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Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Ј А 

ЗА ИЗБОР / РЕИЗБОР НА ПРЕДАВАЧ ПО ПРЕДМЕТ 

1. ИСТОРИЈА НА ДРЖАВА И ПРАВО 

2. МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 

 

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТЕТОВСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

 

     

Во врска со конкурсот за избор на предавачи на Тетовскиот Универзитет од 
14.05.2019 година, објавен во весниците „Коха“ и „Нова Македонија“ и на официјалната 
веб-страница на Тетовскиот Универзитет, за избор на наставник по предметите: 

1. Историја на држава и право и 

2. Меѓународно јавно право 

на Правниот факултет при Тетовскиот Универзитет, на предлог на наставно-научниот 

Совет на Правниот факултет бр. 13-752/4 од 10.06.2019 година се оформи Комисијата за 
рецензија, составена од: 

 

1. Проф. Д-р. Аслани Биљали, претседател 

2. Проф. Д-р. Иљбер Сеља, член 

3. Проф. Д-р. Мерсим Максути, член 

 

Рецензионата комисија, по разгледувањето на документацијата поврзана со 
горенаведениот конкурс, во согласност со член 132 од Законот за високо образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Статутот на Тетовскиот 
Универзитет и Регулативата за посебните критериуми и постапката за избор на 
наставно-научните, наставните, наставно-стручните огласи и огласите за соработниците 
на Тетовскиот Универзитет, на Наставно-научниот совет на Правниот факултет и на 
Ректорскиот совет на Тетовскиот Универзитет им ја презентира оваа:  

 

РЕЦЕНЗИЈА 

 

На конкурсот од 14.05.2019 година, објавен во весниците „Коха“ и „Нова 
Македонија“ и на официјалната веб-страница на Тетовскиот Универзитет, за избор на 
предавач по предметот 1. Историја на држава и право и 2. Меѓународно јавно право, на 
Правниот факултет при Тетовскиот Универзитет, се пријави единствениот кандидат 
Доц. Д-р Бујар Ахмеди. 

 

I. КРАТКА БИОГРАФИЈА 

 

a. Образование  

 

  

Врз основа на доставената документација, кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди е 
роден во Зајас, Кичево каде завршил основно и средно образование. Во 2000 година се 
запишал на Правниот факултет при Тетовскиот Универзитет, каде дипломирал во 2004 
година и се стекнал со титулата дипломиран правник. 
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По завршувањето на додипломските студии, кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди 
се запишува на магистерски студии по меѓународно право при Универзитетот во 
Приштина. Со темата „Функционирањето на правната држава услов за членство на 
Македонија во Европската унија“ ја брани својата магистерска теза на 02.10.2009 година 
и се стекнува со титулата магистер по правни науки – насока меѓународно право. 

По завршувањето на магистерските студии, Бујар Ахмеди ги продолжува 
докторските студии на Правниот факултет при Универзитетот во Тирана. Со темата 
„Мирното решавање на меѓународните спорови“ ја брани својата докторска теза на 
23.12.2013 година и се стекнува со научната титула „Доктор“ за јавно право. 

 

б. Задачи како предавач 

 

По официјализирањето на Тетовскиот Универзитет во 2004 година, тој стапува во 
редовен работен однос на Правниот факултет во својство на помлад асистент. Бил 
ангажиран по предметите Историја на држава и право, Меѓународно јавно право, Право 

на ЕУ, Национална историја на правото. По завршувањето на магистерските студии, тој 
е избран за асистент по предметите Историја на држава и право и Меѓународно јавно 
право. По докторирањето во 2014 година, Бујар Ахмеди се стекна со титулата доцент на 

Правниот факултет при Тетовскиот Универзитет по предметите Историја на 
држава и право и Меѓународно јавно право. 

 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди, во текот на целиот тој период објавува 

публикации од областа на својата стручна експертиза. Тој ги објави следниве дела: 

 

Во периодот како Доцент, во текот на 2014-2018 година, Доц. Д-р Бујар Ахмеди ги 
објави следниве научни трудови: 

 

1. Беким Кадриу, Бујар Ахмеди, Уставен суд на Република Македонија: Дали 
навистина претставува институција за човекови права? Визии, Скопје, том 23, 

2015; 

2. Беким Кадриу, Бујар Ахмеди, Дискриминација врз основа на возраста во 
Република Македонија и пристапот на Уставниот суд, Академски весник за 
интердисциплинарни студии, том 4, бр. 2, 2015 година; 

3. Бујар Ахмеди, Шефик Шеху, Решавањето на меѓународните конфликти во 

Обединетите нации: Случајот со каналот Крф, Европски научен весник, том, 
12, бр. 13, 2016 година; 

4. Бујар Ахмеди, Преговорите како важна алатка за решавање на меѓународните 
спорови, Визии, Скопје, том 28, 2017 година; 

5. Бујар Ахмеди, Добрите услуги и медијација како дипломатски алатки за 
решавање на меѓународните спорови, Визии, Скопје, том 30, 2018; 

6. Бујар Ахмеди, Бесиан Ахмеди, Меѓународниот суд на правдата и македонско-

грчкиот случај, Европски весник за мултидисциплинарни студии, том 3, број 4, 
2018; 

7. Бујар Ахмеди, Бесиан Ахмеди, Приватните армии во современата меѓународна 
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политика, Европски весник за мултидисциплинарни студии, том 3, број 3, 2018. 
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4. Учество на меѓународни и други конференции 

 

Во периодот како доцент, во текот на 2014-2018 година, тој учествуваше на 
следните конференции: 
 

1. 2017 Семинар за економски политики за Македонија, во организација на 
Министерството за трговија и Центарот за образование и обука на Шангај, 
септември, 2017 година, Народна Република Кина; 

2. Меѓународна конференција за најновите интердисциплинарни студии по 
хуманитарни науки, Меѓународниот суд за правда и македонско - грчкиот 

случај, Рим октомври 2018; 

3. 15-та меѓународна конференција за општествени науки, Приватните армии во 
современата меѓународна политика, Левен, јули 2018; 

4. Отворени податоци од високо ниво – OGP конференција и ReSPA отворен 
ден, 14 – 15 јуни 2017, Брисел (Белгија); 

5. Набавка на преведувачки услуги, 12.05.2017 година, Белград (Србија); 

6. Регионална конференција за зајакнување на менаџерските надлежности во 
државните служби, 5-6 април 2017 година, Бечичи (Црна Гора). 

7. 4-та меѓународна научна конференција на Правниот факултет, Тетовски 

Универзитет. 
8. „Безбедносните предизвици и универзалните стандарди во процесот на 

евроатлантската интеграција“, 17-18 ноември 2017 година; 

9. Втора меѓународна научна конференција на Правниот факултет, Тетовски 
Универзитет “Универзалноста, глобализацијата и владеењето на правото“ 13-

14 ноември 2015 година 

10. Истакнато присуство и презентација на истражувачкиот труд на 
Меѓународната конференција „Виенски конгрес и Балканот 200 години 
подоцна (1815-2015)“, Институт за политички и меѓународни студии и Клуб 
Аплбах Македонија; 

11. 70-та Универзална декларација за човекови права, благодарност за учество во 
научна дебата посветена на меѓународниот ден на човековите права, Правен 
факултет, Тетовски Универзитет, 10.12.2018; 

12. Меѓународна научна конференција на Правниот факултет, Тетовскиот 
Универзитет и Универзитетот Св.„Кирил и Методиј“ во Скопје “Владеење на 
правото и граѓанското општество” 19-20 октомври 2018 година 

 

 

III. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА АКТИВНОСТ 

 

Кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди редовно, во двата семестри на секоја учебна 
година, предаваше на Тетовскиот Универзитет, и тоа во Тетово и во дисперзните 

факултети во Скопје и Кичево. Кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди држеше предавања и 
во првиот и во вториот циклус на Правниот факултет. Исто така, тој водеше кандидати 
кои ги бранеа своите магистерски тези и членови на комисијата, за време на бранењето 
на магистерските тези. 

 

1. Предавања во првиот циклус 



5 

 

 

Академска година 2014/2015 

Зимски семестар  

Историја на правото, ECTS 5, 2+1, (предавања во Тетово, Скопје, Кичево); 

Меѓународно јавно право ECTS 7, 3+1 (предавања во Тетово, Скопје, Кичево) 

Летен семестар 

Национална историја на правото, ECTS 3, 2+1, (предавања во Тетово, Скопје и 
Кичево); 

 

Академска година 2015/2016 
Зимски семестар 

Историја на правото, ECTS 5, 2+1, (предавања во Тетово, Скопје, Кичево); 

Меѓународно јавно право ECTS 7, 3+1 (предавања во Тетово, Скопје, Кичево)  

Летен семестар 

Национална историја на правото, ECTS 3, 2+1, (предавања во Тетово, Скопје и 
Кичево); 

 

Академска година 2016/2017 
Зимски семестар 

Историја на правото, ECTS 5, 2+1, (предавања во Тетово); 

Меѓународно јавно право, ECTS 7, 3+1 (предавања во Тетово, Скопје, Кичево)  

Летен семестар 

Национална историја на правото, ECTS 3, 2+1, (предавања во Тетово); 

Меѓународна арбитража, ECTS 3, 2+1, (предавања во Кичево) 

Меѓународни  организации, ECTS 3, 2+1, (предавања во Кичево) 

Меѓународни односи, ECTS 3, 2+1, (предавања во Кичево);  

 

Академска година 2017/2018 
Зимски семестар 

Историја на правото, ECTS 5, 2+1, (предавања во Тетово); 

Меѓународно јавно право, ECTS 7, 3+1 (предавања во Тетово)  

Летен семестар 

Национална историја на правото, ECTS 3, 2+1, (предавања во Тетово); 

 

Академска година 2018/2019 
Зимски семестар 

Историја на правото, ECTS 5, 2+1, (предавања во Тетово); 

Меѓународно јавно право, ECTS 7, 3+1 (предавања во Тетово)  

Летен семестар 

Национална историја на правото, ECTS 3, 2+1, (предавања во Тетово).  

 

 

2. Предавања во вториот циклус 

 

Академска година 2013/2014 

Летен семестар 

Меѓународни  организации (Меѓународна насока, година I, семестар II).  
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Академска година 2014/2015 

Зимски семестар 

Меѓународно јавно право (Меѓународна насока, година I, семестар II), 

Дипломатско и конзуларно право (насока Меѓународно право и Меѓународни 
односи); 

Летен семестар 

Меѓународни  организации  (насока Меѓународно право и Меѓународни 
односи); 

 

Академска година 2015/2016 

Зимски семестар 

Меѓународно јавно право (Меѓународна насока, година I, семестар II), 

Летен семестар 

Меѓународни  организации  (насока Меѓународно право и Меѓународни односи); 

 

Академска година 2016/2017 

Зимски семестар 

Меѓународно јавно право (Меѓународна насока, година II, семестар I). 

Летен семестар 

Заедничка надворешна политика на ЕУ (насока Политички науки); 

 

Академска година 2017/2018 

Зимски семестар 

Меѓународно јавно право (Меѓународна насока, година I, семестар I);  

Летен семестар 

Заедничка надворешна политика на ЕУ (насока Политички науки, година I, 

семестар II). 

 

Академска година 2018/2019 

Зимски семестар 

Меѓународно јавно право (Меѓународна насока, година I, семестар I);  

Летен семестар 

Заедничка надворешна политика на ЕУ (насока Политички науки, година I, 

семестар II). 

 

 

3. Ментор на кандидатите за магистерски студии и членовите на комитетите 

 

3.1. Одбранети– 1 

 

3.2. Неодбранети– 2 

 

 

 

IV. АКТИВНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
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1. Член на Комисијата за признавање на странските дипломи во Република Северна 
Македонија при Министерството за образование и наука, од 2014 година;  

2. Директор на Институтот за меѓународни односи на Правниот факултет при 
Тетовскиот Универзитет, од 2011 година; 

3. Претседател на Фудбалскиот клуб „Зајас“, од 2012 година; 

4. Продекан за настава на Правниот факултет при Тетовскиот Универзитет, од 
2005-2006 и 2009-2011; 

5. Раководител на Одделот за меѓународно право и меѓународни односи; 

6. Член на Управниот одбор на Фудбалската лига во Кичево; 

7. Рецензент на книгата „Дискриминација врз основа на возраста во меѓународното 
право“ на авторот Беким Кадриу, 2015 година.  

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на горенаведените сознанија, Рецензионата комисија смета дека 
кандидатот Доц. Д-р. Бујар Ахмеди, ги исполнува сите законски и други услови за избор 
на ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР. 

Кандидатот Доц. Д-р Бујар Ахмеди го има потребното образование, доволно 
научни публикации, искуство во академската област, учество на меѓународни 
конференции и истражувачки проекти. Врз основа на ова, Комисијата утврди дека Доц. 

