВ. Кандидатката е судска службена преводителка во Основниот Суд Скопје 1 од
Албански на Македонски и обратно.
Кандидатката М-р Валдета Касапи има следено некои обуки и семинари
организирани од разни организации од земјава и реонот.
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Главните биографски податоци на М-р Ивана Драгович:
М-р Ивана Драгович е родена на 05.04.1991 год. во Скопје. Во септември 2014 год.
дипломира во Институтот за Социологија во Филозофскиот Факултет во Скопје, УКИМ.
Во 2015 год. магистрира по социолошките науки во истиот факултет и универзитет.
Од 2011 до 2017 работела во академски средини, истражувачки институции, НВО.
По завршувањето на додипломските студии во периодот 2014-2016 работела како
презентерка во Институтот за семејни студирања на Филозофскиот Факултет во Скопје,
УКИМ. Во 2016 год. кандидатката била ангажирана во НВО, Romaversitas – Скопје, како
повереник за академска помош за студентите од ромскиот комунитет. Истотака за време
на годините 2016-2017 била ангажирана во НВО, Отворена Порта – La Strada, каде била
активна во едукацијата на маргинализираните групи.
Во 2011 год. била ангажирана од УКИМ – Институтот за социолошки, политички и
правни истражувања – Скопје, за учество во пројектот Демографијата на Градот Скопје.
Кандидатката М-р Ивана Драгович има следено неколку обуки и семинари
организирани од разни организации од земјава и реонот. Она истотака има учествувано во
неколку научни конференции, како:
Предизвиците на процесот на глобализација – националните јазици во опасност:
случајот на градот Скопје. Загреб, 2013.
Challenges of Euro-Atlantic Integration: Social integration of Turkish ethnical group in
Macedonia. Istanbul, 2014.
Public Opinion Regarding Globalization: The Macedonian Experience. Tirana, 2015.
Globalization in Macedonian society. Mitrovica – Kosovo, 2017.
Главните биографски податоци на М-р Арта Сали:
Во досието не е доставено СВ-то.

18

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од она што се потенцираше до сега, може да се констатира дека Д-р Аргтим Салиу
има остварено богато научно-истражувачка и професионално-применета дејност, како и
солидни наставно-образовни постигнувања во областа на едукацијата на кадровите на
Албански јазик.
Врз основа на горе презентираниот преглед на активностите во наставно-образовната
дејност, научно-истражувачката и професионална-применетата, Рецензентната комисија
констатира дека се исполнети барањата од Законот за високо образование за избор на
звање, затоа имаме чест и задоволство да на Советот на Ректоратот на Универзитетот
“Мајка Тереза“ – Скопје, да го предложиме кандидатот Д-р Аргтим Салиу го изберат на
звањето соработник во научно-образовната дејност: администрација и јавни услуги.

Скопје, 04.10. 2017 год.

