
До:
НАСТАВНО - НАУЧНИОТ СОВЕТ НА

ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ
СЕНАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

РЕФЕРАТ ОД РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

За избор - реизбор на наставник во сите наставно - научни звања звања од областа на
Граганското  право(50803 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја,
полиња и области според Меѓународната фраскатиева класификација) на Правниот

Факултет, Универзитет во Тетово

Врз основа на член 1 од Одлуката за формирање на Рецензентска Комисија со бр.13-384/1
од 03.06.2022 година од Наставно - научниот совет на Правниот Факултет од состанокот
одржан на 03.06.2022, составен од:

1. Проф. Д-р Абдула Алиу - претседател
2. Проф. Д-р Аднан Јашари - член
3. Проф. Д-р Башким Селмани - член

во врска со Конкурсот  објавен на 04.05.2022 во дневните  весници „Koхa“ и „Слободен
печат“  и  во  официјалната  веб-страница  на  Универзитетот  во  Тетово
(www.unite.edu.mk/konkurse),  за  избор-реизбор на  наставник  во  сите  наставно  -  научни
звања  од  областа  на  Граѓанското  право  (50803  од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според  Меѓународната  фраскатиева
класификација),  Рецензентската  комисија,  по  разгледувањето  на  доставената
документација за апликација, утврди дека:

На Конкурсот за избор - реизбор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
на  Граѓанското  право  (50803  од  класификацијата  на  научно-истражувачките  подрачја,
полиња  и  области  според  Меѓународната  фраскатиева  класификација),  се  пријавиле
доленаведените кандидати:
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Кандидатот I: Проф. др. Агим Нухиу

Кандидатот II: Д-р. Ирфан Тефики

По  разгледувањето  на  доставената  документација  на  кандидатите,  Рецензентската
комисија го претставува овој опис:

Кандидат I: Проф. д-р. Агим Нухиу

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ Проф. Др. АГИМ НУХИУ

Проф. Д-р Агим НУХИУ

Врз основа на поднесената документација, кандидатот Агим Нухиу е роден на 24
август, 1977, во с. Слатина - Тетово. Со голем успех го завршил основното образование во
местото на раѓање а средното образование во гимназијата во Тетово. Основните студии за
правда ги завршил на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово со просечна оценка
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9.09  и  добил  звањето  дипломиран  правник.  Во  текот  на  учебната  1999/2000  година  е
прогласен за најуспешен студент во студиите за правда.

Кандидатот  ги  продолжил  постдипломски  магистарски  студии  на  двете
универзитети. Тој, има магистриран во  Департаментот за граѓанско право на Правниот
факултет на Универзитетот во Тирана во 2007 година со просечна оценки 9.43 и го стекна
научната квалификации магистер по граѓанско право.

Во 2008 година, кандидатот има завршено пост-дипломски магистраски студи и врз
Програмата на Катедрата на граѓанското право во  правниот факултет на Универзитетот
во Приштина и има добиен научен степен магистер на науки во граѓанското право.

Постдипломските  докторски  студии  ги  следил  во  Департаментот  за  граѓанско
право на Правниот факултет на Универзитетот во Тирана на периодот 2009-2013 година.
Во јавната  одбрана,  докторската  дисертација  под наслов:  "Правото  на  осигурување во
автомобилските  несреќи во Македонија" е оценет со 94 поени од стручното комисија и на
кандидатот му е делен научната кфалификација Доктор на граѓанското право.

УНИВЕРЗИТЕТСКО  ИСКУСТВО:

По  дипломирањето  и  завршувањето  на  основните  правни  студии,  во  учебната
2000/2001, кандидатот е ангажиран како соработник  во звање асистент за предметите од
граѓанското  право.  Во  2004  год.  од  страна  на  Матичната  Комисија  за  основање  на
Државниот универзитет во Тетово беше избран за соработник во звање помлад  асистент
за предметот "Граѓанското право – општ и стварен дел". Во 2009 година, проф. д-р. Агим
Нухиу е реизбран за соработник на звање асистент по предметите:  „Граѓанско право –
општ и стварен дел“ и „Граѓанско процесно право“, додека во 2013 година е избран за
доцент по предметите „Граѓанско право“ и „ Граѓанско процесно право“, а во 2017 година,
согласно член 136 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/2008) е избран за вонреден професор по предметите: „Граѓанско право
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- општ и стварен дел„ и “Граѓанско процесно право“, позиција која го држи и ден денес.
Кандидатот Проф. Д-р Агим Нухиу, од 2013 година е ангажиран и во постидипломските
мастер  и  докторски  студии  во  Правниот  факултет  при  Тетовскиот  Универзитет  и  во
Меѓународниот Универзитет во Струга.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Кандидатот  Агим  Нухиу  од  2010  год.  е  член  на  Комисијата  за  заштита  од
дискриминација на Република Македонија. Во 2011 година  е назначен за Претседател на
истражувачкиот научен  Форум на  Здружението на правници Албанци во Македонија. Од
2008  година  тој  е  член  на  стручниот  испит  за  застапник  на  заштита  на  идустриска
сопственост при Заводот за индустриска сопственост  на  РМ. и предавач на предметот
"Облигациони  односи   и  мерки  на  осигурување".  Во  2008-2010  година  бил  член  на
Комисијата за државна матура во Министерството за образование и наука на Република
Македонија. На 5 декември, 2008 година од страна на Владата на Република Македонија е
назначен  член  на  Комисијата  за  изготвување  за  почеток  со  работа  на  Факултетот  за
медицински науки и на Факултетот за бизнис администрација на Државниот Универзитет
во Тетово. Во периодот 2008 - 2010 година тој бил  член на Одборот за акредитација на
високообразовните институции во Македонија.  Тој бил член на Статутарната – Правна
Комисија  на  Општина   Теарце  во  периодот  2004  -  2008  и  заменик  /  Претседател  на
Управниот  Одборот  на  Институтот  за  здравствена  заштита  во  -  Тетово  во  текот  на
периодот 2002-2007.

 Избор во повисокото наставно-научно, наставно, научно и соработничко звање може да се врши пред истекот на периодот за кој е
извршен изборот на постојаното звање, доколку наставникот,  односно соработникот ги исполнил условите за избор за повисокото
звање и со својата научна и наставна работа особено придонел за развојот односно примената на научната,  односно уметничката
дејност за која е избран и има објавено научни и стручни трудови, по истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен
изборот. По исклучок лице може да биде избрано во повисоко наставно-научно, наставно, научно или соработничко звање и порано,
пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојаното звање, доколку покрај условите од ставот 1 на
овој член има објавено најмалку два научни или стручни труда во престижните меѓународни списанија со импакт фактор или пак тие се
цитирани во истите. Иницијатива за избор во повисоко звање пред истекот на рокот, треба да дадат најмалку два института, односно
катедри од сродни научни области. Постапката за предвремен избор во повисоко звање се спроведува согласно со членовите од 131
до 134 од овој закон. Универзитет, односно самостојната високообразовна установа распишува конкурс и ја спроведува постапката за
предверемен избор во високо звање, во согласност за единствените критериуми за избор во звања и правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања.
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Додека  работел  на  Универзитет,  Агим  Нухиу  бил  вршител  на  должноста  на
Деканот  на  Правниот  факултет  (2009-2010),  Продекан  за  настава  (2006  -  2007),
Координатор за ЕКТС (2005 - 2006), Член на Сенатот на Тетовскиот Универзитет (2003).

     ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

-  Учесник  на  настанот  посветен  на  „Унапредување  на  квалитетот  на  медијацијата“
организиран  од  Академијата  за  судии  и  јавни  обвинители,  Комора  на  медијатори,
Институтот  за  европска  политика  -  ЕПИ  и  Амбасадата  на  Кралството  Холандија  –
(03.05.2022 година, Скопје);

- Учесник на Регионалниот форум „Борба против корупцијата: Западен Балкан во фокус“-
(07.04.2022 година, Скопје);

- Учесниците на V- та  Меѓународна судска конференција „Независноста на судството во
текот  на  реформскиот  процес  -  очекувањата  и  реалноста“  го  потврдивме  ставот  дека
дигитализацијата и модернизацијата на судството ќе бидат на врвот на нашата агенда –
(24.03.2022 година, Скопје);

-  Учесник  на  академската  и  научната  дебата  за  кодификација  на  граѓанското  право  –
(18.03.2022 година, Скопје);