Д-р Бујар Ахмеди, ги исполнува сите барања за избор на ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР, 

предвидени во член 172-175 од Законот за високо образование („Службен весник на РМ“ 

бр. 82/2018), Статутот на Тетовскиот Универзитет и Регулативата за посебни 
критериуми и постапка за избор на наставно-научни, наставни, наставно-стручни 
конкурси и конкурси за соработници на Тетовскиот Универзитет 

Рецензионата комисија ја има честа да му предложи на Наставно-научниот совет 
на Правниот факултет и на Ректорскиот совет на Тетовскиот Универзитет да го избере 

Доц. Д-р Бујар Ахмеди, за предавач со наставно-научна титула ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР 

по предметите: 
1. Историја на држава и право и  

2. Меѓународно јавно право     

 

 

 

Тетово, 2019     Рецензиона комисија  

 

1. Проф. Д-р. Аслани Биљали, претседател 

_________________________ 

 

2. Проф. Д-р. Иљбер Сеља, член 

_________________________  

 

3. Проф. Д-р. Мерсим Максути, член 

___________________________ 
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П Р И Л О Г 

НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ И 
НАСТАВНО-СТРУЧНИОТ КОНКУРС 

 

КАНДИДАТ: БУЈАР АХМЕДИ 

 

ИНСТИТУЦИЈА: ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, ТЕТОВСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

 

ПРЕДМЕТИ: 1. ИСТОРИЈА НА ДРЖАВА И ПРАВО И  

2. МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО     

 

ТИТУЛА:  ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР (СОРАБОТНИК) 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Ред.бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТ Поени 

1. Предавања (предмети во првиот циклус на студии)  

1.1 Меѓународно јавно право-Тетово (3+2) 3x15x5x0.04=9 

1.2 Меѓународно јавно право-Скопје (3+2) 3x15x3x0.04=5.4 

1.3 Меѓународно јавно право-Кичево (3+2) 3x15x3x0.04=5.4 

1.4 Историја на правото-Тетово (2+1)  2x15x5x0.04=6 

1.5 Историја на правото-Кичево (2+1) 2x15x2x0.04=2.4 

1.6 Национална историја на правото-Тетово (2+1) 2x15x5x0.04=6 

1.7 ion  Национална историја на правото-Кичево (2+1) 2x15x3x0.04=3.6 

1.8 tat  Or  Меѓународни  организации-Кичево (2+1) 2x15x1x0.04=1.2 

1.9 nie n Меѓународни  односи-Кичево (2+1) 2x15x1x0.04=1.2 

1.10 Меѓународна арбитража-Кичево (2+1) 2x15x1x0.04=1.2 

2. Вежби (предмети во првиот циклус на студии)  

2.1.  së dr  Историја на правото 3x15x5x0.03=6.75 

2.2 Национална историја на правото 2x15x5x0.03=4.5 

2.3 Меѓународно јавно право 2x15x2x0.03=1.2 

3. Предавања (предмети во вториот циклус на студии)  

3.1. Меѓународно јавно право 3x15x5x0.05=11.25 

3.2. Дипломатско и конзуларно право 2x15x1x0.05=1.5 

3.3 Меѓународни  организации  3x15x2x0.05=4.5 

3.4. Заедничка надворешна политика на ЕУ 2x15x3x0.05=4.5 

4 Ментор на кандидатите и член на Комисијата за 
евалуација и одбрана на темите за магистратура 

 

4.1 Одбранети 1x3=3 

4.2 Неодбранети 2x2=4 

5  Член на Комисијата за евалуација и одбрана на темите 10x1=10 

6 Вежби (предмети во првиот циклус на дисперзирани 
студии) 

 

6.1  së dr  Историја на правото 1x15x3x0.03=1.35 

6.2 Меѓународно јавно право 1x15x3x0.03=1.35 

6.3 Меѓународни организации 1x15x1x0.03=0.45 
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6.4 Меѓународни односи 1x15x1x0.03=0.45 

6.5 Меѓународна арботража 1x15x1x0.03=0.45 

 Вкупно 96.65 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Ред.бр. НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА Поени 

1.  УЧЕСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ И 
МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

 

1.1 2017 Семинар за економски политики за 
Македонија, во организација на 
Министерството за трговија и Центарот за 
образование и обука на Шангај, септември, 2017 
година, Народна Република Кина 

3.0 

1.2.  Меѓународна конференција за најновите 
интердисциплинарни студии по хуманитарни 
науки, Меѓународниот суд за правда и 
македонско - грчкиот случај, Рим октомври 

 3.0 

1.3. 15-та меѓународна конференција за 
општествени науки, Приватни армии во 
современата меѓународна политика, Левен, јули 
2018 

3.0 

1.4. Отворени податоци од високо ниво – OGP 

конференција и ReSPA отворен ден, 14 – 15 јуни 

2017, Брисел (Белгија) 

3.0 

1.5. Набавка на преведувачки услуги, 12.05.2017 
година, Белград (Србија) 

3.0 

1.6. Регионална конференција за зајакнување на 
менаџерските надлежности во државните 
служби, 5-6 април 2017 година, Бечичи (Црна 
Гора) 

3.0 

 

 

1.7 4-та меѓународна научна конференција на 
Правниот факултет, Тетовски Универзитет. 

 

 

3.0 

1.8 „Безбедносните предизвици и универзалните 
стандарди во процесот на евроатлантската 
интеграција“, 17-18 ноември 2017 година 

3.0 

1.9 Втора меѓународна научна конференција на 
Правниот факултет, Тетовски Универзитет. 
“Универзалноста, глобализацијата и владеењето 

на правото“ 13-14 ноември 2015 година 

 

3.0 

1.10 Успешно присуство и презентација на 
истражувачкиот труд на Меѓународната 
конференција „Виенски конгрес и Балканот 200 
години подоцна (1815-2015)“. Институт за 

 

3.0 
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политички и меѓународни студии и Клуб 
Аплбах Македонија. 

1.11 70-та Универзална декларација за човекови 
права, благодарност за учество во научна дебата 
посветена на меѓународниот ден на човековите 
права, Правен факултет, Тетовски Универзитет, 
10.12.2018 

 

3.0 

 

 

1.12 Меѓународна научна конференција на Правниот 
факултет, Тетовски Универзитет и 
Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во 
Скопје “Владеење на правото и граѓанското 
општество“ 19-20 октомври 2018 година 

3.0 

3 СТАТИИ СО ОРИГИНАЛНИ 
НАУЧНИ/ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ, ОБЈАВЕНИ НА 
МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ СО 
ПОСТАПКИ СО МЕЃУНАРОДЕН 
УРЕДНИЧКИ ОДБОР, ВО МЕЃУНАРОДНИ 
СПИСАНИЈА И ВО СПИСАНИЈА СО 

ВЛИЈАТЕЛЕН ФАКТОР 

 

3.1. Беким Кадриу, Бујар Ахмеди, Уставен суд на 
Република Македонија: Дали навистина 
претставува институција за човекови права? 

Визии, Скопје, том 23, 2015 

6.0 

3.2. Беким Кадриу, Бујар Ахмеди, Дискриминација 
врз основа на возраста во Република 
Македонија и пристапот на Уставниот суд, 
Академски весник за интердисциплинарни 
студии, том 4, бр. 2, 2015 година 

6.0 

3.3. Беким Кадриу, Шефик Шеху, Решавањето на 
меѓународните конфликти во Обединетите 
нации: Случајот со каналот Крф, Европски 
научен весник, том, 12, бр. 13, 2016 година 

6.0 

3.4. Бујар Ахмеди, Преговорите како важна алатка 
за решавање на меѓународните спорови, Визии, 

Скопје, том 28, 2017 година 

6.0 

3.5. Бујар Ахмеди, Добрите услуги и медијација 
како дипломатски алатки за решавање на 

меѓународните спорови, Визии, Скопје, том 30, 

2018; 

 

6.0 

3.6. Бујар Ахмеди, Бесиан Ахмеди, Меѓународниот 
суд на правдата и македонско-грчкиот случај, 
Европски весник за мултидисциплинарни 
студии, том 3, број 4, 2018; 
 

6.0 

3.7. Бујар Ахмеди, Бесиан Ахмеди, Приватните 6.0 
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армии во современата меѓународна политика, 

Европски весник за мултидисциплинарни 
студии, том 3, број 3, 2018 

 ВКУПНО 75 

 

  

 

 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Ред.бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА Поени 

1. ЧЛЕН НА НАУЧНИ ОДБОРИ  

1.1 Член на Комисијата за признавање на странските дипломи во 
Република Северна Македонија при Министерството за 
образование и наука, од 2014 година 

3.0 

1.2 Директор на Институтот за меѓународни односи на Правниот 
факултет при Тетовскиот Универзитет, од 2011 година 

5.0 

1.3 Претседател на Фудбалскиот клуб „Зајас“, од 2012 година 4.0 

1.4 Продекан за настава на Правниот факултет при Тетовскиот 
Универзитет, од 2005-2006 и 2009-2011 

      5.0 

 

1.5 Раководител на Одделот за меѓународно право и меѓународни 
односи 

4.0 

1.6 Член на Управниот одбор на Фудбалската лига во Кичево 3.0 

1.7 Рецензент на книгата „Дискриминација врз основа на возраста 

во меѓународното право“ на авторот Беким Кадриу, 2015 

година 

3.0 

 ВКУПНО 27 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТЗА ИЗБОТ НА 
КОНКУРСОТ  

 

Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 96.65 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 75 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 27 

ВКУПНО 198.65 

 

 

 

 

Тетово, 2019      

Рецензиона комисија  

 

1. Проф. Д-р. Аслани Биљали, претседател 

_________________________ 
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2. Проф. Д-р. Иљбер Сеља, член 

_________________________  

 

3. Проф. Д-р. Мерсим Максути, член 

___________________________ 
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                                                                           До 

Наставно-научниот  совет на Правниот факултет 

                          Универзитетот во Тетово 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

за избор и реизбор на наставник по предметите ,, Вовед во право “  и ,, Еколошко право “ –
Правен факултет- Универзитет во Тетово   

 
 

Во врска со конкурсот за избор и реизбор на наставници во сите наставно-научно, 
научно и наставно-стручно звање и соработници на Универзитетот во Тетово од 14.05.2019 

година, објавени во соодветните весници: "Koha ", "Нова Македонија" и на официјалната 
интернет страница на Универзитетот во Тетово, "www.unite.edu.mk", за избор и реизбор на 
наставник  во наставно-научно звање Доцент по предметите ,, Вовед во право “  и ,, 

Еколошко право “ на Правниот факултет при Универзитетот во Тетово, со предлог на 
Наставно-научниот  совет на Правниот факултет и бр. 13-751/4   на 10.06.2019 се формира 
Рецензенска комисија во состав на : 

1.Проф.д-р Насер Адеми (претседател) 

2. Проф.д-р Башким Селмани(член) 

3. Проф.д-р Дрита Фазлиа (член) 

Рецензенската комисија по увидот од доставената документација во врска со 
објавениот конкурс и во согласност со членовите 121, 124, 125 dhe 131 од Законот за 
високото образование (Сл.Весник на Република Македонија бр. 35/2008, 103/08, 26/09, 

83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14 и 10/15), Статутот на 
Универзитетот во Тетово  и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-

докторанти  на Универзитетот во Тетово, доставува до Наставно-научниот  совет на 
Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, следнава  

 

 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

Од  конкурсот  на 14.05.2019  година објавени во соодветните весници: "Koha ", 

"Нова Македонија" и на официјалната интернет страница на Универзитетот во Тетово, 
"www.unite.edu.mk", за избор и реизбор  на наставник по предметите ,, Вовед во право “  и 
,, Еколошко право “на Правниот факултет при Универзитетот во Тетово, се пријави 
единствениот кандидат: Доктор на правни науки Фиснике Бектеши Шаќири. 
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Кратка Биографија :Доктор на правни науки Фиснике Бектеши Шаќири  
 

Врз основа на доставената документација, кандидатот за доктор на правни науки 
Фиснике Бектеши Шаќири  родена  на 26.06.1988 година во с.Гајре,Општина Тетово. 
Основното  образование ја завршил  во село Гајре ,  а  средното образование  во Тетово. 
Во 2007 година се запишува на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, каде што 
во јуни 2010 година ги завршил студиите и се стекна  со називот  Bachelaur по право . По 
завршувањето на додипломските студии по право, кандидатот ја започна истата година 

вториот циклус –магистерски студии  на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, 
насока-судство. 

Кандидатот на 29.01.2013 година ја бранеше магистерската теза со наслов 
"Хипотеки како средство за обезбедување на договори во Општина Тетово (2005-2012)" во 
менторството на проф. Д-р Аднан Јашари. По завршувањето на вториот циклус на студии, 
кандидатот се запишува на докторски студии на Правниот факултет при Универзитетот 
,,Св. Кирил и Методиј “ во римско граѓанско право, под менторство на  Проф. д-р Мирјана 
Поленак Акимовска. На 4 јануари 2018 година кандидатот Фиснике  Бектеши Шаќири 
јавно ја брани докторската дисертација со наслов  "Развод на брак во римското право и 
современото македонско семејно право, сличности и разлики" и се стекна   со научен 
степен   доктор на  правни науки на студиската програма по римско право. 

Кандидатот доктор на правни науки  Фиснике Бектеши Шаќири, ги достави  овие 
документи: Одлуката за наставно-научното звање асистент -докторанд; Одлука за одбрана 
на докторската дисертација на Правниот факултет на Универзитетот ,,Свети Кирил и 
Методиј’’; диплома  за вршење на студии од трет  циклус-докторски студии;  диплома  за 
вршење на студии од втор циклус на Правниот факултет насока-Судство на 
Универзитетот во Тетово; диплома за вршење на додипломски студии на Правниот 
факултет на Универзитетот во Тетово; Сертификат за признавање на англиски јазик, 
список и копија на научни трудови, биографија од која може да се утврдат постојани 
активности на бројни настани, семинари и конференции на државно, регионално и 
меѓународно ниво. 

Исто така, кандидатот Фиснике Бектеши Шаќири  е анажирана  во правната служба 
на Ректоратот на Универзитетот од 2013 година. 