РЕЦЕНЗЕНТНА КОМИСИЈА:
1. Проф. Д-р Фадил Зендели, претседател
_________________________________
2. Доц. Д-р Енвер Абдулаи, член
________________________________
3. Доц. Д-р Шабан Сулејмани, член
________________________________
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ПРИЛОГ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР НА ЗВАЊЕ СОРАБОТНИК ВО НАУЧНА – ОБРАЗОВНА
ОБЛАСТ, АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНИ УСЛУГИ
Кандидатот: Д-р Аргтим Салиу
Институцијата: Факултет на социолошки науки – Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје
Научна област: Администрација и јавните услуги
НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Бр.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назив на активноста:
Салиу, A., Aли, M. (2013)., Односите меѓу Турција и Албанија во почетокот на
2000-тите години. Научно меѓународно списание Diskutime, Бр. 8. Tетово:
Arbëria Designe., www.diskutime.org
Салиу, A. (2015)., Дигитализација на парламентарните служби го олеснува
практикувањето на моделот Пратеник-Е – Случајна студија во Собранието на
Р. Македонија. Научно меќународно списание Diskutime, Бр. 17. Tетово.
www.diskutime.org
Салиу, A., (2015)., Предизвиците и актуелните проблемите во реформирањето
на Јавната Администрација во Република Македонија. Списанието Реформа,
бр. 2. Гњилане. www.isld-ks.com
Салиу, A., (2015).,
Македонија спроти реформите во администрацијаСтратегија за реформи 1999 – 2010. Меѓународно научно списание Diskutime,
Бр. 18. Tетово. www.diskutime.org
Салиу, A., (2016)., Challenges and actual problems in reforming the public
administration in Republic of Macedonia. Academic Journal of Business,
Administration, Law and Social Sciences, Nr. 2. Tirana. http://iipccl.org
Салиу, A., (2016)., Парламентарна администрација во функција на имиџот на
пратениците – случајна студија во Собранието на Република Македонија.
Списанието Реформа, Бр. 3. Гњилане. www.isld-ks.com
Салиу, A., (2016)., The legal status of the committee for relations with religious
groups and communities in the Republic of Macedonia. 2-nd International congress
on economics and business “New Economic Trends and Business Opportunities”,
Сарајево. www.ius.edu.ba
Салиу, A., (2016)., Правниот статус на Комисијата за односи со верските
заедници и религиозни групи во Република Македонија. Збир на
интердициплинарни исламски трудови, Бр. 1. ФИН – Скопје.
www.fshi.edu.mk/revistashkencore

Поени
3

3

3

3

3

3

3

3

Салиу, A., (2016)., Определувањето на поимот, статусот и улогата на 3
регулаторните органи во системот на организирањето на власта во
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Република Македонија. Списанието Реформа, Бр. 4. Гњилане. www.isldks.com
Салиу, A., (2016)., Организирање и соработка на Комисијата за односи 3
11
со верските заедници и религиозни групи со Верските заедници и
државните органи во република Македонија. Списанието Justicia на
Правниот Факултет во Тетовскиот Универзитет. Бр. 4. Tетово.
www.unite.edu.mk
Салиу, A., Mустафи M. (2017). Notion and status of independent regulatory 3
12
agencies in the Republic of Macedonia. 3th international congress on
economics and business “New Economic Trends and Business
Opportunities”. Нови Сад, Србија.
Вкупно:
33
ПРОФЕСИОНАЛНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

1

2

3

4

5

6

7

Назив на активноста

Поени

Член на Уредничкиот совет на научното интердициплинарно исламско
списание “Збирка на трудови“ на Факултетот на Исламски Науки –
Скопје. Бр. 1, год. 2016. Скопје. (http://www.fshi.edu.mk/revistashkencore/)
Уметнички уредник & design:
Право на наследство во исламскиот шеријат. Автор: Доц. Д-р Шабан
Сулејмани. Алма – Скопје, 2016.
Член на Комисијата за подготвување на Елаборатот за акредитација на
програмата Методиката на предавањето на веронауката во Факултетот на
Исламска Наука – Скопје, акредитиран со Решение на Советот за
акредитација на високото образование РМ бр. 12-43/2 од 27.12.2016
Член на Комисијата за подготовката на Елаборатот за акредитација на
програмата Исламски Студии во Факултетот на Исламска Наука –
Скопје, акредитиран со Решение на Советот за акредитација на високото
образование на РМ бр. 12-23/3 од 01.04.2015.

1

1

1

1

Член на Комисијата за подготовка на Елаборатот за акредитација на програмата 1
Јавна Администрација и Менаџирање со хуманите ресурси во Факултетот на
Социјални Науки – Скопје, акредитиран со Решение на Советот за акредитација
на високото образование на РМ од 29.05.2017.
Член на Комисијата за развој на дескриптори за студиските програми: 3

