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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА (60114)  

 
 Со одлука бр. 23-1902/3 од 27.10.2022 година на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за правни и политички науки, во рамките на Американски универзитет на 
Европа – ФОН Скопје, формирана е Рецензиона комисија за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од научна област: Историја на Македонија, во состав:  

 
1. Проф. Д-р Павле Митрески - Претседател 
2. Проф. Д-р Нано Ружин 
3. Проф. Д-р Стефан Буџакоски   

 
По разгледување на поднесената документација што ни беше доставена, 

Рецензионата комисија до Наставно-научниот совет на Факултетот за правни и 
политички науки,при Американски универзитет на Европа – ФОН Скопје, го поднесува 
следниот: 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
На конкурсот што Американски универзитет на Европа – ФОН Скопје, го објави 

во весникот “Нова Македонија“  на ден 06.10.2022 година за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од научна област: Историја на Македонија, се пријави 
кандидатот:  

 
1. Д-р Димитар Спасески   

 
Врз основа на доставените документи го констатираме следното: 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 
Од биографијата што е приложена кон пријавата се гледа дека кандидатот Д-р 

Димитар Спасески е роден на 06.05.1985 година во Лескоец, Охрид.  
Основно и средно образование завршил во Охрид со одличен успех. 

Додипломски студии завршил на Факултетот за политички науки и меѓународни односи 
при ФОН Универзитетот Скопје насока: Дипломатија и меѓународна политика со 
просечен успех 10.00 како еден од најдобрите студенти во генерацијата.. Магистрирал 
на Факултетот за јавна администрација и политички науки – Дипломатија при 
Универзитетот ЈИЕ на тема: „Република Македонија на патот од кризен до мировен 
менаџмент„ со просечен успех 8.08. Научниот степен доктор на историски науки го 
стекнал на Институтот за национална историја при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ 
во Скопје бранејќи ја докторската дисертација на тема: : „Македонското искуство- модел 
за решавање на конфликти„.  

Професионалното искуство му започнува во Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност која работи во состав на Министерството за 
образование и наука на РМ како раководител на одделение за односи со јавност, 
презентација и медиумски кампањи. Потоа работел во Министерството за локална 
самоуправа како раководител за рамномерен регионален развој а од април 2013 до 
Октомври 2017 година бил и Секретар на општина Охрид. Во периодот октомври 2017 
до јули 2022 година бил вработен во општина Охрид како раководител на 
одделение за млади и невладини организации. Денес работи во општина Охрид како 
Раководител на сектор за образование, детска, здравстевна и социјална 
заштита.Волонтерски бил ангажиран во повеќе невладини организации кои работат на 
подрачјето на Охрид и Струга кои главно се занимаваат со младински проекти кои се 
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однесуваат на зближување на етничките заедници во нашата држава, бил активен член 
на сојузот на студенти при ФОН Универзитетот во периодот на неговото основање а 
еден мандат бил и генерален секретар на средношколската унија на Македонија. 

 
 
2. АКАДЕМСКО ИСКУСТВО 

 
  

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 
Настава во школи и работилници 
 

Раководител 
Проектен координатор на тренинг курсот Youth and mental health 
Проектен координатор на тренинг курсот Sports back to the tradition 
Проектен координатор на тренинг курсот TC on Developing Competences 
for Combating Human Trafficking 
Проектен координатор на тренинг курсот The New Age 
Проектен координатор на тренинг курсот Practical art to the rescue 
Проектен координатор на тренинг курсот Step forward 
Проектен координатор на тренинг курсот Do. Not. Bully. Me!  
Проектен координатор на тренинг курсот Ecological Footprint 
Reducation in Youth NGO Work 
Проектен координатор на тренинг курсот Art for Green Europe 
Проектен координатор на тренинг курсот TC Entrepreneuship and 
personal development 

 

Учесник 
Project: “European business professionals of tomorow” with an online 
lecture on the topic of “ Administering the public-private initiativis for 
cooperation” 
September 2022, Economy school from Shabac Srbija 
Project: “European experience for VET” with an online lecture on the topic 
“A historical overview of the development of EU Education policy” 
October 2021, Средња стручна школа „Борислав Михајловиќ- Михиз  
Project: “European experience for VET” with an online lecture on the topic 
of “ Utilization of the Erasmus plus program from the Macedonian education 
institutions” 
Маrch 2022, Средња стручна школа „Борислав Михајловиќ- Михиз 
Project: „European business professionals of tomorrow„ with an online 
lecture on the topic of “ Excellence in the process of management and 
teaching” 
February 2022, Economy school from Shabac Srbija 
Project: “European business professionals of tomorow” with an online 
lecture on the topic of “ Historical development of education in the Republic 
of Macedonia 
April 2022, Economy school from Shabac Srbija 
Project: “European business professionals of tomorow” with an online 
lecture on the topic of “ Republic of Macedonia on the path from crisis to 
peace management  
October 2022, Economy school from Shabac Srbija 
Project: “Social Media literacy for #WOMANRIGHTS” with an online lecture 
on the topic of “ Decentralization in the field of the education as a key link in 
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the functioning of the municipalities in the Republic of Macedonia and the basis 
of the Macedonian model for conflict resolution” 
December 2020, The Institute ADEFIS JUVENTUT from Las Roazas de 
Madrid, Spain 
Project: “Social Media literacy for #WOMANRIGHTS” with an online lecture 
on the topic of “ The establishment of the National Agency for European 
educational Programs and Mobility as a necessity for a new quality of the 
Macedonian education system” 
Fevruari 2021, The Institute ADEFIS JUVENTUT from Las Roazas de 
Madrid, Spain 
Project: “Social Media literacy for #WOMANRIGHTS” with an online lecture 
on the topic of “ Challenges faced by Republic of Macedonia in the 
implementation of the European educational programs  
June 2021, The Institute ADEFIS JUVENTUT from Las Roazas de Madrid, 
Spain 
Project: “Social Media literacy for #WOMANRIGHTS”  with an online 
lecture on the topic of “ Inclusion of woman in the state administration asa 
well as international cooperation of youth”  
October 2021, The Institute ADEFIS JUVENTUT from Las Roazas de 
Madrid, Spain 
Project: “European experience for VET” with an online lecture on the topic 
of “ Use of European funds in the educational process with focus of Tourism 
development” 
November 2021, Средња стручна школа „Борислав Михајловиќ- 
Михиз 
Project: “European experience for VET” with an online lecture on the topic 
of “ The significance of the peace management in the development of 
education” 
December 2021, Средња стручна школа „Борислав Михајловиќ- 
Михиз 