 

 

Универзитетско искуство 
 

Професионално искуство на кандидатот доктор на правни науки Фиснике Бектеши 
Шаќири е како што следува: Асистент на одредено време  на Правниот факултет на 
Универзитетот во Тетово, од 01.09.2010. Во  наставниот процесот, спроведувал вежби 
уште од 2010 година во овие предмети и факултети: Економски факултет – Трговско 
право, Правен факултет - Управно право, Основите на судскиот систем, Уставно право, 
Локална самоуправа, Финансиско працо, Вовед на право, Социлогија  на право, Кривично 
право, Меѓународно приватно право, Трговско право, Право на процесна постапка, 
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Еколошко право, Правен факултет -насока-Политички науки –Управување  на човечки 
ресурси, Факултет за применети- науки  - Правна заштита на претпријатија, 
Филозофски факултет –Правата на невладините  организации , Филозофски факултет –
Човековите права, Факултетот за прехранбена технологија и исхрана -Човековите 
права, Јавни финансии- Правен факултет (насока-Политички науки). 

 

Професионално искуство 

 

• Секретар на Меѓународната конференција   (International Journal of Legal Sciences) 

"JUSTICIA   на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово во 2015 година;     
• Учесник во две недели обука во Шведска за капацитетот и улогата на жените во 

политиката (ICLD - Шведски меѓународен центар за локална демократија (ICLD- Swedish 

International Centre for Local Democracy); 

• Учесник од областа на процесот на децентрализација, финансирање на единиците 
на локалната самоуправа, процесите на комуникација и донесување одлуки; (Organization 

for Security and Co-operation in Europe , Mission to Skopje). 

 

 

Научни и професионални активности 

 

Кандидатот доктор на правни  науки Фиснике Бектеши Шаќири, учествуваше во 
овие научни и професионални проекти: 

• 1-15,09. 2014, Учество на  двонеделна обука во Меѓународната програма за обука 
на локалните политички лидери –Улогата  на жените во политиката, 

• 04-05.06.2014 – учество во процесот на децентрализација, финансирање на 
единиците на локалната самоуправа, процесите на комуникација и донесување одлуки; 

(Organization for Security and Co-operation in Europe , Mission to Skopje). 

• 12.03.2014-учество на Меѓународната научна конференција "ПРАВНА ДРЖАВА  
И ДЕМОКРАТИЈА" 

• 26-27 ноември 2016 година, учество на Третата научна конференција, Научен 
билтен "Дарданија", број 5 

• Учество во дебатата организирана од дебатниот клуб на Правниот факултет. 

 

 

 

Листа на објавени трудови  и професионални публикации 

 

-Залогот  како средство за осигурување на договорот во Општина Тетово (2005-

2011) - Интердисциплинарно научно списание , Научен билтен - "ДАРДАНИЈА", бр. 5, 
Ноември, 2016 година; 

 

 -Влијанието на  divortium  врз современиот концепт на развод на брак , International 

magazine for  social sciences ,,VIZIONE”, бр.28/2017 ,Скопје. 

-Правни системи на развод на брак, International magazine for social sciences 

,,VIZIONE”, бр.29/2017 ,Скопје. 
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-The family , marriage and divorce in the modern society and dhe contemporary 

processes of legal regulation of the family, marriage and divorce, Меѓународно научно 
списание,,Центрум ” , бр.10/18. 

 

Бр. Професионални упатства на кандидатот за избор во звање  Поени  
1.  Наставно-образовна дејност 37.2 

2.  Научно-истражувачка дејност 15 

3.  Стручна и апликативна дејност  24 

4.  Дејности од поширок интерес  4 

 Вкупно   80.2 

 

ОЦЕНУВАЊЕ И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на горенаведените наоди, Рецензентската комисија смета  дека 
кандидатот  доктор на правни науки Фиснике Бектеши Шаќири ги исполнува сите 
потребни услови за избор во наставно-научното звање Доцент, што се однесуваат на 
професионални и образовни искуства досега. Со оглед на сеопфатна активност на 
кандидатот во областа на правото, како и континуитет во студиите на тоа поле, учество во 
меѓународни научни конференции, истражувачки проекти, научни достигнувања 
презентирани во својата докторска дисертација, магистерскиот труд, научни и стручни  
објавени трудови, Рецензенската комисија  смета дека доктор на  правни науки Фиснике 
Бектеши  Шаќири ги исполнува сите услови  за избор во наставно-научното звање Доцент, 

според критериумите утврдени со Законот за високото образование, Статутот на 
Универзитетот во Тетово и  Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно- стручни и соработнички звања и асистенти-

докторанти  на Универзитетот во Тетово. 
Рецензенската  комисија има честа да му предлага  на Наставно-научниот совет на 

Правниот факултет на  Универзитетот во Тетово, доктор на  правни науки Фиснике 
Бектеши Шаќири  да се  избере во наставно-научното звање Доцент по предметите              

,, Вовед во право “  и ,, Еколошко право “  . 

1.Проф.д-р Насер Адеми (претседател) 

______________________________ 

2. Проф.д-р Башким Селмани(член) 

_______________________________ 

3. Проф.д-р Дрита Фазлиа (член) 

____________________________ 
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П Р И Л О Г   

 

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,НАУЧНО И 
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:Фиснике Ресул Бектеши Шаќири 

Институтција: Правен Факултет, Универзитетот во Тетово 

Научна  област:Студии по право  

 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Ред. 
број 

Назив на активноста: Поени  

I Одржување на вежби и предавања  

I.1 Трговско право (Економски факултет )   (3+1, Tetoво, 1 

семестар) 

3x15x1x0.04=1.8 

I.2 Управно право (3+1, Tetoво, 1 семестар ) 3x15x1x0.04=1.8 

I.3 Основите на судскиот систем (2+1, Tetoво, 1 семестар) 2x15x1x0.04=1.2 

I.4  Уставно право (3+1, Tetoво, 1 семестар) 3x15x1x0.04=1.8 

I.5 Локална самоуправа   (2+1, Tetoво,1 семестар) 2x15x1x0.04=1.2 

I.6 Финансиско право  (3+1, Tetoво, 2 семестри) 3x15x3x0.04=5.4 

I.7 Вовед во право  ( 3+1, Tetoво, 2 семестри) 3x15x2x0.04=3.6 

I.8 Социологија на  право  ( 2+1,Tetoво,  1 семестар) 2x15x1x0.04=1.8 

I.9 Кривично право  (3+1, Tetoво, 2 семестри) 3x15x3x0.04=5.4 

I.10 Меѓународно приватно право  (3+1, Tetoво,1  семестар) 3x15x2x0.04=3.6 

I.11 Трговско право  (3+1, Tetoво, 1 семестар) 3x15x1x0.04=1.8 

I.12  Право на процесна постапка (3+1, Tetoво, 1 семестар ) 3x15x1x0.04=1.8 

I.13 Еколошко право   (3+1, Tetoво, 1 семестар) 3x15x1x0.04=1.8 

I.14 Управување  на човечки ресурси (Политички науки)  (2+1, 

Tetoво , 1 семестар) 

2x15x1x0.04=1.2 

I.15  Правна заштита на претпријатија, (Факултет за Применети 
Науки)  (2+1, Tetoво, 1 семестар) 

2x15x1x0.04=1.2 

I.16  Правата на невладините  организации (Филозофски 
факултет )  (2+1, Tetово, 1 семестар ) 

2x15x1x0.04=1.2 

 Човековите права ( Филозофски факултет ) (2+1, Tetoво, 1 

семестар) 

2x15x1x0.04=1.2 

 Човековите права ( Факултет за прехрамбена технологија и 
исхрана) (2+1, Tetoво, 1 семестар) 

2x15x1x0.04=1.2 

   

 Вкупно:  37.2 
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Ред.број  Назив на активностите  Поени  
I Учество во научни проекти  

I.1 04-05.06.2014 - учество на полето на процесот на децентрализација, 
финансирање на единиците на локалната самоуправа, комуникациски 
вештини и донесување одлуки, организиран од ОБСЕ (Organization for 

Security and Co-operation in Europe), Mission to Skopje , 

 

 

 

3 

I.2 1-15.09. 2014 , Participation for successfully a two weeks training in 

Sweden of the International Training Programme  Local Political Leaders –
Capacitating Women in Politics  

 

 

 

3 

I.3 12.03.2014-учество на Меѓународната научна конференција 
"ПРАВНА  ДРЖАВА  И ДЕМОКРАТИЈА" 

 

3 

I.4 26-27 ноември 2016 година, учество на Третата научна конференција, 
Научен билтен "Дарданија" бр. 5 

3 

I.5 Учество во дебатата организирана од дебатниот клуб на Правниот 
факултет 

 

3 

 Вкупно :  15 

 

СТРУЧНО УМЕТНИЧКА АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 

Ред.број Назив на активностите Поени  
I Книги и научни и професионални публикации  

I.1 Залогот  како средство за осигурување на договорот во Општина 
Тетово (2005-2011) - Интердисциплинарно научно списание , Научен 
билтен - "ДАРДАНИЈА", бр. 5, Ноември, 2016 година; 

 

 

6 

I.2 Влијанието на  divortium  врз современиот концепт на развод на брак , 
International magazine for  social sciences ,,VIZIONE”, бр.28/2017 
,Скопје. 

 

 

 

6 

I.3 Правни системи на развод на брак, International magazine for social 

sciences ,,VIZIONE”, бр.29/2017 ,Скопје. 
6 

I.4 The family , marriage and divorce in the modern society and dhe 

contemporary processes of legal regulation of the family, marriage and 

divorce, Меѓународно научно списание,,Центрум ” , бр.10/18. 

 

 

 

6 

 Вкупно : 24 
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС  
 

Реден 
број  

Назив на активностите Поени  

1 Секретар на конференцијата на Правниот факултет на универзитет во 
Тетово, од 12.03.2014 година 

 (International Journal of Legal Sciences) "JUSTICIA" 

 

2 

2 Советник на Општина Тетово (2013-2017) 2 

 ВКУПНО: 4 

 

 

Бр. Професионални упатства на кандидатот за избор во звање  Поени  
1.  Наставно-образовна  дејност 37.2 

2.  Научно-истражувачка дејност 15 

3.  Стручна и апликативна дејност  24 

4.  Дејности од поширок интерес  4 

 Вкупно   80.2 

 

 

 

 

Рецензенска комисија  

1.Проф .д-р Насер Адеми (претседател) 

_______________________________ 

2.Проф.д-р Башким Селмани(член) 

_______________________________ 

3. Проф.д-р Дрита Фазлиа (член) 

_____________________________ 

 

 



 

До: 
Наставно Научниот Совет 
на Правен Факултет 

Универзитет во Тетово 

Тетово 

 

РЕФЕРАТ 

за избор-реизбор на наставник по предметите „Граѓанско Процесно право“ и 
„Нотарско право“ во Правниот Факултет наУниверзитетот во Тетово 

 

Врз основа на објавениот конкурс за избор-реизбор на наставници и соработници 
во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово, објавен на ден 14.05.2019  

год. во дневниот печат:„Koha“, „Нова Македонија“и на веб-страната на Универзитетот 

во Тетово“www.unite.edu.mk“, за избор-реизбор на еден наставник во звање Доцент по 
предметите: „Граѓанско Процесно право” и „Нотарско право“на Правниот факултет 

на Универзитетот во Тетово, со Предлог на Наставно - Научниот Совет на Правниот 
факултет, бр. 13-751/4 од10.06.2019 год., беше донесена одлука за формирање 
Рецензенска комисија, во состав: 

 

1. Проф. Д-рАфет Мамути,претседател  
2. Проф. Д-р Башким Селмани, член 

3. Проф. Д-р Дрита Мамути - Фазлиа,член 

 

 Рецензенската комисија, по разгледувањето на документацијата доставени во 
врска со горенаведениот конкурс, во согласност со членот 172 од Законот за високо 
образование на РМ („Службен Весник на РМ“бр.82-2018, Статутот на Универзитетот во 
Тетово, и Правилникот за критериумите за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, на Наставно-Научниот 
Совет на Правниот факултет бр.13-751/4 од 10.06.2019 година, поднесува следниот:  

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

  На распишаниот конкурс на ден 14.05.2019год., во дневниот печат: „Koha“, 

„Нова Македонија“и на веб-страната на Универзитетот во Тетово“www.unite.edu.mk“, за 
избор-реизбор на еден наставник возвањеДоцент по предметите: „Граѓанско Процесно 
право“ и„Нотарско право“, на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, се 
пријави кандидатот:\ 

 

Д-р Ирма Бајрами. 

 

 1. Д-р Ирма Бајрами- биографски податоци 

Ирма Бајрамие роденa на 10.01.1985 година, во Тетово, општина Тетово, 

Република Македонија. Во родното место го заврши основнотои средното 
образование.Во 2002/2003 година сезапиша на Правниот факултет на Државниот 
универзитет во Тетово,каде што во јули на 04.07.2007 год. ги заврши студиите и се 
стекна со звање Дипломиран Правник.По завршувањена универзитетските студии, 
кандидатот истата година се запиша на магистерски студии на Правниот 
факултет“Јустиниан први” на Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопјево 
граѓанскаобласт. Кандидатот на05.10.2012 год. ја одбранимагистерската теза: 



 

„Родителското право во Република Македонија и во комперативното право“ под 

менторсво на Проф.Д-р Дејан Мицковиќ..  
По завршувањето на вториот циклус студии(магистерски студии), кандидатот се 

запиша на докторски студии (Школа за докторски студии) наПравниот 
факултет“Јустиниан први” во Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје на граѓанска 

област, подменторство на Проф.д-р.Дејан Мицковиќ. На ден 03.07.2018 година ја 
одбранидокторската дисертација со тема „Заедничко вршење на родителското право 
по развод на бракот“, и се здобисо научното звањеДоктор по правни науки. 