Програма на втор степен на магистратурата: Исламски Студии, Програма
на втор степен на магистратура: Исламски напредни студии.
Член на Комисијата за подготовка на разни Правилници за студирање, 3
функсионирањето на органите на факултетот, за трансферирање на
студентите и др.
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Учество на промотивни активности на Факултетот за Исламски Науки 8
Скопје (2 x 0,5).
9
Истражување за довербата и политичкото одредување на Албанците во
Македонија, Институтот Ган Боби – Приштина, 2008.
(1 истражување во Македонија x1).
10
Член на Комисијата за издавачка дејност во Факултетот на Исламските
Науки - Скопје.
12
Член на Комисијата за регистрација на студентите во Факултетот на
Исдламските Науки – Скопје.
13
Член на Комисијата на Факултетот за Исламски Науки – Скопје,
самовалуирање
16
Член на Комисијата за организација на конкурсите за прием на студенти
во Факултетот на Исламските Науки – Скопје.
17
Член на Комисијата за прием на студенти во вториот циклус на
студирање во Факултетот на Исламските Науки – Скопје. (1x0.5)
Вкупно:

1

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР НА
ЗВАЊЕ ИНОРДИНАРЕН ПРОФЕСОР

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

7.37

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

33

ПРОФЕСИОНАЛНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

16

Вкупно:

56.37

1

0,5
1
0.5
0.5
0.5
16

Скопје, 04.10.2017 год.

РЕЦЕНЗЕНТНА КОМИСИЈА:
1. Проф. Д-р Фадил Зендели, (претседател)
_________________________________
2. Доц. Д-р Енвер Абдулаи, (член)
_________________________________
3. Доц. Д-р Шабан Сулејмани, (член)
_________________________________

22

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК (АСИСТЕНТ – ДОКТОРАНТ) ВО НАСТАВНО –
НАУЧНАТА ОБЛАСТ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОСТОРНО
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРАПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА” СКОПЈЕ

Врз основа на член 131 став 1 од Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија" бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009;
115/2010; 17/2011 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014;
10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016),
Универзитетот „Мајка Тереза" во Скопје има распишано Конкурс за избор на
наставници во сите наставно научни звања и соработници (асистенти докторанти) на
Универзитетот „Мајка Тереза" во Скопје на 03.08.2017 година во дневните весници
„Нова Макеоднија„ и „Коха“, на веб страната на универзитетот www.unt.edu.mk и
портал www.fakulteti.mk.
Во врска со објавениот конкурс за избор на соработник во сите наставно-научни
звања од областа на Урбанистичко планирање и просторно проектирање (20114 од
Класификацијата на научно - истражувачките подрачја, полиња и области според
Фраскатиева класификација) на Факултетот за градежништво и архитектура, Наставно
научниот совет на седницата одражана на 18.09.2017 година, утврди Рецензентска
комисија за избор на соработник во сите наставно-научни звања, во следниот состав:

1. Д-р. Исак Идризи, доцент на Факултетот за градежништво и архитектура, на
Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје – претседател
2. Д-р. Арта Јакупи, доцент на Факултетот за градежништво и архитектура, на
Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје – член
3. Д-р Теута Ј. Кајтази, доцент на Факултетот за градежништво и архитектура, на
Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје – член
По разгледувањето на пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува
следниот:
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ИЗВЕШТАЈ

На распишаниот конкурс на 03.08.2017 година во дневните весници „Нова
Макеоднија„ и „Коха“, на веб страната на универзитетот www.unt.edu.mk и портал
www.fakulteti.mk, за избор на соработник во сите наставно-научни звања од областа на
Урбанистичко планирање и просторно проектирање (20114), во предвидениот рок се
пријавија кандидатите:

M-r. Екатерина Намичева
M-r. Есра Илјази
M-r. Ива Петрунова

Од кои само кандидатот Екатерина Намичева од Скопје ги исполнува условите.
Како членови на Рецезентската комисија, по деталното прегледување на доставената
документација на кандидатот Екатерина Намичева од Скопје, го поднесуваме следниот:

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
М-р Арх. Екатерина Намичева е родена на 25.04.1992 година во Скопје. Oсновното
образование го завршува во Основното училиште „Кочо Рацин” во Скопје. Средното
образование го завршува во интернационалната гимназија „НОВА” во Скопје. Во
септември 2010 година се запишува на универзитетот Американ Колеџ во Скопје при
Факултетот за Архитектура и дизајн каде дипломира во септември 2013 година и се
стекнува со стручен назив дипломиран инженер архитект, со просек 3.45 / А-.
Во септември 2013 година започнува со студии во Милано на Politecnico di Milano
при факултетот за Архитектура и градежно инженерство со насока презервација на
културно наследство. На 21 декември 2015 година го брани својот магистерски труд под
наслов “The Church of Saint Sophia in Ohrid, the Republic of Macedonia Architectural analysis
of its restorations and the revitalization of the west entrance and the surroundings” под
менторство на проф. д-р Stefano L’occaso и се здобива со научен степен магистер по
архитектура, со просек 99/110.
Од Декември 2016 е запишана на докторски студии на Универзитетот „Кирил и
Методиј” во Скопје при Институтот за Македонска Литература во насока Култоролошки
Студии.
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2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТОТ ОД ПОЧЕТОКОТ НА КАРИЕРАТА ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА
2.1 Наставно-образовна дејност
Од aприл 2016, е избрана за стручен соработник при Архитектонски факултет на
Универизитетот ФОН за предметите Историја на архитектура 1, Историја на архитектура
3 и Ентериер-внатрешно уредување 2.

2.2 Научно истражувачка дејност
Кандидатката има објавени 15 научни и стручни трудови и 3 монографии.
Во Анексот 1, кој е составен дел од овој Извештај, е прикажано табеларно листата
на сите научни и стручни трудови со сите релевантни податоци.
2.1 Стручна дејност
Во текот на магистерските студии во Италија се има стекнато со пракса од областа
на презервација во период:


11/05/2015 - 07/08/2015- Soprintedenza belle arti e paesaggio per le Provincie di
Brescia, Cremona e Mantova-Piazza Paccagnini 3, Mantova, каде има работено
на истражување во архивите за документација на реставрации на Палацо
Дукале во Мантова, изработување на техничка документација за фазите на
реставрација во палатата



03/12/2014 - 14/03/2015- Comune di Mantova/Department for Urbanism -Via
Roma 36, Mantova, каде има работено на мапирање и типологија на
историското јадро на Мантова, проект на УНЕСКО.
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3. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација, Рецензентската комисија
позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и
стручно-уметничката дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р Eкатерина
Намичева.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот,
Комисијата заклучи дека м-р Eкатерина Намичева поседува научно - истражувачки и
стручни квалитети и според Законот за високото образование, одредбите на Статутот на
Универзитетот Мајка Тереза во Скопје и Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно - научни, научни, научно - стручни и соработнички звања на
Универзитетот Мајка Тереза во Скопје, ги исполнува главните услови да биде избран во
звањето соработник (асистент-докторант) во научната област на Урбанистичко
планирање и просторно проектирање (20114).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за архитектура при Универзитетот Мајка Тереза во Скопје,
м-р Eкатерина Намичевада биде избрана во звањето соработник (асистент-докторант) по
група предмети во научната област Урбанистичко планирање и просторно проектирање
(20114), на Факултетот за градежништво и архитектура при Универзитет „Мајка Тереза”
во Скопје.
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3. Д-р Теута Ј. Кајтази, доцент на Факултетот за градежништво и архитектура, на
Универзитет „Мајка Тереза” - Скопје – член
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ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК (АСИСТЕНТ – ДОКТОРАНТ) ВО НАСТАВНО –
НАУЧНАТА ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА (11011) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 21.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-481/1 од
27.09.2017 година, со која се формира Рецензентска комисија во состав:
1. Д-р. Беким Фетаји, редовен професор претседател,
2. Д-р. Мирлинда Ебиби, доцентпретседател,
3. Д-р. Самет Ќера,вонреден професор,член
за избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технички
науки од наставно – научна област Информатика (11011 од Класификација на научноистражувачките полиња и области според Фраскатиева класификација)