 

НАУЧНО-ИСТРAЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Монографии 
Република Македонија од криза до мир 
Охрид – историја, култура и традиција 
The best of Ohrid 

 

Дел од монографија 
Косовската криза од 1999 година 
Безбедносниот систем на Република Македонија, изградба и предизвици 
со кои се соочи 
Кризата во Република Македонија од 2001 година и процесот на враќање 
на мирот 

 

Научни трудови 

Наслов на труд Списание 
Republic of Macedonia – from 
user do explorer of peace 
Стр. 689 

KNOWLEDGE International journal ISSN 
2545-4439 
ISSN 1857-923X  
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Vol.22.3 
Global impact and quality factor 1.322 (2016) 

Historical and society role of 
the teacher in development of 
education 
 

Меѓународно научно списание за 
образование на педагошки факултет 
Битола „ Teacher„  

Macedonian experience –a 
model for conflict resolution  

SEEU Review – меѓународно научно 
списание на Универзитетот на 
Југоисточна Европа  

Значењето на историската и 
правната наука во развојот 
на државата 

KNOWLEDGE International journal ISSN 
2545-4439 
ISSN 1857-923X  
Vol.22.3 
Global impact and quality factor 1.322 (2016)  

Историски осврт на 
безбедносниот систем на 
Република Македонија како 
предуслов за развој на 
државата и правото 

KNOWLEDGE International journal ISSN 
2545-4439 
ISSN 1857-923X  
Vol.28.6 
Global impact and quality factor 1.322  

Политичкиот систем услов 
за развој на државата и 
правото 

KNOWLEDGE International journal ISSN 
2545-4439 
ISSN 1857-923X  
Vol.26.6 
Global impact and quality factor 1.322  

A historical overview of the 
conflict in Kosovo 

KNOWLEDGE International journal ISSN 
2545-4439 
ISSN 1857-923X  
Vol.45.5 
Global impact and quality factor 1.322 

 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

Студиски престој во 
странство до три месеци 

International Visitor Leadership Program 
on Countering Violent Extremism March 
27 – April 4, 2017 
United States Department of State 
Bureau of Educational and Cultural 
Affairs 

Раководител на внатрешна 
организациона единица 

Секретар на општина Охрид од 
19.04.2013 до 20.10.2017 
Раководител на сектор за образование, 
детска, здравствена и социјална 
заштита – општина Охрид 
27.06.2022 – до денес 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Стручна монографија 
Македонското искуство модел за решавање на конфликти  
Дизајн или изработка на информациски систем 

 

СПОРТСКА ДЕЈНОСТ  
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Претседател на спортско 
натпреварувачко здружение 

Ракометен клуб Охрид 2013 АД 
претседател еден мандат 

 

 
Поседува сертификат Булатс за познавање на англиски јазик. 
 
 

ЗАКЛУЧОК   И   ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на презентираната документација, Комисијата цени дека кандидатот 
Спасески, ги исполнува условите за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања од научна област: Историја на Македонија, во согласност со Законот за 
високото образование. 

  
Покрај неговиот ангажман како релативно млад научен работник, кој до сега 

објавил повеќе научни и стручни трудови, поседува солидно наставно-научно и 
стручно искуство.  

 
Согледувајќи ги сите релевантни факти, Комисијата смета дека кандидатот  

Д-р Димитар Спасески има научен, стручен и педагошки капацитет за да биде 
избран во наставно-научно звање од научна област Историја на Македонија на 
Факултетот за правни и политички науки при Американски универзитет на Европа – ФОН 
Скопје.  

 
Според тоа, Комисијата има за чест на Наставно-научниот совет на Факултетот 

за правни и политички науки, да му предложи, кандидатот д-р Димитар Спасески да 
го избере во звање НАСЛОВЕН ДОЦЕНТ од научната област Историја на Македонија. 

 
 
 
                                    РЕЦЕНЗИОНА  КОМИСИЈА 

                               
             1. Проф. Д-р Павле Митрески 

 
                                                    _____________________________ 

 
                                               2. Проф. Д-р Нано Ружин 
   
                                                 _____________________________ 

 
                                              3. Проф. Д-р Стефан Буџакоски 

           
                        _____________________________ 
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Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА СЕМЕЈНО ПРАВО И НАСЛЕДНО ПРАВО 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ПРИ ПРВИОТ ПРИВАТЕН 

УНИВЕРЗИТЕТ – АУЕ - ФОН 

 

Врз основа на Законот за високото образование и Статутот на Првиот приватен 

Универзитет – АУЕ -ФОН, а во врска со објавениот конкурс за избор на наставник од 

областа по семејно правои наследно право, Наставно-научниот совет на Факултетот за 

правни политички науки и на седницата одржана на 27.10.2022 година, определи 

Рецензентска комисија, во следниот состав: 

1. Проф. д-р Осман Кадриу 

2. Проф. д-р Зинет Асани 

3. Проф. д-р Стефан Буџакоски 

По сеопфатната анализа на доставената документација на сите кандидати, 

Рецензентската комисија има особена чест на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за правни политички науки да му го поднесе следниот: 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  J 

 

На конкурсот објавен во дневниот весникот „Нова Македонија“ на  06.10.2022 

година, за избор на наставник во научните области семејно право и наследно право во 

определениот рок доставени се пријави од кандидатите: 

Д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ  
 
 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 

1. Кандидатот д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ е родена на 01.01.1981 година во 

Скопје, каде завршува основно и средно образование. Високото образование го завршува 

на Правниот факултет  при ФОН Универзитет  во 2007 год.,  меѓу првите по успех во 

својата генерација, со што се стекнува со звање дипломиран правник.  