 

Кандидатот Д-р Ирма Бајрамиги достави следните документи: Решение од 
Универзитет во Тетово со бр.04-4897/1 на ден 12.12.2016; одлука нотеризираназа 
завршен трет циклус на студии на Правниот Факултет “Јустиниан први” на 
Универзитетот “Кирил и Методиј”-Скопје;нотеризирана копија од магистерска диплома 

на Правниот факултет “Јустиниан први” наУниверзитетот “Кирил и Методиј”-Скопје; 
нотеризирана копија од факултетска диплома на Правниот факултет наДржавниот 
Универзитет во Тетово, потврда за познавање на англиски јазик, листа на научни 
трудови и копии од истите, кратка биографија од која може да се заклучи дека станува 
збор за доста активен кандидат, со учество на разни семинари, работилници и 
конференции во меѓународно,регионално и државно ниво. 

 

Високо образовно искуство 

 

Професионалното искуство на кандидатот Д-р Ирма Бајрами е: Асистент, со 
договор на дело  во Правниот факултет при Државниот Универзитет во Тетово, во 
следните академски години: 

 

2007/2008  Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Римско 
право” и  “Граѓанско право – општ дел”; 

2008/2009 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Римско 
право” и  “Граѓанско право – општ дел”; 

2012/2013 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Граѓанско 
процесно право“, “Законодавството во образование и 
демократизација на училиштето“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет- Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2012/2013 академска година; 

2013/2014 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Граѓанско 
процесно право“, “Законодавството во образование и 
демократизација на училиштето“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет- Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2013/2014 академска година; 

2013/2014 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Право на 
друштвата“, “Образовната легислатива“ во рамките на 
Филозофскиот Факултет- Педагошки класни и професионални, 
според студимските програми припремени за 2013/2014 академска 
година; 

2014/2015 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Управно 
право“, “Образовната легислатива“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет - Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2014/2015 академска година; 



 

2014/2015 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Граѓанско 
процесно право“, “Законодавството во образование и 
демократизација на училиштето“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет- Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2014/2015 академска година; 

2015/2016  Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Управно 
право“, “Образовната легислатива“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет - Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2015/2016 академска година; 

2015/2016 Асистент на Правен Факултет на ДУТ по предметите “Граѓанско 
процесно право“, “Законодавството во образование и 
демократизација на училиштето“ во рамките на Филозофскиот 
Факултет- Педагошки класни и професионални, според 
студимските програми припремени за 2015/2016 академска година; 

  

- Во редовен работен однос како Асистент докторант во Правниот факултет 
при Универзитет во Тетово, со решение број 04-4897/1, на 12.12.2016 година. 

 

Професионално искуство 

 

Практикантпри Основен суд Тетово-Тетово, од 26.01.2009 до 26.01.2011. 
На ден 14.10.2013 год. доби Уверение за положен Правосуден испит. 
Член на Комисија за евалуација на Правниот Факултет при Универзитетот во 

Тетово, 
Член на Комисија за трансфер на студенти во Правниот факултет при 

Универзитетот во Тетово,со бр.13-81/4 од /1.02.2018 година. 
 

Листа на печатени научно стручни трудови 
 

 

JUSTICIA Nr.1/2013 “ Convention of children’s right ëithin  the legislation of  

Republic of Macedonia “UCD:341.231.14-053.2(094.2)(497.7), Научно 
истражување 

 

29,30 и 01  2013 – Драч 

 CERTIFIKATE  за учество во меѓународна научна конференција со 
наслов: “Почитување на правата на човекот во законодавното право 
на Р.Косово, Р.Македонија и Р.Албанија ”. 

 

12.03.2014 Abstrakt CERTIFIKATE  за учество во меѓународна научна 
конференција со наслов:“ПРАВНА ДРЖАВА И ДЕМОКРАТИА “ 

 

5/2016 “Divorce through centuries until nowadays” Internationalof Journal of 

legal sciences JUSTICIA – Tetovë, “"Универзализација, глобализација 
и владеење на правото, Universality, globalization and the rule of law, 
Универзализмот, глобализацијата и правната држава"UDC:34 

ISSN 1857-8454,  pp.139-148 

 



 

9-4 год.4 2017“Вршење на родителските одговорности во Европските земји” 

Institute for Scientivic resasch and development – УлцинЦрна Гора, 

“Rozafa 1 Shkoder”, pp. 95-100,  www.ekonomskiinstitut.com 

Certificate of participation attented the 9
th

 “International scientific 

conference “ 

 

Дек.2017 “Common and responsible parenting – joint custody, de lege ferenda in 

positive legislation in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE- 

Institute of Knoëledge Menagment, Vol.20.2 Bansko, December 2017, 

UDK  37, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Global Impact & Quality 

factor 1.322 (2016), http://globalimpactfactor.com/knowledge-

international-journal/ 

 

28/2017 “Parental responsibilities in the countries of the Europian Union“, 

“International magazine for social sciences “Vizione” Skopje, EBSCO 

HOST research databases, ISSN:1409-8962, ISSN 1857-9221, 

Nr.28/2017 Skopje, pp.195-205 www.visionmagazine.org 

 

19.10.2017 Certificate for participation in the conference “ The rule of law and civil 

society”, 5
th

 International Scientific Sonference of th Faculty of Law& 

Instinianus Primus Faculty of Law Skopje  

 

30/2018 “Children’s rights in international document” International magazine for 

social sciences “Vizione” Skopje, EBSCO HOST research databases, 

ISSN:1409-8962, ISSN 1857-9221, Nr.30/2018 Skopje, pp.145-155 

www.visionmagazine.org 

   

21/2018 Sertificat Iuridica Prima Institut za pravno-ekonomski istrazuvanja i 

edukacija, “Актуелни прашања и проблеми во теоријата и судската 
пракса поврзани со разводот на бракот и одбносите на брачните 
партнери-Потреба од реформи во семејното законодавство”. 

 

 СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

  

  1.Основен Суд Тетово-Реализиран практичен дел по предметот 
“Граѓанско Процесно право” 8 семестри 

  2.Општина Тетово- Реализиран практичен дел по предметот “Уставно 
комперативно право” 2 семестри; 

  3.Министерство за Правда-Подрачно одделение Тетово-Реализиран 
практичен дел “Бесплатна правна работа” 4 семестри; 

  4.Министерство за Правна на Република Македонија- Правосуден 
испит на 14.10.2013 година Скопје. 
 

 

Бр. Професионални рефенренции на кандидатот за избор во 
звање 

Поени  

1. Наставно-образовна дејност 46 

2. Научно-истражувачка дејност 46 

3. Стручно-апликативна дејност 11 

 Вкупно  103 

http://www.ekonomskiinstitut.com/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://www.visionmagazine.org/
http://www.visionmagazine.org/


 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на горенаведените констатации, Рецензенската комисија оценува дека 
Д-р Ирма Бајрами ги исполнува законските услови за избор во наставно-научното звање 
Доцент,а тоа го докажува со своето досегашно наставно и научно искуство.Имајќи во 
предвид достигнувањатана кандидатот,во областа на правото, како што е докторска 
дисертација, магистерски труди други истражувачки  и научни поубликации. Комисијата 
оценува дека кандидатот ги исполнува условите за наставното звање Доцент, предвиден 

со Законот за високо образованиена РМ, Статутот на Универзитетот во Тетовои 
Правилникот за критериумите за избор во наставно-научни, научни, наставно стручни и 
соработнички звања на Државниот универзитет во Тетово. 

Рецензенската комисија има чест и задоволство на Наставно-Научниот Совет на 
Правниот факултет и на Ректорската Управа на Универзитетот во Тетово, да му 
предложи  Д-р Ирма Бајрами да биде избран за Доцентпо предметите: „Граѓанско 
Процесно право“и„Нотарско право“. 

 

Рецензенска Комисија: 

 
1. Проф. Д-рАфет Мамути, претседател  

_________________________ 

  

2. Проф. Д-р Башким Селмани, член 

_________________________ 

 

3. Проф. Д-р Дрита Мамути-Фазлиа,член 

_________________________ 

 

 

Тетово,2019 год. 
 

 

 

 

 

  



 

П Р И Л О Г 

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАУЧНО-НАСТАВНО И 
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:Д-р Ирма Бајрами 

Институција:Универзитет во Тетово, Правен Факултет 

Предмет:„Граѓанско Процесно право“и„Нотарско право“  

Звање: Звање врз основа на објавениот конкурс –Доцент 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
Бр. Име на активноста Поени  
I Одржување на предавања  

I.1 Римско право (3+2, предавања+вежби)- 4 семестри 2x15x4x0.03=3.6 

I.2 Граѓанско право-општ дел(3+2, предавања+вежби)- 4 

семестри 

2x15x4x0.03=3.6 

I.3 Наследно право (2+1, предавања+вежби)- 2 семестри 2x15x2x0.03=1.8 

I.4 Граѓанско Процесно право (3+2, предавања+вежби)- 8 

семестри 

2x15x8x0.03=7.2 

I.5 Легислатива во образованието(2+1, предавања+вежби)- 6 

семестри 

1x15x6x0.04=3.6 

I.6 Легислатива во образованието и демократизација на 
школото (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 

1x15x6x0.04=3.6 

I.7 Трговско право (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 1x15x6x0.04=3.6 

I.8 Уставно право (2+1, предавања+вежби)- 4 семестри 1x15x4x0.04=2.4 

I.9 Трговски друштва (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 1x15x6x0.04=3.6 

I.10 Нотарско право (2+1, предавања+вежби)- 4 семестри 1x15x4x0.04=2.4 

I.11 Право на индустриска сопственост (2+1, 

предавања+вежби)- 1 семестар 

1x15x1x0.04=0.6 

I.12 Семејно и наследно право (2+1, предавања+вежби)- 1 

семестар 

1x15x1x0.04=0.6 

II. Одржување на консултации  

II.1 Римско право (3+2, предавања+вежби)- 4 семестри 120x4x0.002=0.96 

II.2 Граѓанско право-општ дел(3+2, предавања+вежби)- 4 

семестри 

120x4x0.002=0.96 

II.3 Наследно право (2+1, предавања+вежби)- 2 семестри 80x2x0.002=0.32 

II.4 Граѓанско Процесно право (3+2, предавања+вежби)- 8 

семестри 

120x8x0.002=1.92 

II.5 Легислатива во образованието(2+1, предавања+вежби)- 6 

семестри 

80x6x0.002=0.96 

II.6 Легислатива во образованието и демократизација на 
школото (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 

80x6x0.002=0.96 

II.7 Трговско право (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 80x6x0.002=0.96 

II.8 Уставно право (2+1, предавања+вежби)- 4 семестри 80x4x0.002=0.64 

II.9 Трговски друштва (2+1, предавања+вежби)- 6 семестри 80x6x0.002=0.96 

II.10 Нотарско право (2+1, предавања+вежби)- 4 семестри 80 x6x0.002=0.96 

II.11 Право на индустриска сопственост (2+1, 

предавања+вежби)- 1 семестар 

  80x1x0.002=0.16 

II.12 Семејно и наследно право (2+1, предавања+вежби)- 1 80x1x0.002=0.16 



 

семестар 

 Вкупно:              46 

 

 

 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Бр. Назив на активноста Поени  
I Трудови со научни оригинални  резултати, објавени во научни 

Списанија / Професионални со меѓународен научен одбор 

(насловите и називот на списанието се на јазикот на кои се објавени истите) 

 

I.1 “Convention of children’s right ëithin  the legislation of  Republic of 

Macedonia“JUSTICIAUCD:341.231.14-053.2(094.2)(497.7), Nr.1/2013 
 

6 

I.2 “Divorce through centuries until nowadays” Internationalof Journal 

of legal sciences JUSTICIA – Tetovë, “Universalizmi, globalizmi dhe 

shteti i së drejtës” “"Универзализација, глобализација и владеење на 
правото, Universality, globalization and the rule of law, 
Универзализмот, глобализацијата и правната држава"UDC:34 ISSN 

1857-8454,  pp.139-148 

 

 

6 

I.3 “Вршење на родителските одговорности во Европските земји” 

Institute for Scientivic resasch and development – Улцин Црна Гора, 
“Rozafa 1 Shkoder”, pp. 95-100,  www.ekonomskiinstitut.com 

 

6 

I.4 “Common and responsible parenting – joint custody, de lege ferenda 

in positive legislation in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE- 

Institute of Knowledge Menagment, Vol.20.2 Bansko, December 2017, 

UDK  37, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Global Impact & Quality 

factor 1.322 (2016), http://globalimpactfactor.com/knowledge-

international-journal/ 

 

 

 

     6 

I.5 “Parental responsibilities in the countries of the Europian Union“, 

“International magazine for social sciences “Vizione” Skopje, EBSCO 

HOST research databases, ISSN:1409-8962, ISSN 1857-9221, Nr.28/2017 

Skopje, pp.195-205 www.visionmagazine.org 

 

6 

I.6 “Children’s rights in international document” International magazine 

for social sciences “ Vizione” Skopje, EBSCO HOST research databases, 

ISSN:1409-8962, ISSN 1857-9221, Nr.30/2018 Skopje, pp.145-155 

www.visionmagazine.org 

 

6 

II Печатени абстракти во книга на абстракти од меѓународни 
научни конференции  

5x2=10 

 Вкупно:  46 

 

 

СТРУЧНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 

Бр. Назив на активноста Поени 

1 Основен Суд Тетово-Реализиран практичен дел по предметот 
“Граѓанско Процесно право” 8 семестри 

      1 

2 Општина Тетово- Реализиран практичен дел по предметот “Уставно 
комперативно право” 2 семестри 

      1 

3 Министерство за Правда-Подрачно одделение Тетово- Реализиран 
практичен дел “Бесплатна правна работа” 4 семестри; 

      1 

http://www.ekonomskiinstitut.com/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://www.visionmagazine.org/
http://www.visionmagazine.org/


 

4 Министерство за Правна на Република Македонија- Правосуден 
испит на 14.10.2013 година Скопје 

8 

 Вкупно: 11 

 

 

 

 

Бр. Професионални рефенренции на кандидатот за избор во 
звање 

Поени  

1. Наставно-образовна дејност 46 

2. Научно-истражувачка дејност              46 

3. Стручно-апликативна дејност 11 

 Вкупно  103 

 

 

Рецензентска Комисија:  
 

1. Проф. Д-р Афет Мамути, претседател  
            _________________________ 

  

2. Проф. Д-р Башким Селмани, член 

             _________________________ 

 

3. Проф. Д-р Дрита Мамути-Фазлиа, член 

            _________________________ 

 

 

Тетово, 2019 год. 
 