- Учесник на регионалниот состанок во Приштина на кој беше оценето дека собирањето,
обработката  и анализата  на  статистичките податоци за  кривично – правниот систем,  а
особено за конфискацијата на имот, е еден од клучните сегменти на напредокот во оваа
област. И токму заради тоа, го истакнавме процесот на дигитализација во судството на
нашата земја, на кој интензивно се работи и кој значително ќе придонесе за подобрување
на  состојбите  со  статистиката  во  оваа  област.  Во  овој  процес  посебно  внимание
посветуваме  на  интероперабилноста  и  поврзаноста  на  сите  органи кои се  вклучени во
кривично - правниот систем, како што се полицијата,  јавното обвинителство, судовите,
Агенцијата  за  управување  со  одземен  имот,  затворите  и  др..  –  (01.03.2022  година,
Приштина);

- Учесник на Конференцијата на министрите за правда на Советот на Европа –   
 (13-15.12.2021, Венеција – Италија);
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- Учесниците на завршната конференција „Уставен суд на Република Северна Македонија
-  искуство  и  перспективи“  уште  еднаш ја  истакнавме   важноста  на  Уставниот  суд  за
владеењето на правото, правниот поредок, правната сигурност, заштитата на слободите и
човековите права и на граѓанинот - (16.09.2022 година, Скопје);

-  Учесник  на  работилница  заедно  со  амбасадорот  на  ОБСЕ,  г.  Клеменс  Која,
амбасадорката на Германија, г-ѓа Анке Холштајн и г-ѓа Џоана Катцман, претставничка на
Амбасадата на САД во Скопје, учествувавме  на работилницата: „ Addressing Organized
Crime and Corruption through the Re-use of Confiscated Criminal Assets North Macedonia“ -
(10.12.2021, Скопје);

-  High - Level Meeting of the France - German Coordination Initative on the Implemantion of
the  Roadmap  for  Comprehensive  Small  Arms  and  Light  Weapons  Control  in  the  Western
Balkans! -  (31.1.2020,  Berlin Germany);

-  The  Steering  Group  Meeting  of  the  ICMPD  (International  Centre  for  Migration  Policy
Development) under our ministry presidency,  - (14.5.2019, Охрид); 

 - Учесник на конференцијата „ Taking Stock of Efforts to Prevent and Counter Terrorism as
well  as Violent  Extremism and Radicalization  that  lead  to  Terrorism in the OSCE Area”   -
(25.03.2019, Братислава, Словачка);

- Учесник на третата меѓународна конференција за насилен екстремизам и тероризам. -
(16.10.2018 година, Инекс Олгица Охрид),

- Учесник на конференцијата „Facing mixed – migration related  challenge in the region„  -
(7.06.2018, Босна и Херцеговина);

-  Учесник на регионалната  конференција  за  зајакнување на соработката  на општинско
ниво за превенција и заштита на жените од семејно насилство во регионот на Пелагонија -
(06.03.2018 година, Капри Хотел, Битола);

- Учесник на состанокот организиран од SEESAC и германските власти за контрола на
малото и лесното оружје во Југоисточна Европа -  (1.02.2018, Хилтон Подгорица, Црна
Гора);

-  Учесник  на  состанокот  поврзан  со  регионалниот  проект  iPROCEEDS на  Европската
Унија  и  Советот  на  Европа,  целта  беше  МВР да  воспостави  ефективни  механизми  за
соработка,  зајакнување  и  усогласување  на  капацитетите  за  истрага,  заплена  и
конфискација на имот од компјутерски криминал -  (20.12.2017 година);
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- Учесник во проектот Drafting of the Law on Notaries of Macedonia, Deutsche Gesellschaft
fur Internationale zusammenarbeit (GIZ), GmbH, 12.10-15.12.2012;

-  Учесник  во  кампањата,  Реализација  на  концептот  на  медијација  во  Република
Македонија, Министерство за правда на Република Македонија, 2012;
- Учесник на меѓународна конференција  “The integration of the southeastern Europe in the
European Union – Challenges” Тетово, 29-30 јуни 2013 год.