Во 2007 год. се запишува на постдипломските студии на Факултетот за правни 

науки, при ФОН Универзите. По положувањето на предвидените испити на 10.11.2011 
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година успешно ја брани магистерската тема под наслов „Брак со меѓународен 

елемент”, со што се стекнува со звање магистер по право.  

Во ноември 2011 година, кандидатот д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ пријавила 

докторска дисертација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св. 

Кирил и Методиј”. На 09.07.2016 год, ја брани својата докторска дисертација со наслов 

„Брачните пречки во римското и современото семејно право “, со што се стекнува со 

звање доктор на правни науки.  

Професионалнотото искуство на д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ започнува на 

ФОН Универзитет. Од 2007 година, професионално е ангажирана на Факултетот за 

правни науки при Универзитетот ФОН како помлад асистент а денес како доцент доктор 

на Факултетот за правни политички науки при АУЕ- ФОН Универзитет на предметите: 

Семејно наследно право, Римско право,Филозофија на правото, Современи наследно 

правни системи, Судско право, Оставинска постапка, Меѓународно трудово право, 

Вонпарнична и извршна постапка, Трговско право( применета програма). 

Кандидатката во текот на своето работно искуство, како и за изработка на 

магистерскиот труд и докторската дисертација има учествувано на меѓународни и 

домашни конференции и научни собири. 
 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ 

  
1. Магистерски труд: 

„ Брак со меѓународен елемент”, Факултетот за правни науки, при ФОН 

Универзитет,  Ноември, 2011 година. 

 

2. Докторски труд: 

„Брачните пречки во римското и современото семејно право“, Правен 

факултет Јустинијан Први, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Јули, 2016 година. 

 
ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ: 

 

• Arlinda Kadri Shahinoviq,’ International law for regulating with an international 
element’ International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 27, ISSN ; 1409- 
8962, UDC 316,33,32, pg. 141, 2017/, Open Access Journals,  
ProQuest&CiteFactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest&CiteFactor, 
First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962-,  
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• Arlinda Kadri Shahinoviq,’ Prava I obvrski na stranite so stranski element’  “Centrum 
5” 1857-8640, UDC; 3 (497.7;4-672 EU), pg, 77, 2017, Center for Understanding and 
Institutional Cooperation (CUIC) 

 
• Arlinda Kаdri Shahinoviq, ‘Semejstvoto vo sovremenoto pravo’ Centrum 6, ISSN; 

1857-8640, UDC ; 347.61/.64(4), pg, 34, 2016, Center for Understanding and 
Institutional Cooperation ( CUIC) 

 
• Arlinda Kadri Shahinoviq, ‘Решавање на меѓународни спорови по мирен пат’ 

Науќно списание Centrum 7, ISSN; 1857-8640, UDC; 341. 62; 341.631/.632, 
pg.30,2017, Center for Understanding and Institutional Cooperation ( CUIC) 

 
• Кадри Шахиновик Арлинда, Шерифи Казиме, -Правата на етничките заедници во 

Република Македонија, International Journal Scientific Papers Knowledge, Vol. 26.6, 
стр. 6 1807-1812, 2018 година 

 
• Шерифи Казиме, Кадри Шахиновик Арлинда, - Арбитражната комисија и 

дисолуција на југословенската  федерација’ – International Journal Skientific Papers 
Knowledge, Vol. 35.5 str. 1593-1598, 2019.  

• Kadri Shahinoviq Arlinda, Asani Zineta ( 2019) ‘ Reduction of the functions of the 
modern family’, Magazine of social Sciences ‘Vizione’, 33/2019, Skopje, p.p. 211, 
ISSN;1409-8962, ISSN, 1857-9221, August 2019 

 
• Asani, Z., Kadri Shahinoviq, A of North Macedonia’, Centrum – 12/2019 – UDC; 

347.235;340.13 (497.7), p.p 278-295, ISSN 1857-8640, ISSN 1857- 9395, Center for 
Understanding and Institutional Cooperation (CUIC).,  

 
• Силјаноска.З , Кадри Шахиновик А., ‘Економската важност на корпоративното 

управување во Европската Унија и нејзината улога во процесот на 
конвергенција’-International Journal Scientific  Applicative Papers, Institute of 
knowledge management Skopje, Macedonia, Budva, 23-26.05.2018 

 
• Kadri Shahinovik A, Phd, Siljanovska Z, Phd “Equal Employment Opportunities for 

Young people at Social”Magazine of social Sciences ‘Vizione’, 39/20228962,ISSN, 
1857-9221, August 2022 
 

• Kadri Shahinovik A, Phd, Siljanovska Z, Phd”National measures for gender equality 
and economic independence of women”- Ninth International Scientific Conference- 
Stip,2022 

 
• Современи наследно правни системи- македонски и албански јазик, авторизирани 

предавања, 2021 
 
• Семејството и бракот во современото семејно право, авторизирани предавања, 

2021 
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• Governmental and institutional framework of hausing policy in RM  -  International 

conference on spatial data infrastructures and spatial information management 2013, 

November NO. C: 55- 2013  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на приложената документација  за избор во наставно-научно звање од 

областа семејно и наследно право, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот 

д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ е подобна и во целост ги исполнува условите за 

избор во наставно – научно звање вонреден професор, согласно Законот за високо 

образование. 

Комисијата, земајќи ги во предвид сите услови кои ги предвидува Законот за 

високо образование, а со цел што е можно поголем квалитет во наставата, која е главен 

приоритет на Факултетот за правни  политички науки  при АУЕ -ФОН - Универзитетот, 

смета дека кандидатката д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ со оглед на нејзините високи и 

соодветни квалификации во целост ги задоволува педагошките, научните и стручните 

критериуми и ги исполнува условите за избор во наставно-научно звање- вонреден 

професор на предвидената научна област. Целосниот досегашен нејзин ангажман на 

Факултетот за правни политички науки ја зацврсти довербата во исполнителноста и 

одговорноста на кандидатката.  