Тетово, 02.09.2019 

 

РЕФЕРАТ 

 

ЗА ИЗБОР НА  СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ AСИСТЕНТ ОД ОБЛАСТА НА 

НОВИНАРСВТО НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 

Наставно-научниот совет на Правен Факултет при Универзитет во Тетово на седница 

одржана на ден 10.06.2019 г. донесе Одлука бр. 13-751/4 од 10.06.2019 г. за формирање на 

рецензентска Комисија за избор на еден Асистент од областа на новинарство. 

 

Kомисија во состав:  

 

1. Проф. д-р Имер Исмаили - претседател 

2. Доц. д-р Шефик Шеху – член 

3. Доц. д-р Ебрар Ибраими– член  

 

Комисијата, по разгледувањето на документацијата во врска со конкурсот Наставно-

Научниот совет на Правен Факултет при Универзитет, го дава следниот: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На конкурсот објавен во дневните весници “Коха” и “Нова Македонија” на ден  14.05.2019 

г. и веб страницата  www.unite.edu.mk  на Универзитетот во  Тетово, за избор на еден 

Асистент од областа на новинарството, се пријавени следните кандидати:  

 

1. М-р Лиридона Вејсели Тафили вработена како надворешен соработник на Правен 

Факултет, Студиска програма Новинарство при Универзитетот во Тетово. 

http://www.unite.edu.mk/


2. М-р Рина Рушани вработена како надоврешен соработник на Правен Факултет, 

Студиска програма Новинарство при Универзитетот во Тетово. 

 

 

1. Лиридона Вејсели Тафили 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

М-р Лиридона Вејсели е родена на 20.09.1991 г. во Тетово, општина Тетово, Република 

Македонија. Основното и средното образование ги има завршено во Тетово. 

Додипломските студии ги заврши при Универзитет во Тетово, во периодот 2010-2014 г. со 

просек 9.58. Паралелно со додипломските студии, беше вработена во Алб Телевизија во 

период од шест месеци. 

Во 2011-2012 г. беше ангажирана во телевизија “Коха”, како презентерка на вести, 

истотака на реализирање на емисијата “Кодот на доброто однесување” и “Потруди се“. 

Во 2013 г. беше вработена во кабинетот на Градоначалничката на Општина Тетово, 

каде во 2014 г. беше профилизирана во секторот за култура во истата институција. 

Во 2014 г. беше ангажирана во фирмата “Фортон” за модерирање на важни настани од 

земјата и истовремено ја реализираше емисијата  “Актив” во МРТВ2. 

Од академската 2015/16 г. е ангажирана во Универзитет во Тетово како соработник ( 

асистент) на Правен Факултет, Студиската програма Новинарство. 

Во 2016 г.  ја одбрани Магистерскиот труд со тема “Медиумите во затвор и затворот во 

медиумите” на Правен Факултет при Универзитет во Тетово, Студиска програма 

Новинарство, со просек 9.89.   

Паралелно со магистерските студии ја водеше и управуваше со Инвестигативниот 

портал “Без цензура”, во функцијата на главен и одговорен уредник. 

Во академската 2016/2017 г. ги запиша докторските студии во “New Bulgarian 

University“, во студиската програма Политички науки, каде е во тек на одбрана на 

докторскиот труд. 



Освен мајчинскиот и англиски јазик, за што е и сертифицирана од соодветна 

институција за тестирање на англиски јазик, каднидатката го познава и македонскиот, 

српски и шпански јазик.  

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

A. Предавања и вежби 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (15.09.2015) 

 Психологија на комуникација 

 Зборувањето во јавноста 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (01.02.2016) 

 Теорија на комуникација и глобални  

 Медиуми и интеркултурното комуникација 

 Комуникација и односи со јавноста 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (15.09.2016) 

 Психологија на комуникација 

 Зборувањето во јавноста 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (01.02.2017) 

 Комуникација и односи со јавноста 

 Каменра, монтажа и работата во телевизија 

 Социологија на комуникација 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (15.09.2017) 

 Методологија на аудиовизуелна  

 Зборувањето во јавноста 

 Правен Факултет – студиска програма Новинарство (01.02.2018) 

 Социологија на комуникација 

 Комуникација и односи со јавноста 

 

 



III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатката постојано се занимава со 

научни и професионални истражувања од областа на новинарство. Научно-

истражувачката дејност на кандидатката се состои од научни статии објавени во 

меѓународни научни списанија и со учество на меѓународни научни собири. Оваа 

активност на кандидатката е прикажана подолу: 

 

Научни трудови 

Лиридона Вејсели Тафили, Медиумите присутни во затвор, Contemporary Research 

Center – Journal, International Journal of Social and Human Sciences, ISSNI 1857-7474, 

No. 10. 

Лиридона Вејсели Тафили, Репортирање на медиумите за затворите, Contemporary 

Research Center – Journal, International Journal of Social and Human Sciences, ISSNI 

1857-9744, No. 10. 

Лиридона Вејсели Тафили, Did the national reconciliation happened in the highest 

security system in the country, International Journal of Legal sciences, ISSN  1857-8454, 

Vol. 4, No. 8, Тетово. 

 

A. Конференции 

Second international scientific conference of the Faculty of Law, Universality, 

globalization and the rule of law, 13-14, November, Tetovo - certificate 

Conference of 70 Years of Sdand up for human right,Universal Declaration of 

Human Rights, Tetovo, 10 of December 2018.-gratitude. 

Seminaire sur le theme, Crises et reconciliations nationals, Ambassade de France 

et Institut française de Skopje, dans le cadre du Fonds s’Alembert, ont organise 

une Journe d’etudes a Skopje, le 21 octobre 2015. 



 

IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Во 2018 кандидатката го освои третото место за најдобрата инвестигатно сторија за 

2017 г. од Македонски Институт за Медиуми, Скопје 20 Март 2018. 

 

2. Рина Рушани 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 Рина Рушани е родена на 09.06.1985 во Тетово. Основното и средното образование 

го завршува во Тетово. 

 Додипломските студии ги завршува na 2007г. при Универзитет на Југоисточна 

Европа, на Факултет за науки и технологии на комуникација, студиска програма 

Комуникација, со просек  9.38. Во истата година беше ангажирана во практична работа во 

Алсат М. 

 Постдипломските студии, ги заврши на 2012 г. при истиот Универзитет, на 

Факултетот за јазици култура и комуникација, со просек 9.40, со одбраната на тезата 

“Влијанието на политички и социални фактори во интеркултурното комуницирање”. 

 Од 2009 г. , кандидатката е ангажирана како надворешен соработник во 

Универзитет во Тетово, при Правен Факултет, Студиска програма Новинарство, во 

предметите Основи на масовното комуникација, Основи на масовното комуникација 1 и 2 

и Интерперсоналната комуникација. 

Освен мајчин јазик, кандидатката зборува англиски, турски и има базични знаења од 

српски јазик. Кандидатката употребува Microsoft Word, Excel и Internet Explorer, за што 

има и сертификат. 

 Оснвен мајчински јазик и англиски јазик за што е и цертифицирана од соодветена 

институција за тестирање на англиски јазик, каднидатката ја познава и македонскиот, 

себскохроатски, италиански  и основно познавање на француски јазик. 

 



Трудови 

Рина Ајдари , Multiethnic and multicultural societies from the perspektive of their 

internal communication, International Journal Knowledge, Vol. 13 , ISSN 1857-923, 

Скопје. 

Валдета Зенуни-Идризи и Рина Ајдари, Application of the students seli assessment in 

the teaching process, IBU Journal of Social Human Sciences, Vol 2 No. 1, ISSN:1857-

9051, Скопје. 

Валдета Зенуни-Идризи и Рина Ајдари, Самооценувањето на учениците во 

основните училишта, Просветно дело, Vol.1, ISSn0350-6711,Скопје. 

Валдета Зенуни-Идризи и Рина Ајдари, Современи концепти на мултиетничкото  

општество и државите, како и комуникацијата меѓу нив во времето на 
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Предлог- Заклучок 

Врз основа на горе презентираниот преглед на активности во наставно-образовната, 

научно-истражувачката, стручно-апликативната дејност, Комисијата констатира дека 

кандидатката М-р Лиридона Вејсели Тафили, согласно Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 

на Универзитетот во Тетово, ги исполнува сите услови за да се избира во соработничко 

звање Асистент од областа на новинарството на Правен факултет при Универзитет во 

Тетово. 

 Со оглед на изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да и 

предложи на наставно-научниот совет на Правен факултет при Универзитетот во Тетово,  

М-р Лиридона Вејсели Тафили да биде избрана во соработничко звање Асистент од 
областа на новинарство, на Студиска програма Новинарство на Правен Факултет при 

Универзитет во Тетово. 

Членови на комисијата 

       

Проф. д-р. Имер Исмаили, вонреден професор Правен Факултет,  

Универзитет во Тетово – претседател 

_________________________________________________ 

Доц. д-р Шефик Шеху, Доцент на Правен Факултет, 

Универзитет во Тетово – член 

_________________________________________________ 

Доц. д-р. Ебрар Ибраими, Доцент,  Правен Факултет,  

Универзитет во Тетово – член 

_________________________________________________ 

 

Тетово, 02.09.2019 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИТЕ 

1. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

2. УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

3. ХУМАНИТАРНО И ВОЈНO ПРАВО 

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставници во Универзитетот 

во Тетово, објавен на ден 14.05.2019 во дневниот весник Коха и Нова Македонија и на 
веб страната на Универзитетот во Тетово, за избор на еден наставник по предметите  

 

 1.ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

2. УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И 

 

3. ХУМАНИТАРНО И ВОЈНO ПРАВО 

 

на Правниот Факултет на Универзитетот во Тетово, по Предлог на Наставно-научниот 
совет на Правниот Факултет бр. 13-751/1 на ден 10.06.2019 беше донесена Одлука за 
формирање Рецензиона комисија во состав:  
 

1. Проф. Др. Башким Селмани (претседател) 
2. Проф. Др. Илбер Села (член) 
3. Проф. Др. Јусуф Зејнели(член) 

 

Рецензионата комисија, по разгледувањето на поднесената документација во 
врска со горенаведениот конкурс, во согласност со членот 132 од Законот за високо 
образование на РМ (''Службен Весник на РМ бр. 82/2018'', член 172-175), Статутот на 
Универзитетот во Тетово, и Правилникот за критериумите за избор во наставно-научни, 
научни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, на 
Наставно–Научниот Совет на Правниот Факултет и на Советот на Ректоратот 
Универзитетот во Тетово, му го поднесува следниот: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс на ден 14.05.2019 во дневниот весник Коха и Нова 
Македонија и на веб страната на Универзитетот во Тетово, за избор на еден наставник 
по предметите 

1.ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

2. УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ И 

3. ХУМАНИТАРНО И ВОЈНO ПРАВО 

на Правниот Факултет во Универзитетот во Тетово, се пријави кандидатот Доц. Др. 
Милаим Фетаи 

 

I. КРАТКА БИОГРАФИЈА  
 

a. Образование 

Од поднесените документи, кандидати  Доц. Др. Милаим Фетаие роден во село 
Чегране каде завршил основно, додека Гимназијата го има завршено во Гостивар. 

Во 1994 година тој дипломирал на Факултетот за Политички Науки во Загреб, 
Хрватска и го зема титулата Дипломиран Политиколог (степен VII/1). 

После завршување на додипломските студии, кандидатот Доц. Др. Милаим Фетаи  
се запишува на магистерски студии на Факултетот за Политички Науки во Загреб во 
насока на Политички Науки од областа на Меѓународните Односи. 

Успешно ги завршува студиите на 08.05. 2001 година и ја добива титулата 
Магистер по Политички Науки од областа на Меѓународните Односи. 

Милаим Фетаи докторски студии ги запишува во 2010 година во Тирана, на 
Универзитетот во Тирана на Институтот за Европски Студии. 