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност
со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го поднесува
следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно – научната област
Информатика (11011) се пријавија кандидатите:
1. М-р Биљана Матевска Наумовска
2. М-р Живко Белчев
3. М-р Валдете Хамити
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските
услови за избор на соработник во наставно – научната област ИНФОРМАТИКА (11011)
кандидатите м-р Биљана Матевска Наумовска и м-р Живко Белчев, не ги исполнуваат
условите и ќе бидат иземени од понатамшна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник во областа ИНФОРМАТИКА (11011)
На конкурсот за избор на еден наставник во сите звања во областа ИНФОРМАТИКА
(11011) се пријавија вкупно 3 кандидати и тоа:
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А.1.Биљана Матевска Наумовска
Биографски податоци
Кандидатот Биљана Матевска-Наумовска е родена на 16.04.1988 година во Скопје.
На Машински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
дипломирала во 2010 година и се стекнува со звање дипломиран машински инженер со
просек 8,72. На Машински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
магистрирала во 2017 година во областа на индустриско инженерство и менаџмент со
просек 10. На Машински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во 2017 година е запишана на докторски студии.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
 Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
 Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.2. Живко Белчев
Биографски податоци
Кандидатот Живко Белчев е роден на 07.06.1978 година во Скопје. На Машински
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје дипломирал во 2002
година и се стекнува со звање дипломиран машински инженер. На Машински факултет
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје магистрирал во 2011 година во областа
на индустриско инженерство и менаџмент со просек 8.71.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
 Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
 Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.3. Валдете Хамити
Биографски податоци
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Кандидатката м-р Ваљдете Хамити е родена на 19.06.1989 година. Додипломските
студии ги завршил во 2012 година на Универзитетот во Тетово (УТ), на Природно
математички Факултет во студиска насока Информатика со просек 9.33. Во 2015 година
завршила магистерски студии во Униварзитетот на Југоисточна Европа во насока “Развој
на Софтверски Апликации” со теза “Parallel Data-warehouse and implementation in MS-SQL
Server” со просек 9.00. Во 2017 година се запишала на докторски студии на Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј”(УКИМ) насока „Компјутерско Инженерство”.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
 Наставно-образовна дејност
Кандидатката м-р Валдете Хамити има волунтерска дејност со студентите од понискиот
циклус во предметите: Програмирање на објекти и визиуел, и база на податоци.
 Научно истражувачка дејност
Кандидатката м-р Ваљдете Хамити приложува листа од еден научен труд во
областа на Вештачка Интелегенција објавен во меѓународна списание и 2 научни
истражување во областа на паралелно програмирање и паралелно магационирање на
податоци, кои се во евалуациска фаза.
 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката м-р Валдете Хамити има искуство во професионална дејност
работејќи како развивач на софтверски апликации. Има сработено во неколку проекти
за европски и домашен пазар. Претежно учествува во избирање на развивачки модел
(development life cycle), собирање и дефинирање на барањата, моделирање на база на
податоци и развивање на апликаците и други апликациски сервиси. Исто така м-р
Ваљдете Хамити има даден придонес во развивање на платформата со отворен код
“Аpertium” (open source platform) во евентот организиран од Google Summer Code.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното
интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на
кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:
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 М-р Биљана Матевска Наумовска - не ги исполнува конкурсните услови.
 М-р Живко Белчев - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
задоволоителен просек на студии и нема запишано трет циклус на студии.
 М-р Ваљдете Хамити – покажува солидни резултати и постигнувања во академскиот
сегмент на работата а воедно и висок просек на додипломските и постдипломските
студии.
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според
оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната), Комисијата е на мислење дека М-р Ваљдете Хамити ги исполнува
формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видливо нејзината стручна работа за време на магистерските студии во
областа на компјутерски науки.
Исто така, на релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник
- студенти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и
човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на
Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да ја
избере м-р Ваљдете Хамити дипломиран магистер по компјутерски науки, за соработник
во звање асистент од областа на Информатика (11011).
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