Според приложените документи од страна на кандидатката д-р Арлинда Кадри 

Шахиновиќ, но и според соработничкото искуство кое што сме го имале на различни 

предмети на кои кандидатката беше одличен соработник, Рецензентската комисија 

потенцира дека се работи за исклучително динамична, исполнителна, одговорна и 

принципиелна особа. Во досегашниот нејзин ангажман како доцент на повеќе предмети 

од областа во која предлагаме да се избира, кандидатката д-р Арлинда Кадри 

Шахиновиќ, работеше неуморно, одговорно, со голем елан свесна за одговорноста која 

ја имаат сите учесници во образовниот процес.  

Имајќи го предвид претходно наведеното, Рецензентската комисија смета дека д-

р Арлинда Кадри Шахиновиќ во целост ги задоволува педагошките, научните и 

стручните критериуми, како и законските услови и условите предвидени со статутарните 

акти на Првиот Приватен Универзитет АУЕ -ФОН да биде избрана за наставник од 

областа семејно право и наследно право. 
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Врз основа на изнесеното, членовите на Комисијата едногласно и со задоволство 

му предлагаат на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни политички  науки 

при АУЕ-ФОН Универзитетот, да ја избере кандидатката д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ 

за наставник во наставно-научно звање вонреден, од областа по семејно право и 

наследно право. 

 

 

                                    

 

                                      

                                                                 РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
             1. проф. д-р  Осман Кадриу 

  ___________________________________ 
    
                                      2. проф. д-р Зинет Асани 

      ____________________________________ 
           

                                                          3. проф. д-р Стефан Буџакоски 
    ___________________________________      
 
 
 
 

                                                  Скопје, Октомври 2022        
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Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т 

ЗА ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК, ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ, 

ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ НА 

АМЕРИКАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА – ФОН 

Врз основа на Законот за високото образование и Статутот на Американскиот 

универзитет на Европа - ФОН, а во врска со објавениот конкурс за избор на соработник, 

во соработничко звање асистент, од научната област Информациони системи и мрежи 

(21202), Наставно-научниот совет на Факултетот за Информатика на седницата одржана 

на 15.09.2022 година, определи Рецензентска комисија, во следниот состав: 

4. проф. д-р Оливер Илиев 

5. проф. д-р Славчо Чунгурски 

6. проф. д-р Ќире Јаќимоски 

По разгледувањето на пристигнатите материјали, рецензентската комисија го 

поднесува следниот: 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

На конкурсот објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ од 06.10.2020 

година, за избор на соработник, во соработничко звање асистент, од научната област 

Информациони системи и мрежи (21202), во определениот рок се пријавил само 

кандидатот: 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Јелена Ѓорѓев е родена на 05.02.1990 година во Скопје. Средно образование 

завршува во СУГС Гимназијата „Орце Николов“ во Скопје. Своите додипломски 

студии ги завршува во 2011 година на Европскиот Универзитет на Република 

Македонија на Факултетот за Информатика, отсек Софтверско Инженерство, со 

просек од 9,5. На истиот универзитет, во 2013 година, ги завршува и своите 

постдипломски студии (втор циклус) и се здобива со титулата Магистер по 

Информатика, отсек Софтверско инженерство, програмирање и мултимедија, 

просек 9,5. Во 2020-2021 се запишува на Педагошки факултет “Св. Климент 

Охридски”, Скопје, отсекува Педагошко-Психолошка и Методиска подготовка, 

просек 9.20 и се стекнува со Педагошка доквалификација. Во 2021 година 

запишува и постдипломски студии (втор циклус) по втор пат, на Instituto de 

Formación Continua IL3 - Universidad de Barcelona, Барселона, Шпанија, отсек 

Технологија на блоковни вериги (Blockchain Techology). 
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Во периодот на своето студирање Јелена Ѓорѓев има посетувано бројни семинари 

и обуки во областите на Информатиката, Софтверското Инженерство, 

Мултимедија и Образование. 

 

2. СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ 

1. Јелена Ѓорѓев, Александра Петкова, Сашо Гелев, Александар Соколовски 
“Анализа на перформанси на квалитет на сервис за VOIP и IPTV во IPv4 и IPv6 
компјутерските мрежи”, CITYR 2011, Скопје, Р. Македонија  
2. Јелена Ѓорѓев, Мартин Милосављев – Апостоловски, Сашо Гелев, Александар 
Соколовски “Usability Aspect of The Cloud solutions in used in enterprise 
environment, the case of Microsoft 365”, Лицата на кризата 2012, Скопје, Р. 
Македонија  
3. Јелена Ѓорѓев, Милена Живадиновиќ, Сашо Гелев, Александар Соколовски 
“ICT Business value of using a cloud-based system in an enterprise environment, the 
case of Microsoft 365”, Лицата на кризата 2012, Скопје, Р. Македонија  
4. Ристо Христов, Галина Јосифовска, Мартин Милосављев – Апостоловски, 
Јелена Ѓорѓев “MOBILNI UČITELJ, ON-LINE KREATOR IZLAGANJA 
NASTAVNIH SADRŽAJA”, TIO 2012, Чачак, Р. Србија  
5. Ристо Христов, Сашо Гелев, Јелена Ѓорѓев, Мартин Милосављев – 
Апостоловски “Мултимедија, хипермедија, мобилни уреди, маректингот”, 
Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите 2012, Скопје, Р. 
Македонија  
6. Јелена Ѓорѓев, Мартин Милосављев – Апостоловски, Ристо Христов 
“Анимациски техники и OpenGL”, CITYR 2012, Скопје, Р. Македонија  
7. Митко Богдановски, Јелена Ѓорѓев “Evaluation of the parallel computing 
performances based on the NVidia GeForce GPU”, Journal of Society for Development 
of Teaching and Business in New NET Environment- in B&H, Techincs Technologies 
Education Management – TTEM, Vol.10, No.1, ISSN 1840-1503, DRUNPP, Сараево, 
БиХ, 2015  