Комисијата  основана на Универзитетот во Тирана на 29 октомври 2012 година, 
со оценка „Многу добра“ ја оцени Дисертацијата на тема „Влијанието на Охридскиот 
Договор на патот на Македонија кон Европската Унија“, и му доделија научен степен на 
Доктор по Политички Науки од областа на Политиката и Управувањето во 
Европа. 

 

Б. Ангажмани како предавач 

Во меѓувреме Доц. Др. Милаим Фетаи од завршувањето на Магистратурата во 
2001 година, тој е вклучен во образовниот процес на Универзитетско ниво. 

На Правниот факултет на Универзитетот во Тетово бил ангажиран као предавач и 
наставникод учебната 2001/2002 година. Од 2009/2010 година исто така ангажирана и на 
Катедрата за Новинарство и Медиуми и на Катедрата за Политички Студии на 
Универзитетот во Тетово. Бил ангажиран и бо дисперзираните студи во Куманово, 
Скопје и во Кичево.  

За време на овој период на ангажирање во научно-наставнио процесНа Правниот 
Факултет, тој ги предавал следниве предмети: 

Локална Самоуправа, Меѓународни Односи, Управување со Кризи, Меѓународно 
Хуманитарно и Воено Право, Еколошко право, Политички систем, Меѓународно јавно 
право, Јавно право, Медиуми и меѓуетнички односи, Медиумите и конфликтите, 

Медиумите и општеството, Теории на модернизмот и Глобалните медиуми, 
Информативните Агенции итн. 
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Исто така, таа е вклучен и во Магистерцките студии на Правниот Факултет на 
Универзитетот во Тетово во предметот Современи Политички Системи, како и во 
Магистерски студии по Новинарство и Медиуми за предметот Медиуми и конфликти. 

Во учебната 2007/8 година бил ангажиран како предавач на Правниот факултет 
на “College University Studies“  во Струга за предметот Меѓународно јавно право. 

По добивањето на титулата на Доктор по Политички Науки, Милаим Фетаи, со 
одлука на Ректорскиот Совет на Универзитетот во Тетово бр. 04-1288 / 1, од 24.02.2014 
година е избран како Доцент на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово во 
предметите 

1. Локална самоуправа и 

2. Медиуми и меѓуетнички односи. 
 

II. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  
 

Кандидатот Доц. Др. Милаим Фетаи, целиот овој прериод се занимава со 
објавување на трудови од областа на својата професионална специјализација. Тој ги има 
објавено следните трудови:  

 

1. Книги 

Доц. Др. Милаим Фетаи има објавено Монографијата: 

Охридски договор - основа за Демократизација и Еуроатланска Интеграција на 
Република Македонија. Објавено од Институт за Политички и Меѓународни студии, 
Скопје 2017. Стр. 264. ISBN 978-608-4801-12-2 .  Рецензенти, проф. Д-р Ѓезаир Загањори 
и проф. Д-р И Села. 

 
2. Научни трудови 

1) Областите на соработка меѓу Македонија и Европската Унија (Podrućja suradnje 
Makedonije i Europske unije); овој труд е објавен во списанието Međunarodne studije, 
Загреб, бр. 2-3 / 2001, стр. 166-186.; 

2) Македонија и Европската унија (Makedonija i Europska unija); овој труд е објавен 
во списанието Međunarodne studije, Загреб, бр. 2/2004, стр. 57-73. 

3) Решавањето на прашањето за положбата на етничките малцинства е услов за 
стабилизирање на мултиетничката држава (Rjesavanje položaja etničkih majnina je ujet za 
stabilnost multietničke držve) објавено во списанието Međunarodne studije Zagreb, бр. 3-4 / 

2004, стр. 146-154 

4) Улогата на меѓународните мировни мисии за зачувување на мирот и стабилноста 
во Македонија. (Uloga međunarodnih mirovnih misija u očuvanju miraistabilnostiu 

Makedoniji); овој труд е објавен во: Годишен зборник ,, Годишњак, Шипан 2005 
“Уредник: Лидија Чехулиќ, издавач: Политичка Култура„ Nakladno-istraživacki zavod 
“Atlansko Viječe Hrvatske”, Zagreb, 2006., стр. 52-61. 

5) Македонија и управување со кризи(Macedonia and Crisis Management).  Овој труд е 
објавен во: „Годишен зборник на, Годишњак, Шипан 2006“ Уредник: Лидија Чехулиќ, 
Издавач: Политичка Kултура, „Nakladno-istraživacki zavod“ Atlansko Viječe Hrvatske, 
Zagreb, 2007 година. , стр. 152-159. 

 6) Македонија и НАТО; овој труд  е објавен во: Годишен зборник ,, Годишњак, 
Шипан 2007 “Уредник: Лидија Чехулиќ, издавач: Политичка Култура„ Nakladno-

istraživacki zavod “Atlansko Viječe Hrvatske”,Zagreb, 2008., стр. 122-132. 
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7) Македонија и НАТО - уставниот спор за името на Македонија. (НАТО 
Македонија); ова дело е објавено во: Годишен зборник ,, Годишњак, Шипан 2008 

“Уредник: Лидија Чехулиќ, издавач: Политичка Култура„ Nakladno-istraživacki zavod 
“Atlansko Viječe Hrvatske”,Zagreb, 2009. стр. 169-181. 

8) Спорот со Грција и интеграциите на Македонија; овој труд е објавен во 
списанието за политичка култура и дијалог: Цивил Медиа, Скопје 2011. стр. 94-104. 

9) Евроатлантскиот процес на интеграција на Македонија и тешкотиите со кои се 
соочува овој процес. Објавено во Научно и Професионално списаниеза право, 
УЛПИЈАНУС, ГОДИНА 2, Број 1 (2012) во Тетово 2012. Стр. 275-286. 

10) Политичко-Правни основи на соработката на Македонија со Европската унија; 
овој труд е објавен во меѓународното правно-научно списание Улпијанус бр. 2/2014, 
Правен Факултет, Универзитет во Тетово, Тетово 2014. стр. 213-223. 

11) Влијанието на Охридскиот договор врз процесот на децентрализација во 
Македонија; Овој труд е објавен во Меѓународното научно-правно списание „Јустисија“ 

бр. 8/2017, Правен факултет, Универзитет во Тетово, Тетово 2017. стр. 101-108. 

12) Патот на Македонија да стане полноправна членка на НАТО. Овој труд е објавен 
во меѓународното научно списание ЦЕНРТУМ бр. 9/2018 година, од Центарот за 
институционално разбирање и соработка во Скопје 2018. стр. 277-287. 

13) Краток преглед на соработката и предизвиците за влез на Македонија во НАТО 

(A brief overview on cooperation and challenges for Macedonia to join NATO). Објавено во 
Меѓународниот весник за општествени науки „ВИЗИЈА“ 29/2018. Скопје. Стр. 409-417. 

 

3. Учество на меѓународни и други конференции 
Учествувал на меѓународни конференции кои опфатија теми од областа на 
меѓународните односи, регионалната безбедност, улогата на медиумите во земјите во 

транзиција, а во некои од нив имали научно-стручни презентации и тоа во: 

- Париз во 1999 година. - Скопје во 2001 година; - Лондон во 2003 година; 
- Дубровник, во 2005 година; 2006; 2007; 2009; 2010; 2012; 2013; 2015; 2017 и  2018. 

- Загреб, 2005 година; 2006; 2010, 2012, 2013,2017, 2018 и 2019 година. 
  - Брисел, 2012 година; - Будва, Црна Гора, 2013 година - Словенија, Порторож, 2013 
година - Во Турција, Истанбул, 2011 година –Во Крајова, Романија, 2018 година. - 

Тирана ;, 2013 и 2019 година итн. 
- Во Тетово, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 
 

За периодот како Доцент,  Доц. Др. Милаим Фетаиучествувал на повеке Меѓународни 
научни Конференции и во некои од нив ги претставил своите научни трудови: 
1. Во Тирана 2-3. Мај 2019 година. 
Меѓународна научна конференција „Аудиовизуелен пазар на медиуми, однесувањето на 
публиката и регулаторна рамка“. Во организација на Одделот за Новинарство и 
комуникација на Универзитетот во Тирана и Регулаторот за медиуми (АМА); во Тирана 
2-3. 05. 2019 година. 
На оваа Конференција тој презентираше научен труд насловен- 

„Регулаторот и слободата на медиуми во мултикултурни држави, случај на Северна 
Македонија“. 

 

2.- Во Хрватска. Загреб 4-5 април 2019 година. 
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  Во Загреб, Меѓународната научна конференција посветена на 70-годишнината од 
основањето на НАТО и десетгодишнината од членството на Хрватска, насловена како 
„Десет години на Хрватска во НАТО - искуства и перспективи“. Во организација на 
Хрватскиот Атлантски Совет. 
На оваа конференција тој претставил научен труд под наслов: ,,Патот на Р. С. 
Македонија за членство во НАТО -искуства и перспективи ”. 

 

3. Во Хрватска, на островот Шипан кај Дубровник, од 24 - 29 јуни 2018 година. 
 Меѓународна научна конференција што се одржа во Шипан, Дубровник, Хрватска од 24 
- 29 јуни 2018 година. Во организација на: Атланскиот совет на Хрватска, со поддршка 
на Секторот за јавна дипломатија на НАТО и Меѓународниот институт за мир од Виена, 
Меѓународно летно училиште  Шипан , “Улогата на НАТО во процесот на стабилизација 
на земјите од Западен Балкан” во периодот од 24 до 29 јуни 2018 година. 

(Организиран од Атлантскиот совет на Хрватска, со поддршка на Секторот за јавна 
дипломатија на НАТО и Меѓународниот институт за мир во Виена. Конференција - 

Меѓународно летно училиште Шипан 2018): „Улогата на НАТО во процесот на 
стабилизација на Западен Балкан “од 24 јуни до 29 јуни 2018 година).: The Atlantic 

Council of Croatia, With the Support of NATO Public Diplomacy Division and International 

Institute for Peace from Vienna, organizes traditional International Summer School Šipan, : 
’The role of NATO in the process of stabilization of Western Balkan Countries’ in the period 

from 24 June – 29 June 2018 

На оваа конференција тој претстави научен труд со наслов: 
Македонија и НАТО  (Macedonia and  NATO). 

 

4. Во Тетово на 17-18 ноември 2017 година. 
Четврта меѓународна научна конференција во УТ Тетово „Безбедносни предизвици и 
универзални стандарди во процесот на Евроатлантска Интеграција“. Одржана на 17-18 

ноември 2017 година.(4th International Scientific Conference “Security Challenges and 

Universal Standards in the Euro-Atlantic Integration Process”  

Date 17-18 November 2017 University of Tetova, Tetova, Macedonia.) 

Датум 17-18 ноември 2017 година Универзитет во Тетово, Тетово, Македонија 

На оваа конференција тој го претстави научниот труд насловен - 
„Краток опис на мировните опрации во Макдонија “. 

“Short description on pace operations in Macedonia”. 

 

5. ВоХрватска, наостровотШипанкајДубровник, од 26 - 30 јуни 2017 година. 
МеѓународнанаучнаконференцијаштосеодржавоШипан, Дубровник, Хрватскаод 26 - 30 

јуни 2018 година. 
ТрадиционалномеѓународнолетноучилиштеШипан, 16-ти оваагодина, вопериодод 26 - 

30 јуни 2017 година, воорганизацијанаАтлантскиотсоветнаХрватска, соподдршкана ПДД 

на НАТО и МеѓународниотинститутзамирВиена, сотема.: „Новатаулогана НАТО и 
предизвицитевоЗападенБалкан“. Сотоаќесесобератистакнатиговорници, 
експертизамеѓународниодноси и меѓународнабезбедностодцелиотсвет, какоучесници, 
младипостдипломскистуденти и лидери). 
(Traditional International Summer School Šipan, 16th this year, in the period of 26 – 30 June 

2017, organized by the Atlantic Council of Croatia, with the support of NATO PDD and the 

International Institute for Peace Vienna, with the topic.  E titulluar: : 'The new role of NATO 
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and challenges in the Western Balkan'. It will gather distinguished speakers, experts in 

international relations and international security from the whole world, as participants, young 

postgraduate students and leaders). 

На оваа конференција  претставил научен труд со наслов: 
„Македонија и НАТО, 24 години соработка“ 

 

6. Во Хрватска, во Загреб, 21-22. Ноември 2017 година. 
Меѓународна научна конференција, „Ширење НАТО-а на Западни Балкан, 21 - 22. 11. 

2017“ („Проширување на НАТО во Западен Балкан“) .Организирана од Атлантскиот 
совет на Хрватска. Во ова Конференциа имаше учесници од сите земји од Западен 
Балкан, како и од Хрватска и Словенија. Конференцијата ја поздравија министерот за 
надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска и Црногорскиот 
министер за надворешни работи, како претставник на најновата членка на НАТО. 
На оваа конференција го презентирашетој научниот труд со наслов - 
„Достигнубањата и проблемите на  Македонијана патот кон НАТО“. 

 

7. Во Романија, Крајова, од 24 - 25 март 2017 година. 
Меѓународна научна конференција во Крајова, Романија од 24 до 25 март 2017 година. 
7-та меѓународна конференција ЦЕПОС, насловена „По комунизмот“. 

(CEPOS 7th International Conference AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER 

SCRUTINY is an event addressing both history and present enabling new perceptions and 

attitudes, visions and explorations of the East and West.) 