- Учесник во својство на експерт во текот на 2012 година во проектот “Drafting of the Law
on  Notaries  of  Macedonia,  Deutsche  Gesellschaft  fur  Internationale  zusammenarbeit  (GIZ),
GmbH”.

- Ангажиран од Министерство за правда на Република Македонија во текот на 2012-2013
година во спроведувањето на Концептот за медијација во Република Македонија.

- Ангажиран од Министерство за правда на Република Македонија во Работната група за
подготовка на Извештајот за степенот на усогласеност на граѓанското законодавство на
Македонија со она на Европската Унија.

- Учесник на научната активност организирана од Правниот факултет на Универзитетот
во Тирана со тема  “Non discrimination as a constitutional principles of right of Macedonia,
International Scientific Conference " Private law in 100 years of Albanian State”.

- Учесник во 2012 година во научната дејност на Здружението на правниците албанци
на Македонија во Скопје со тема “Institutional framework for the protection discrimination in
Macedonia, International Scientific conference " Legal scientific thought in the era of integration
and globalization" Association of Albanian lawyers of the Republic of Macedonia, 

- Учесник на VI Конгрес на општествените науки на Балкан, Турција – Македонија, во
2012 година, со тема “Social character of automobile liability insurance”.

СТУДИСКА ПОСЕТА И ОБУКИ

Кандидатот проф. д-р Агим Нухиу бил за студиски посети и обуки во некои центри
како  што  се  :  Study  visit  of  Commision  for  Protection  from  Discrimination,  Macedonia,
Бруксел  -  Белгија  (23-27  мај  2012);   Study  visit  of  Commision  for  Protection  from
Discrimination, Macedonia,  Даблин - Ирска (13-17 јуни 2011); Tempus project Strengthening
Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional
Planning,  Erasmus  College,  Бруксел  -  Белгија  (27-28  јануари  2011);  Tempus  project
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Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National
and Regional Planning, Виена - Аустриа – Аликанте - Шпанија, (12 – 17 јули 2010); School
of global studies, University of Gothenburg,  Шведска (7 – 10 јуни 2010); Дипломатската
Академија на Виена, Виена – Австрија (7-10 мај 2010).

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

      Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот постојано се занимава и со
научно истражување од областа на правото и пошироко. Научно-истражувачката дејност
се состои од научни трудови објавени во меѓународни научни списанија и со учество на
меѓународни научни собири, наведени подолу:

Трудови објавени во меѓународни научни конференции и списанија

1. Judicial protection of land easements, Списание Vizione 37/2021 Скопје,
2. Disa  aspekte  juridike  mbi  proceduren  gjyqesore  per  mbrojtje  nga  diskriminimi,

Списание Vizione, 38/2022 Скопје,
3. Public  and private  security  strategic  planning in urban areas,  Безбедносни дијалози,

Списание од областа на безбедноста, одбраната и мировните науки, година 10, број
1-2, 2019, Филозофски факултет – Скопје,

4. „Parental  responsibility  for  damage  caused  by  a  minor  child“  Academic  Journal  of
Business, Administration, Law and Social Siences, Vol. 7, No. 3, November, 2021;

5. “Quality  and  some  legal  effects  of  court  decisions  on  compensation  of  damage  in
automobile accidents”, Balkan Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 7, No. 1, May
2021;

6. “Principle nulla indemnitas sine culpa in civil law”, European Journal of Economics, Law
and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, June 2021;
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7. “The unsolved problem of traffic accidents WorldWide”, Prizren social science Journal
volume 3, September – December, 2019;

8. ‘Position  of  Media  and  Law  Enforcement  Institutions  in  the  Fight  Against  Violent
Extremism and Terrorism – The Case of North Macedonia”, Journal of Law, Policy and
Globalization, Vol. 120, 2022;

9. “The  emergence  of  the  concept  of  rape  as  an  atrocity  in  international  law”,  Balkan
Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 5 No. 1 May, 2019;

10. II.  International  Covid  –  19  and  Current  Issues  Congress  (Online  participation)
“Proceedings in courts during a pandemic caused by The Covid – 19 virus, the case of
Republic of North Macedonia”, 1-2 May, 2021;

11. “Reforma  pravosudnog  Sistema  u  Bosni  i  Hercegovini  i  problem u  funkcionisanju”,
Drustvena I tehnicka istrazivanja, godina V, br. 1, juli – srpanj 2019 godine; 