 
 

 

3. РАБОТНО ИСКУСТВО 

1. 2009-2014: 
o Демонстратор на Европскиот Универзитет на Република Македонија во 

Скопје: 
 Предмет: Информациони Технологии на Факултетот за Детективи 

и Криминалистика (два семестри)  
 Предмет: Графика и визуелизација на Факултетот за Информатика 

(три семестри)  
 Предмет: Мрежни уреди и администрација на Факултетот за 
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Информатика (еден семестар)  
 Предмет: Мултимедија на Факултетот за Информатика (три 

семестри)  
 Предмет: Компјутерска графика на Факултетот за Информатика 

(три семестри)  
o Демонстратор на Европскиот Универзитет на Република Македонија во 

Охрид: 
 Предмет: Математика 2 на Факултетот за Информатика (еден 

семестар) 
 Предмет: Графика и визуелизација на Факултетот за Информатика 

(два семестри)  
 Предмет: Мрежни уреди и администрација на Факултетот за 

Информатика (еден семестар)  
 Предмет: Мултимедија на Факултетот за Информатика (два 

семестри)  
 Предмет: Компјутерска графика на Факултетот за Информатика 

(два семестри) 
2. 2012-2013: 

o Со-сопственик на Ајмо Компјутери ЈИМ ДОО  
 Дизајн на web страни, хардверски и софтверски услуги, 

менаџирање на оперативни системи 
o Web администратор при Инфо Мк Доо Експорт-Импорт Скопје  

 Оддржување и ажурирање на веб портал, водење на блог, пишување 
на статии 

3. 2013-2014: 
o Програмер во Македонски бизнис системи, Скопје  

 .Net Програмер и SQL Server Менаџер 
4. 2015-2017: 

o Програмер и систем администратор при Тест Христо Дооел Скопје 
 Развој и оддржување на софтвер, менаџирање и оддржување на 

компјутерски системи, менаџирање со бази на податоци, 
компјутерска дијагностика и сервис 

5. 2018-2019: 
o Програмер и web-дизајнер во Carsmartt во Palo Alto, California  

 Развој и оддржување на софтвер, менаџирање и оддржување на 
компјутерски системи, менаџирање со бази на податоци, дизајн на 
маркетинг материјали, изработка и оддржување на web страници  

o  Програмер, софтверски инженер во Микро Тел, Скопје  
 Развој и оддржување на софтвер, менаџирање и оддржување на 

компјутерски системи, менаџирање со бази на податоци, дизајн на 
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маркетинг материјали, изработка и оддржување на web страници 
6. 2019-2022: 

o Раководител на IT сектор (CTO) во Carsmartt, Miami  
 Раководење со програмерски тим за развој на нова апликација и 

оддржување на софтверски апликации, менаџирање на бази на 
податоци, дизајн на маркетинг материјали, изработка и оддржување 
на web страници  

o Инженер за анализа на податоци (Data Analytics Engineer) во Adventag, 
Seattle WA, USA  
 Анализа на бази на податоци, дизајн и миграција, креирање 

сопствен систем за извештаи. Работа со Microsoft SQL Server, 
Microsoft Flow, Microsoft Dynamics, PowerBI итн.  

o Професор во Сугс “Раде Јовчевски - Корчагин” во Скопје  
 Професор по Информатика и Информатичка Технологија. 

o Професор во ДСУ “Математичко Информатичка гимназија” во Скопје  
 Професор по Програмирање, Напредно програмирање и 

Интелигентни системи 
7. 2022-сеуште: 

o Програмер, софтверски инженер во Микро Тел, Скопје  
 Развој и оддржување на софтвер, менаџирање и оддржување на 

компјутерски системи, менаџирање со бази на податоци, дизајн на 
маркетинг материјали, изработка и оддржување на web страници 

Во текот на студирањето и потоа, работи и на бројни хонорарни проекти од 
областите Програмирање, Мултимедија, Web дизајн, Анимации итн. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци и деталното 

анализирање на сите сегменти од научното делување на кандидатот, Рецензентската 

комисија констатира дека кандидатот м-р Јелена Ѓорѓев е подобен и во целост ги 

исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и одредбите од 

Статутот на Американски универзитет на Европа – ФОН, за избор на соработник, во 

соработничко звање асистент, од научната област Информациони системи и мрежи 

(21202), а преку учеството на меѓународни и домашни конференции и семинари од 

областа на компјутерските науки постојано го надоградува своето знаење, и истото 

успешно го пренесува на студентите во рамките на наставата.  

Имајќи го предвид претходно наведеното, Рецензентската комисија смета дека м-

р Јелена Ѓорѓев во целост ги задоволува педагошките, научните и стручните критериуми, 
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како и законските услови и условите предвидени со статутарните акти на Американскиот 

универзитет на Европа - ФОН да биде избран за асистент од научната област 

Информациони системи и мрежи (21202). 

Врз основа на изнесеното, членовите на Комисијата едногласно и со задоволство 

му предлагаат на Наставно-научниот совет на Факултетот за економски науки при 

Американскиот универзитет на Европа - ФОН, да го избере кандидатот м-р Јелена 

Ѓоршев за асистент од научната област Информациони системи и мрежи (21202). 

      

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

   1. проф. д-р  Оливер Илиев с.р. 

  ___________________________________ 

   2. проф. д-р Славчо Чунгурски с.р. 

     ____________________________________ 

  3. проф. д-р Ќире Јаќимоски с.р. 