Интернет-страница: http://cepos.eu/upoming.html 
На оваа конференција тој го претстави апстрактот на научниот труд со наслов: 
„Предизвици и можности на земјите од Западен Балкан кон евро-атлантските 

интеграција“ 

"Challenges and Opportunities of Western Balkan States towards Euro-Atlantic Integration" 

 

8. Тетово, 18-19 октомври 2016 година. 
Меѓународна научна конференција организирана од Универзитетот во Тетово, Правен 
факултет во Тетово, 18 - 19 октомври 2016 година. Под наслов 

Правда и Предизвиците на Евро-атлантските процеси 

На оваа конференција тој претставил научен труд со наслов: 
Влианието на Охридскиот договор на процесот на децентрализација на Македонија. 
(The Impact of the Ohrid Agreement on Macedonia's Decentralization Process.) 

 

9. Во Тирана, 12-13 јуни 2014 година. 
Меѓународна научна конференција одржана во Тирана, на 12-13 јуни 2014 година. 
Во организација на - Централната регионална конференција на опсерваторијата за 
медиуми на ЈИЕ: 
„Медиумите и новинарството во Југоисточна Европа - заробени од посебни интереси 
или се врака во служба на јавноста?“ 

Регионална конференција за опсерваторија за медиуми на Југоисточна Европа: 
„Медиумите и новинарството во Југоисточна Европа - заробени од посебни интереси 
или се враќаат вослужба на јавноста?“ 

На оваа конференција тој претстави научен труд со наслов: 
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Развој на политики за медиуми и нивно спроведување во Македонија - Улогата на 
регулаторното тело за медиуми. (Media policy development and its implementation in 

Macedonia – The role of the regulatory body for the media). 

 

10. Во Тетово, 12.03.2014 година. 
Меѓународна научна конференција организирана од Универзитетот во Тетово, Правен 
факултет во Тетово, 12. 03. 2014 г. 
Конференцијата насловена: „Владеење на правото и демократијата“. 

На оваа конференција тој го претстави научниот труд со наслов: 
„Стандардите на Советот на Европа за надлежноста на регулаторните тела за 
радиодифузниот сектор во спроведувањето на законите за медиуми“. 

 

11. Во Црна Гора, во Будва, 14-15 ноември 2013 година. 
  Меѓународна научна конференција, Будва, Црна Гора од 14-15 ноември 2013 година 

Меѓународна научна конференција за државите од Југоисточна Европа - Зајакнување на 
независноста на регулаторните тела за медиуми. 
Конференцијата беше поддржана од Советот на Европа и Норвешкото Министерство за 
надворешни работи. 
(Регионална конференција на Југоисточна Европа Зајакнување на независноста на 
регулаторните тела за медиуми 14-15 ноември 2013 година). 
 

III. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот Доц. Др. Милаим Фетаи редовно, во двата семсетри од секоја учебна година, 
држел предавања на Универзитетот во Тетово, и тоа и во Тетово и во дисперзирани 
студии на правниот факултетво Куманово, во Скопје и во Кичево. Кандидатот Доц Др. 
Милаим Фетаи држи предавања и во прв циклус и во втор циклус на Правниот факултет. 

Доц. Д-р Милаим Фетаи менторирал 5 кандидати кои работеле и ги одбранеле своите 
теми на студиите за Политички Науки и 5 кандидати во Новинарство и Медиуми. Тој 
исто така бил член на голем број комисии за одбрана на темите во Магистерските студии 
и за одбрана на теми во Одделот за Политички Науки и Новинарство и Медиуми. 
Доц Др. Милаим Фетаи бил член на комисија за вреднување и одбрана на други 
магистерски теми, каде не бил ментор.  
 

1. Предавања во прв циклус 

 

Академска година 2013/2014 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); за предметите - Медиуми и Меѓуетничките односи, 
Медиумите и општество. 
Семестар-V- Политички науки, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово и Скопје); 
Семестар -V- Куманово, Јавна администрација, Хуманитарно и Воено право. ЕКТС 4. 3 
+ 1, (предавања и вежби во Куманово); 
.Летен семестар 

Семестар- IV - Правен факултет, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово, Скопје и Кичево); 
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Семестар –VI-, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); за предметот - Меѓународни односи. 
Семестар –VIII-, Одделение за Новинарство и медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Скопје); за предметот - Медиуми и конфликти. 
 

Академска година 2014/2015 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); Предмети - Медиуми и меѓуетнички односи, Медиуми и 
општеството. 
Семестар-V- Политички науки, Локална Самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово и Скопје); 
Семестар -V- Куманово Јавна администрација, Хуманитарно и Воено право. ЕКТС 4.  (3 
+ 1, предавања и вежби во Куманово); 
 

Летен семестар 

Семестар-IV- Правен факултет, Локална Самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово, Скопје и Кичево); 
Семестар VI и VIII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); на предметите -  Меѓународни односи и Информативните 

Агенции. 
 

Академска година 2015/2016 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); Предмети - Медиуми и меѓуетнички односи, Медиуми и 
општеството. 
Семестар-V- Политички науки, Предмет - Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, 
(предавања и вежби во Тетово и Скопје); 
 

Пролетен семестар 

Семестар-IV - Правен факултет, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово, Скопје и Кичево); 
Семестар VI и VIII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); за предметот - Меѓународни односи и Информативни 
Агенции. 
 

Академска година 2016/2017 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); Предмети - Медиуми и меѓуетнички односи, Медиуми и 
општество. 
Семестар-V- Политички науки, предмет - Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, 
(предавања и вежби во Тетово и Скопје); 
 

Пролетен семестар 
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Семестар-IV - Правен факултет, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово, Скопје и Кичево); 
Семестар VI и VIII, Одделение за Новинарство и медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); на тема - Меѓународни односи и Медиуми и конфликти. 
 

Академска година 2017/2018 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); Предмети - Медиуми и меѓуетнички односи, Медиуми и 
општество. 
Семестар-V- Политички науки, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово и Скопје); 
 

Пролетен семестар 

Семестар-IV - Правен факултет, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово, Скопје); 
Семестар VI и VIII, Одделение за новинарство и медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); за предметите - Теории на модернизмот и Информативните 
Агенции. 

 

Академска година 2018/2019 

Зимски семестар 

Семестар V и VII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); Предмети - Медиуми и меѓуетнички односи, Медиуми и 
општеството. 

Семестар-V- Политички науки, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово и Скопје); 
 

Пролетен семестар 

Семестар-IV - Правен факултет, Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби 
во Тетово); 
Семестар VI и VIII, Одделение за Новинарство и Медиуми, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и 
вежби во Тетово и Скопје); за предметите - Теории на модернизмот иИнформативни 
Агенции. 

 

1. Предавање во втор циклус 

Правен Факултет, Магистерски студии насокаМеѓународни односи 

Академска година 2014/2015 година 

Содржина на курсот - Современи политички системи 

Академска година 2015/2016 година 

Правен факултет, Магистерски студии, Меѓународни односи 

Содржина на курсот - Современи политички системи 

Академска година 2016/2017 година 

Правен факултет, Магистерски студии, Меѓународни односи 

Содржина на курсот - Современи политички системи. 
Новинарство и Медиуми, втор циклус 

Предмет - Медиуми и Меѓуетнички односи 
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Академска година 2017/2018 година 

Правен факултет, Магистерски студии, Меѓународни односи 

Содржина на курсот - Современи политички системи. 
Новинарство и медиуми, втор циклус 

Предмет - Медиуми и меѓуетнички односи 

2018/2019 академска година 

Правен факултет, Магистерски студии, Меѓународни односи 

Содржина на курсот - Современи политички системи. 
Новинарство и медиуми, втор циклус 

Предмет-Медиуми и меѓуетничките односи. 

 

IV. ДЕЈСНОТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

1. Потпретседател на Советот за радиодифузија на РСМ во Скопје од 2010 до 2014 
година. 
2 .Член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(ААВМУ) во Скопје од мај 2014 година за период од 7 години; 
3. Потпретседател на Институтот за Политички и Меѓународни Студии (ISPN) во 
Скопје, од април 2019 година. 
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 

Според горенаведените констатации, Рецензионата комисија цени дека 
кандидатот Доц. Др. Милаим Фетаи ги исполнува сите законски услови за избор во 
наставно звање-ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР.  

Кандидатот Доц. Др. Милаим Фетаи го има неопходното образование, има 
доволен број на публикации, искуство во академската област, учество во меѓународни 
конференции.  

Според тоа, Комисијата констатира дека кандидатот Доц Др. Милаим Фетаи ги 
исполнува сите услови за стекнување со наслов ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР предвидени во 
член 172-175 од Законот за високо образование (“Службен весник на РМ бр. 82/2018“), 

Статутот на Универзитетот во Тетово, како и Правилникот за посебните критериуми и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички 
звања во Универзитетот во Тетово.  

Рецензионата комисија има чест да му предложи на наставно-научниот совет на 
Правниот Факултет и Советот на Ректоратот на Универзитетот во Тетово, да Доц. Др. 
Милаим Фетаи го избере во наставно-научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР за 
предметите: 

 1. Локална Самоуправа  
2. Управување со кризи и 

3. Хуманитарно и војно право  
 
Рецензиона комисија:  
 

1. Проф. Др. Башким Селмани, претседател 

 

__________________________________ 

 

2. Проф. Др. Илбер Села, член 

 

_________________________________ 

 

3. Проф. Др. Јусуф Зејнели, член 

 

__________________________________ 

 

 

Тетово,  2019  
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П Р И Л О Г 

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО И 
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 

КАНДИДАТ: МИЛАИМ ФЕТАИ 

 

ИНСТИТУЦИЈА: ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 

ПРЕДМЕТИ:           1. Локална Самоуправа  
2. Управување со кризи и 

3. Хуманитарно и војно право   
 

Звање врз основа на објавениот конкурс:ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР 

 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Бр.  ВИД НА АКТИВНОСТ Поени 

1 Предавања (предмети од прв цикллус на студии)  

I.1. Медиуми и меѓуетнички односи,  Новинарство и медиуми  
(2 + 1, Скопје, 6 семестри) 

2x15x6x0.04=7.2 

I.2 Медиуми и општество, Новинарство и медиуми  
(2 + 1, Скопје, 6 семестри) 

2x15x6x0.04=7.2 

I.3 Меѓународни односи, Одделение за Новинарство и медиуми 
(Скопје 2 + 1, 4 семестри) 

3x15x4x0.04=4.8 

I.4. Медиуми и конфликти, Новинарство и медиуми  
(2 + 1, Скопје, 6 семестри) 

2x15x6x0.04=7.2 

I.5  Информативне Агенције. Новинарстно и Медиуми 

( 2+1, Скоје, 4 Семестра ) 
2x15x4x0.04=4.8 

I.6  Реирије Модернизма. Новинарсто и Медији 

(2+1, Скопје, 4 Семестри) 
2x15x4x0.04=4.8 

I.7. Хуманитарно и воено право. 
(3 + 1 во Куманово, Јавна администрација, 4 семестри); 

2x15x4x0.04=4.8 

I.8. Локална самоуправа, ЕКТС 3, 2 + 1, (предавања и вежби  на 
студиите за Политички Науки 6 семестри. Тетово и во 
Скопје ); 

2x15x12x0.04=14.4 

 Бкупно 47.6 

   

2 Предавања (предмети од втор циклус на студии)  

2.1 Современи политички системи,(Магистерски студии на 
Правен факултет, 3 + 1, семестри 2 ) 

3x15x2x0.05=4.5 

2..2 Медиуми и меѓуетнички односи,  Новинарство и медиуми  
(2 + 1, Скопје, 6 семестри) 

2x15x2x0.05=3 

3 Менторво изработка на Дипломските радови и член на 
Комисиите за Oдбрана 

 

3.1 Ментор, на работа за Диплома на студии на Политички 
Науки 

5x1=5 
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3.2 Ментор во изработка на Дипломи за студенти во 
Новинарство и Медии 

5x1=5 

3.3 Член на Комисија за одбранаДипломските радови во 
Студиите заНовинарство иМедиуми 

11x0.5=5.5 

3.4 Член на Комисија за одбранаДипломските радови во 
Студиите за Политички Науки 

6x0.5=3 

3.5 Член на Комисија за оценка и одбрана на Магистерси труд. 4x1=4 

  

ВКУПНО30+47.6=77,6 

30 

 

30+47.6=77,6 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВИ СО ОРИГИНАЛНИ 
НАУЧНИ/СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ, 
ОБЈАВЕНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ СО PROCEEDINGS, СО 
МЕЃУНАРОДЕН УРЕДУВАЧКИ ОДБОР, 
ВО МЕЃУНАРОДНИ СПИСАНИЈА ИЛИ 
СПИСАНИЈА СО ИМПАКТ ФАКТОР 

 

1 Краток преглед на соработката и предизвиците 
за влез на Македонија во НАТО (A brief 
overview on cooperation and challenges for 

Macedonia to join NATO). Објавено во 
Меѓународниот весник за општествени науки 
„ВИЗИЈА“ 29/2018. Скопје. Стр. 409-417. 

6 

2 Патот на Македонија да стане полноправна 
членка на НАТО. Овој труд е објавен во 
меѓународното научно списание ЦЕНРТУМ бр. 
9/2018 година, од Центарот за институционално 
разбирање и соработка во Скопје 2018. стр. 277-

287. 

 

6 

3 Влијанието на Охридскиот договор врз 
процесот на децентрализација во Македонија; 
Овој труд е објавен во Меѓународното научно-

правно списание „Јустисија“ бр. 8/2017, Правен 
факултет, Универзитет во Тетово, Тетово 2017. 
стр. 101-108. 