 ___________________________________         
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

на авторизираните предавања под наслов „ФИНАНСОВО ПРАВО“ од авторот проф. д-р 
Сејдефа Џафче - редовен професор 

 
 
Текстот на авторизираните предавања претставува самостоен труд на авторот. Текстот е поделен 
на дваесет дела. Дел од деловите се поделени на глави кои ги обработуваат тематски целини на 
деловите посветени на општите теориски проблеми на финансовото право.  
 
Во првите неколку делови авторот  сеопфатно ги воведува читателите во проблематиката на 
финансовото право како дел од правниот систем на државата, почнувајќи од поимот на 
финансовото право, преку неговите извори па до односот на финансовото право со другите 
правни дисциплини. Потоа е опфатена рамката на финансиско-правниот однос, неговите 
карактеристики и особености.  
 
Во третиот дел се опфатени јавните расходи за во четвртот биде направена класификацијата на 
даноците. Петтиот дел е посветен на проблематиката на оданочувањето низ призмата на начелата 
на правната држава. Во овој оддел авторот во две глави ги разработува принципите на даночното 
право во корелација со уставните принципи и проблематиката на границите на субјективното 
даночно право на државата која е во тесна врска со нејзините уставни принципи. 
 
Во шестиот дел е опфатена проблематиката на законските претпоставки при оданочувањето 
преко анализа на институтите:  фискална јурисдикција, даночен обврзник, даночна способност, 
даночни стапки и слично.  
 
Во седмиот дел е разработена проблематиката на меѓународните аспекти на оданочувањето. Во 
овој оддел кој е поделен на два глави авторот темелно ги разработува прашањата за судирот на 
даночните јуриздикции при меѓународното двојно оданочување, како и меѓународната правна 
помош во даночните работи.  
 
Во осмиот дел авторот сеопфатно ја разработува проблематиката на националното даночно право 
на Република Северна Македонија. Во овој дел разработени се сите видови на даноци и други 
фискални давачки предвидени со националното даночно законодавство на Републиката. Авторот 
укажува и на постојните неусогласености меѓу нормативното и фактичкото во даночниот систем 
на Републиката. Во овој дел разработени сите прашања  на данокот на личен доход на граѓаните. 
Во првата глава на овој оддел се разработени општите аспекти на данокот на личен доход, а во 
втората глава авторот темелно ги разработува видовите на личен доход и нивното оданочување 
и тоа: данокот на доход од работа, данокот на доход од самостојна дејност, данокот на доход од 
закуп и подзакуп, данокот на доход од капитална добивка, данокот на доход од продажба на 
сопствени земјоделски производи, данокот на доход од авторски и други стварни права, данокот 
на доход од правата на индустриска сопственост, данокот на доход од добивки на игри на среќа, 
данокот на доход од осигурување, како и данокот на доход од други добивки. 
 
Деветтиот дел е посветен на проблематиката на данокот на добивка на правните лица. Во првата 
глава нашироко се објаснети теориските аспекти на овој даночен облик, а во втората глава 
сеопфатно е разработена правната рамка на данокот на добивка на правните лица во даночниот 
систем на Република Северна Македонија. 
 
Во десеттиот дел авторот ги разработува даноците на имот. Првата глава на овој оддел им е 
посветена на општите и заедничките прашања за овој тип на даноци. Во втората глава е 
разработен данокот на имот во неговата статична варијанта; во третата глава данокот на 
наследство и подарок и во четвртата глава данокот на промет на недвижности и права. 
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Единаесеттиот дел започнува со општ осврт на даноците на потрошувачка. По општиот осврт 
следат две глави. Во првата глава е даден општ осврт на данокот на додадена вредност, а во 
втората детално е разработен овој даночен облик во даночниот систем на Република Северна 
Македонија. 
 
Во дванаесеттиот дел е разработена проблематиката на акцизите при што на почетокот е даден 
општ осврт за акцизите, а во наредната глава е разработена правната рамка на акцизата во 
Републиката.  
 
Во тринаесеттиот дел мошне темелно е разработена проблематиката на оданочувањето на 
моторните возила во Република Северна Македонија. Опфатени се сите видови на моторни 
возила и е даден осврт на актуелните проблеми на ова оданочување. 
 
Четиринаесеттиот дел е посветен на царините како форма на посреден данок кој се плаќа кога 
одредена стока  ја преминува државната граница и на царинскиот систем на Република Северна 
Македонија. Во овој оддел детално се разработени актуелните прашања на овој систем. 
 
Петнаесеттиот дел на учебникот им е посветен на прашањата на придонесите за социјално 
осигурување како давачки кои се врзани за непосредните користи на  граѓаните во областа на 
здравственото, пензиското и инвалидското осигурување. 
 
Во шеснаесеттиот дел на учебникот се разработени таксите (судските, комуналните и 
административните) како задолжителни парични давачки на физичките и правните лица во 
Републикава за услугите кои им ги пружаат државните органи и установи како и приватните 
установи кои вршат јавни овластувања. 
 
Во седумнаесеттиот дел е обработена материјата на даночната постапка, изразувајќи ги 
спецификите на истата со акцент на начелата и процесните дејствија. 
 
Во осумнаесеттиот дел е опфатена проблематиката на јавните расходи, типологијата како и 
принципите на нивното извршување 
 
Во деветнаесеттиот дел е опфатена материјата за буџетите и буџетската постапка, во која авторот 
на систематски начин ја анализира правната рамка на буџетската постапка во Реублика Северна 
Македонија, како и теоретските концепти на кои почива истата 
 
Во дваесеттиот дел е обработена материјата на јавниот долг. 
На крајот на учебникот е даден обемен приказ на литература на македонски, англиски и други 
јазици која има непосредна посредна врска со прашањата разработени во него. Ваквиот приказ 
им овозможува на студентите и другите корисници на учебникот да добијат корисни информации 
за постоењето на  голем број книги, статии, расправи, национални закони и други општи правни 
акти, меѓународни правни акти, како и бројни случаи од праксата на органите на Европската 
унија и одделни држави членки на Унијата. Ова на трудот му дава посебен квалитет и 
претставува неоспорен доказ за големата информираност на авторот за постојната литература од 
областа на даночното право и во врска со него.  
 