 

6 

4 Политичко-Правни основи на соработката 
на Македонија со Европската унија; овој труд е 
објавен во меѓународното правно-научно 
списание Улпијанус бр. 2/2014, Правен 
Факултет, Универзитет во Тетово, Тетово 2014. 
стр. 213-223. 

 

6 
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5 Евроатлантскиот процес на интеграција на 
Македонија и тешкотиите со кои се соочува 
овој процес. Објавено во Научно и 
Професионално списаниеза право, 
УЛПИЈАНУС, ГОДИНА 2, Број 1 (2012) во 
Тетово 2012. Стр. 275-286. 

 

6 

6 Спорот со Грција и интеграциите на 
Македонија; овој труд е објавен во списанието 
за политичка култура и дијалог: Цивил Медиа, 
Скопје 2011. стр. 94-104. 

 

6 

7 Македонија и НАТО - уставниот спор за името 
на Македонија. (НАТО Македонија); ова дело е 
објавено во: Годишен зборник ,, Годишњак, 
Шипан 2008 “Уредник: Лидија Чехулиќ, 
издавач: Политичка Култура„ Nakladno-

istraživacki zavod “Atlansko Viječe Hrvatske”, 

Zagreb, 2009. стр. 169-181. 

6 

8 Македонија и НАТО; овој труд  е објавен во: 
Годишен зборник ,, Годишњак, Шипан 2007 

“Уредник: Лидија Чехулиќ, издавач: Политичка 
Култура„ Nakladno-istraživacki zavod “Atlansko 

Viječe Hrvatske”,Zagreb, 2008., стр. 122-132. 

 

6 

9 Македонија и управување со 
кризи(Macedonia and Crisis Management).  Овој 
труд е објавен во: „Годишен зборник на, 

Годишњак, Шипан 2006“ Уредник: Лидија 
Чехулиќ, Издавач: Политичка Kултура, 
„Nakladno-istraživacki zavod“ Atlansko Viječe 
Hrvatske, Zagreb, 2007 година. , стр. 152-159. 

 

6 

10 Улогата на меѓународните мировни мисии за 
зачувување на мирот и стабилноста во 
Македонија. (Uloga međunarodnih mirovnih 

misija u očuvanju miraistabilnostiu Makedoniji); 

овој труд е објавен во: Годишен зборник ,, 
Годишњак, Шипан 2005 “Уредник: Лидија 
Чехулиќ, издавач: Политичка Култура„ 

Nakladno-istraživacki zavod “Atlansko Viječe 
Hrvatske”, Zagreb, 2006., стр. 52-61. 

 

6 
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11 Решавањето на прашањето за положбата на 
етничките малцинства е услов за стабилизирање 
на мултиетничката држава (Rjesavanje položaja 
etničkih majnina je ujet za stabilnost multietničke 
držve) објавено во списанието Međunarodne 
studije Zagreb, бр. 3-4 / 2004, стр. 146-154 

 

6 

12 Македонија и Европската унија (Makedonija 

i Europska unija); овој труд е објавен во 
списанието Međunarodne studije, Загреб, бр. 
2/2004, стр. 57-73. 

 

6 

 Вкупно   12 x 6 = 72 72 

   

III СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 

 

1 Книги 

Доц. Др. Милаим Фетаи има објавено 
Монографијата: 

Охридски Договор - основа за 
Демократизација и Еуроатланска Интеграција 
на Македонија. Објавено од Институт за 
Политички и Меѓународни студии, Скопје 2017. 
Стр. 264. ISBN 978-608-4801-12-2 .  Рецензенти, 
проф. Д-р Ѓезаир Загањори и проф. Д-р Илбер 

Села. 
 

8 

IV ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

 

 1. Потпретседател на Советот за Радиодифузија 
на РСМ во Скопје од 2010 до 2014 година. 
 

4 

 2. Член на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ) во 
Скопје од мај 2014 година за период од 7 
години; 
 

4 
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 Вкупно 8 

V УЧЕСТВО ВО НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ   

1 Во Тирана 2-3. Мај 2019 година. 
Меѓународна научна конференција 
„Аудиовизуелен пазар на медиуми, 
однесувањето на публиката и регулаторна 
рамка“. Во организација на Одделот за 
Новинарство и комуникација на Универзитетот 
во Тирана и Регулаторот за медиуми (АМА); во 
Тирана 2-3. 05. 2019 година. 
На оваа Конференција тој презентираше научен 
труд насловен- 

„Регулаторот и слободата на медиуми во 
мултикултурни држави, случај на Северна 
Македонија“. 

 

4 

2 Во Хрватска. Загреб 4-5 април 2019 година. 
  Во Загреб, Меѓународната научна 
конференција посветена на 70-годишнината од 
основањето на НАТО и десетгодишнината од 
членството на Хрватска, насловена како „Десет 
години на Хрватска во НАТО - искуства и 
перспективи“. Во организација на Хрватскиот 
Атлантски Совет. 
На оваа конференција тој претставил научен 
труд под наслов: ,,Патот на Р. С. Македонија за 
членство во НАТО -искуства и перспективи ”. 

 

4 

3 Во Хрватска, на островот Шипан кај 
Дубровник, од 24 - 29 јуни 2018 година. 
 Меѓународна научна конференција што се 
одржа во Шипан, Дубровник, Хрватска од 24 - 

29 јуни 2018 година. Во организација на: 
Атланскиот совет на Хрватска, со поддршка на 
Секторот за јавна дипломатија на НАТО и 
Меѓународниот институт за мир од Виена, 
Меѓународно летно училиште  Шипан , 
“Улогата на НАТО во процесот на 
стабилизација на земјите од Западен Балкан” во 
периодот од 24 до 29 јуни 2018 година. 

(Организиран од Атлантскиот совет на 
Хрватска, со поддршка на Секторот за јавна 

4 
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дипломатија на НАТО и Меѓународниот 
институт за мир во Виена. Конференција - 

Меѓународно летно училиште Шипан 2018): 
„Улогата на НАТО во процесот на 
стабилизација на Западен Балкан “од 24 јуни до 
29 јуни 2018 година).: The Atlantic Council of 

Croatia, With the Support of NATO Public 

Diplomacy Division and International Institute for 

Peace from Vienna, organizes traditional 

International Summer School Šipan, : ’The role of 

NATO in the process of stabilization of Western 

Balkan Countries’ in the period from 24 June – 29 

June 2018 

На оваа конференција тој претстави научен труд 
со наслов: 
Македонија и НАТО  (Macedonia and  NATO). 

 

4 Во Тетово на 17-18 ноември 2017 година. 
Четврта меѓународна научна конференција во 
УТ Тетово „Безбедносни предизвици и 
универзални стандарди во процесот на 
Евроатлантска Интеграција“. Одржана на 17-18 

ноември 2017 година.(4th International Scientific 

Conference “Security Challenges and Universal 

Standards in the Euro-Atlantic Integration Process”  

Date 17-18 November 2017 University of Tetova, 

Tetova, Macedonia.) 

Датум 17-18 ноември 2017 година Универзитет 
во Тетово, Тетово, Македонија 

На оваа конференција тој го претстави научниот 
труд насловен - 
„Краток опис на мировните опрации во 
Макдонија “. 

“Short description on pace operations in 

Macedonia”. 

 

4 

5 Во Хрватска, на островот Шипан кај 
Дубровник, од 26 - 30 јуни 2017 година. 
Меѓународна научна конференција што се 
одржа во Шипан, Дубровник, Хрватска од 26 - 

30 јуни 2018 година. 
Традиционално меѓународно летно училиште 
Шипан, 16-ти оваа година, во период од 26 - 30 

јуни 2017 година, во организација на 
Атлантскиот совет на Хрватска, со поддршка на 
ПДД на НАТО и Меѓународниот институт за 
мир Виена, со тема.: „Новата улога на НАТО и 

4 
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предизвиците во Западен Балкан“. Со тоа ќе се 
соберат истакнати говорници, експерти за 
меѓународни односи и меѓународна безбедност 
од целиот свет, како учесници, млади 
постдипломски студенти и лидери). 
(Traditional International Summer School Šipan, 
16th this year, in the period of 26 – 30 June 2017, 

organized by the Atlantic Council of Croatia, with 

the support of NATO PDD and the International 

Institute for Peace Vienna, with the topic.  E 

titulluar: : 'The new role of NATO and challenges 

in the Western Balkan'. It will gather distinguished 

speakers, experts in international relations and 

international security from the whole world, as 

participants, young postgraduate students and 

leaders). 

На оваа конференција  претставил научен труд 
со наслов: 
„Македонија и НАТО, 24 години соработка“ 

6 Во Хрватска, во Загреб, 21-22. Ноември 2017 
година. 
Меѓународна научна конференција, „Ширење 
НАТО-а на Западни Балкан, 21 - 22. 11. 2017“ 

(„Проширување на НАТО во Западен Балкан“) 

.Организирана од Атлантскиот совет на 
Хрватска. Во ова Конференциа имаше учесници 
од сите земји од Западен Балкан, како и од 
Хрватска и Словенија. Конференцијата ја 
поздравија министерот за надворешни работи и 
европски прашања на Република Хрватска и 
Црногорскиот министер за надворешни работи, 
како претставник на најновата членка на НАТО. 
На оваа конференција го презентирашетој 
научниот труд со наслов - 
„Достигнубањата и проблемите на  
Македонијана патот кон НАТО“. 

 

4 

7 Во Романија, Крајова, од 24 - 25 март 2017 
година. 
Меѓународна научна конференција во Крајова, 
Романија од 24 до 25 март 2017 година. 
7-та меѓународна конференција ЦЕПОС, 
насловена „По комунизмот“. 

(CEPOS 7th International Conference AFTER 

COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER 

SCRUTINY is an event addressing both history and 

present enabling new perceptions and attitudes, 

4 
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visions and explorations of the East and West.) 

Интернет-страница: http://cepos.eu/upoming.html 

На оваа конференција тој го претстави 
апстрактот на научниот труд со наслов: 
„Предизвици и можности на земјите од Западен 
Балкан кон евро-атлантските интеграција“ 

"Challenges and Opportunities of Western Balkan 

States towards Euro-Atlantic Integration" 

 

 

8 Тетово, 18-19 октомври 2016 година. 
Меѓународна научна конференција 
организирана од Универзитетот во Тетово, 
Правен факултет во Тетово, 18 - 19 октомври 
2016 година. Под наслов 

Правда и Предизвиците на Евро-атлантските 
процеси 

На оваа конференција тој претставил научен 
труд со наслов: 
Влианието на Охридскиот договор на процесот 
на децентрализација на Македонија. 
(The Impact of the Ohrid Agreement on 

Macedonia's Decentralization Process.) 

 

4 

9 Во Тирана, 12-13 јуни 2014 година. 
Меѓународна научна конференција одржана во 
Тирана, на 12-13 јуни 2014 година. 
Во организација на - Централната регионална 
конференција на опсерваторијата за медиуми на 
ЈИЕ: 
„Медиумите и новинарството во Југоисточна 
Европа - заробени од посебни интереси или се 
врака во служба на јавноста?“ 

Регионална конференција за опсерваторија за 
медиуми на Југоисточна Европа: 
„Медиумите и новинарството во Југоисточна 
Европа - заробени од посебни интереси или се 
враќаат вослужба на јавноста?“ 

На оваа конференција тој претстави научен труд 
со наслов: 
 Развој на политики за медиуми и нивно 
спроведување во Македонија - Улогата на 
регулаторното тело за медиуми. (Media policy 

development and its implementation in Macedonia 

– The role of the regulatory body for the media). 

 

 

4 
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10 Во Тетово, 12.03.2014 година. 
Меѓународна научна конференција 
организирана од Универзитетот во Тетово, 
Правен факултет во Тетово, 12. 03. 2014 г. 
Конференцијата насловена: „Владеење на 
правото и демократијата“. 

На оваа конференција тој го претстави научниот 
труд со наслов: 
„Стандардите на Советот на Европа за 
надлежноста на регулаторните тела за 
радиодифузниот сектор во спроведувањето на 
законите за медиуми“. 

 

4 

11 Во Црна Гора, во Будва, 14-15 ноември 2013 
година. 
  Меѓународна научна конференција, Будва, 
Црна Гора од 14-15 ноември 2013 година 

Меѓународна научна конференција за државите 
од Југоисточна Европа - Зајакнување на 
независноста на регулаторните тела за медиуми. 
Конференцијата беше поддржана од Советот на 
Европа и Норвешкото Министерство за 
надворешни работи. 
(Регионална конференција на Југоисточна 
Европа Зајакнување на независноста на 
регулаторните тела за медиуми 14-15 ноември 
2013 година). 
 

4 

  

 

ВКУПНО11 x 4 = 44 

 

 

 

44 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

 

 

Поени 

   I.      НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАДЕЈНОСТ 

77.6 

  II.     НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТДЕЈНОСТ 72 

 III.   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 8 

  IV.      ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 8 

  V.    УЧЕСТВО ВО НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 44 

ВКУПНО 209.6 

 

 

 

 

  Рецензиона комисија: 
 

 

1. Проф. Др.Башким Селмани, претседател 

 

_________________________________________ 

 

2. Проф. Др. Илбер Села, член 

 

_________________________________________ 

 

3. Проф. Др. Јусуф Зејнели, член 

 

_________________________________________ 

 
Tetovо, ____________2019 
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