Конечната варијанта на авторизираните предавања е публикација од висок квалитет во која 
авторот на јасен,  и методолошки квалитетен начин ја разработува проблематиката на 
финансовото право. Со вешта примена на принципите на дијалектичкиот метод а особено на 
принципите на сестраност, развојност, објективност и конкретност авторот ја разработува оваа 
проблематика целосно, како во меѓународни, така и во национални рамки. Тоа ќе им даде на 
студентите и другите корисници и читатели на учебникот јасна слика за состојбите во областа на 
финансовото  право на меѓународно и  национално – македонско рамниште. 
 



 18 

Имајќи го предвид напред изложеното, со задоволство можам да констатирам дека 
авторизираните предавања со наслов “Финансово право“ напишан од авторот проф. д-р Сејдефа 
Џафче, претставува високо квалитетна образовна, стручна и научна публикација и препорачувам 
истата да се употребува во академските студии како учебничко помагало. 
 
Во Скопје, на 01 октомври 2022 година, 
   
 
                                                 Р Е Ц Е Н З Е Н Т 
                                                 проф. д-р Зорица Силјановска,  
                        вонреден професор 
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Мислење 

За трудот Деловен англиски јазик 1 и 2  – од автор проф. д-р Татјана Срцева - 
Павловска 

 
 

Приложениот ракопис насловен Деловен англиски јазик 1 и 2 од авторот проф. д-р 
Татјана Срцева - Павловска во содржинска смисла претставува сеопфатен збир на 
тематски целини неопходни за студенти по економски науки и сродни области.  

Јазичните вежби се обмислени на начин што овозможува корисниците да усвојуваат 
јазични вештини и во доменот рецепција и во доменот продукција. 

Текстот се состои од дваесет и четири единици воедначени во однос на тематскиот 
опфат, исклучително релевантни за студиите по економски науки во најширока смисла, 
изготвени со исклучителна систематичност и последоватеност. 

Разноличието на теми и вежби за усвојување на вокабулар овозможува повеќекратна 
можност за утврдување на стручната лексика, како најизразена компонента и цел на ова 
учебно помагало.      

Прирачникот е наменет за корисници кои според Заедничката европска референтна 
рамка на јазиците, англискиот го владеат на високо-средно или напредно ниво на 
познавање на англискиот јазик (ниво B2) и ниво C1. Со понудените текстови и 
методиката која се применува за нивна обработка тие ќе добијат одлично збогатување на 
општо-јазичната подлога со зборовен фонд на стручна терминологија.  

Приложениот прирачник ,,Деловен англиски јазик 1 и 2” од д-р Татјана Срцева-
Павловска го оценуваме позитивно и предлагаме да се прифати и одобри неговото 
користење, првенствено како главно четиво во наставата по предметот Англиски јазик 
на нематични факултети од областа на економските науки. Дополнително, пошироко во 
универзитетската настава, прирачникот се препорачува да се користи и во наставата по 
Англиски јазик и на други сродни факултети.   

Оттука, сметаме дека Прирачникот би бил корисен и како дополнителна литетатура за 
низа предмети  на Факултетот за странски јазици, како на прв, така и на втор циклус на 
студии. 

 

6. 10. 2022 г.        Со почит, 

      Проф. д-р Љубица Кардалеска - Радојкова 
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РЕЦЕНЗИЈА  
 

НА РАКОПИСОТ „ПРАКТИКУМ И ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ“ 
ОД АВТОРОТ ВОН. ПРОФ.Д-Р ЌИРЕ ЈАЌИМОСКИ 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика во 
Скопје, донесена на 07.10.2022 година за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на 
ракописот „Практикум и збирка задачи по Компјутерски мрежи“ од авторот: вон. проф. д-р Ќире 
Јаќимоски, наменет за студентите на Факултетот за информатика, избрани се проф. д-р Оливер 
Илиев и проф. д-р Леонид Џиневски. По добивањето на ракописот, неговото детално 
разгледување и анализа, до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика при АУЕ-
ФОН Универзитетот во Скопје, рецензентите го поднесуваат следниов  

 
ИЗВЕШТАЈ  

 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот  
 

Назив на ракописот: Практикум и збирка задачи по Компјутерски 
мрежи 

Назив на предметната програма: Компјутерски мрежи 

Назив на студиската програма: Компјутерско инженерство, Софтверско 
инженерство, Бизнис информатика, Компјутерски 
науки 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

2+2  
6 ЕКТС 

Предметот Компјутерски мрежи на Факултетот за информатика е задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во IV семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот што е предаден за рецензија содржи 80 страници (А4-формат), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 
шест поглавја и содржи 4 табели, 44 цртежи и 76 решени задачи. 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ  
 
 Д-р Оливер Илиев, проф.  

 
Д-р Леонид Џиневски, вон. проф.  
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТИТЕ:  
 

Краток опис на 
содржината: 

Содржински, материјалот е изложен во шест глави. 
Првото поглавје е вовед во темата разработена во овој 
практикум и збирка задачи. Овде се образложува идејата за 
пишување на овој практикум и збирка задачи, која е намената 
за студентите од информатичките факултети кои го слушаат 
предметот Компјутерски мрежи. Практикумот и збирката 
задачи всушност е намената за полесно совладување на 
предметот Компјутерски мрежи. 
Второто поглавје е фокусирано на употребата на 
компјутерските мрежи објаснувајќи ја важноста и употребата 
на компјутерските мрежи во содветните области.  
Во третото поглавје е даден историски преглед на развојот 
на компјутерските мрежи со интересни и корисни податоци за 
добивање на целосна слика на компјутерските мрежи и 
нивниот развој од минатото до овој момент. 
Четвртото поглавје е посветено на физичкото ниво кое е 
прво најважно ниво кај компјутерските мрежи. Медиумите за 
пренос и сигналите се објаснети во овој дел со практични 
примери.. 
Петото поглавје е фокусирано на краток опис на најважните 
компјутерски уреди од физичко до мрежно ниво, а тоа се 
хабот, мостот, свичот и упатувачот.  
Шестото поглавје е посветено на решавање на задачи од 
податочно, мрежно, транспортно и апликациско ниво. 
Прикажани се 76 решени задачи со конкретни одговори и 
решенија.  
  

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Од претходно изнесеното, но и од анализата на ракописот 
може да се заклучи дека истиот го покрива како теоретскиот, 
така и практичниот дел од програмата по предметот 
Компјутерски мрежи на Факултетот за информатика при 
АУЕ-ФОН Универзитетот. Притоа, дадените задачи целосно 
ја поклриваат програмата по предметот Компутерски мрежи 
и бидејќи истите се на напредно ниво, предложениот 
ракопис наполно соодветствува за квалитетно реализирање 
на вежбите по наведениот предмет.  

Предлози за потребни 
корекции: 

Авторите, преку континуирани дискусии и размена на 
мислења со рецензентот при пишувањето на ракописот, 
забелешките и предлозите на рецензентот ги вградија во 
ракописот кој е предмет на рецензија. Оттука сметам дека не 
се потребни никакви корекции на овој ракопис.  
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Оцена на ракописот: Ракописот е актуелен и овозможува студентите да се стекнат 
со соодветни знаења, умеења и способности за методите на 
решавање на заадачи и нивната примена при решавањата на 
задачите од областа на Компјутерските мрежи. 

Категоризација: Учебно помагало практикум и збирка задачи, кој наполно 
соодветствува за реализација на наставата по предметот за кој 
е наменета.  

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 
објавување: 

Од деталниот преглед на ракописот, може да се заклучи дека 
авторот има солидно теоретско познавање од изложената 
област. Направен е вистински избор на структурата и содржи-
ната на материјалот кој е предмет на разработка во ракописот. 
Материјалот технички е подготвен на завидно ниво, јазикот е 
јасен за целната група, а задачите, сликите и табелите ја зао-
кружуваат целината. Практикумот и збирката задачи со 
приложената содржина се потребни и сосема е оправдано 
нивното објавување. 

 
Врз основа на изнесеното, чест ни е и задоволство овој ракопис да го поддржиме и да го 

предложиме да се отпечати како учебно помагало практикум и збирка задачи кој е наменет за 
предметот Компјутерски мрежи за студентите на Факултетите за информатика од прв циклус 
студии. 

 
Во Скопје, Октомври 2022 год. 

 
 

Рецензенти 
 
проф. д-р Оливер Илиев 
вонр. проф. д-р Леонид Џиневски 
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П Р Е Г Л Е Д 

на наслови на теми за изработка на магистерски трудови усвоени на 

наставно-научните совети на Американскиот Универзитет на Европа - ФОН 

билтен бр. 1    

 

Факултет за правни 
и политички науки 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Системи за заштита 
на правото на судење 

во разумен рок во 
државите – членки на 
Советот на Европа” 

23-1629/3 
од  

26.09.2022 

проф. д-р 
Александар 

Чавлески 

Маја 
Димитровска 
Јовановска 

 ,,Специфичности во 
откривањето, 

разјаснувањето и 
докажувањето на 
компјутерскиот 
криминалитет” 

23-1771/3 
од  

27.10.2022 

проф. д-р  
Стефан 

Буџакоски 

Ангела 
Чичевалиева 

 ,,Еволуција на 
односите помеѓу 

истокот и западот од 
периодот на руско-
украинската криза” 

23-1776/3 
од  

27.10.2022 

проф. д-р 
Зунун Зунуни 

Катерина 
Селамовска 

 ,,Децата во конфликт 
со законот и нивното 

упатување во 
издржување на 

затворска казна” 

23-1866/3 
од  

27.10.2022 

проф. д-р  
Митасин Беќири 

Ељми Далипи 

 ,,Улогата на нотарот 
во постапките кои се 

поврзани со 
катастарот на 
недвижности-

практични аспекти” 

23-1910/3 
од  

27.10.2022 

проф. д-р  
Зинет Асани 

Мирлинда 
Ислами 

 ,,Пред-договор за 
купопродажба на 

недвижен имот-стан, 
со засновање на 
заложно право-

хипотека и негово 
извршување во 

извршна постапка” 

23-1913/3 
од  

27.10.2022 

проф. д-р 
Зинет Асани 

Сашо Поп-
Илиоски 

Факултет за 
економски науки 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 
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 ,, Меѓународна 
маркетинг стратегија 
во дигиталната ера: 

можности, 
предизвици и насоки 

за истражување” 

20-1871/3 
од 

19.10.2022 

проф. д-р  
Лазар Арсовски 

Мартина 
Величковска 

     
     
Факултет за дизајн 

и мултимедија 
Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,, Колекција 
инспирирана од 

,,Златните години на 
високата мода” 

22-1445/3 
од 

26.09.2022 

доц. м-р  
Емилија  
Славкова 

Арта Љатифи 

     
     

Факултет за 
странски јазици 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,, Psycholinguistic 
Difficulties in English 

Foreign Language 
Learning and 

Improving Speaking 
Skills in Turkish and 

Albanian Primary 
School Students (10-15 

age) in North 
Macedonia” 

16-1705/3 
од 

05.10.2022 

проф. д-р  
Љубица 

Кардалеска 
Радојкова 

Азра 
Мифтари 

     
     

Факултет за 
детективи и 
безбедност 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,, Криминалистички 
карактеристики на 

тероризмот” 

17-1577/3 
од 

05.10.2022 

доц. д-р  
Самир Салиевски 

Петар 
Раденковски 

     
 ,,Тероризмот во 

Република Северна 
Македонија, 

справување со 
предизвици од 

насилен екстремизам 
и радикализам” 

17-1573/3 
од 

05.10.2022 

проф. д-р 
Насер Етеми 

Слободан 
Андонов 
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