12. “Silovanje u ratu – Viktimioloske perspective” Drustvena i tehnicka istrazivanja , godina
V, br. 1, juli – srpanj 2019 godine;

13. “Strateski  okvir  za reform javne uprave  u Bosni  i  Hercegovini  2018-2022 u procesu
reforme javne uprave”, Zbornik radova, Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, Juni
2019 godine;

14. “Social Change in The global World” 6 th International Conference, 5-6 September, 2019
Shtip, Republic of North Macedonia;

15. Осма меѓународнаа научна конференција „Општествените промени во глобалниот
свет“, Зборник на трудови, Штип, 2021;

16. “Осврт  на  предизвиците  за  профилирање  на  Министерството  за  внатрешни
работи”,  Агим  Нухиу,  Безбедност  1/19,  Меѓународно  научно  списание
„Безбедност“, бр. 1/19 Скопје;

17. Книгата “E drejta  e sigurimeve”,  проф.  др.  Агим Нухиу, ISBN 978-608-4855-29-3,
Tетово 2022;

18.  "The  equality  and  nondiscrimination  and  the  civil  court  procedure  –  The  case  of
Macedonia"International Knowledge  Sharing  Platform,  Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 47 (2016).

19. IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT" IN THE AREA OF EQUALITY AND
NON-DISCRIMINATION  -  The  case  of  Macedonia,  International   Knowledge  Sharing
Platform, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 43 (2015).

20. „Exchanging  good  practices  on  anti-discrimination  –  work  of  the  Austrian  equality
infrastructure  and  the  national  Commission  for  protection  against  discrimination,,OSBE  &
КMD- 2015, Скопје.

21. “CHARACTERSITICS OF THE CIVIL COURT PROCEDURE FOR PROTECTING
AGAINST DISCRIMINATION, „Social change in the global world "organized by the Faculty of
Law on Goce Delchev University in Stip,  Macedonia,  Faculty of Law, Political  Science and
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Criminology of the University of Liège, Belgium and the Faculty of Law of the Voronezh State
University, Russia,ISBN 978-608-244-229-7, Штип, 2015.

22. Interduction review on the principles of equality and non-discrimination regarding the
legal status of individuals and the right to education - with a special accent on Roma citizens,
Nondiscrimination in Republic of Macedonia, With focus on persons withhout documents and
children  outside  educational  system,  Learning  Together,  Humanitarian  and  charitable  Roma
Association, Mesecina, Gostivar & First Children's Emassy in the World ,,Megjashi'', ISBN 978-
608-65855-3-2 - Скопје, 2015

23. LEGAL ASPECTS FOR PRINCIPLE OF EQUALITY ANDNON-DISCRIMINATION
– THE CASE OF MACEDONIA,,Second International  Scieintific  Conference “SCIENTIFIC
CHALLENGES FOR SUSTАINABLE DEVELOPMENT”, International University of Struga,
2015, International scientific magazine ,,The Heritage,, ISSN 1857-7482, бр. 2/2015,

24. The Constitucional and Social Concept of Human and Citizens Rights in Macedonia, The
1-st  Scardus  Conference, Association  "Universi"& Association  for  Anglo-American  Studies,
ISBN 978-608-4786-00-9, Тетово, 2015

25. Access to medical  services from the perspective of the principle  of equality and non
discrimionation, International magazine for social sciences “VIZIONE “ISSN: 1409-8962,  бр.
22/14, Скопје,

26. Features  of  the  Civil  Law  Procedure  for  Protection  against  Discrimination,  ILIRIA
INTERNATIONAL  REVIEW,  ILIRIA  College  (Kosovo)&Felix  –  Verlag  (Germany),  ISSN
2192-7081 бр. 2/2014, 

27. Parties in court proceedings for protection from discrimination,  Меѓународно научно
списание “JUSTICIA” ISSN 1857-8454,  Правен факултет,  Државен Универзитет Тетово,
бр.3/2014,

28. Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi, Analizë e mbrojtjes gjyqësore nga diskriminimi –
Научна книга, ISBN 978-9989-2826-7-6 ,,Месечина,, -  Гостивар, 2015, 

29. THE  STATE  OF  LAW  AND  THE  PRINCIPLE  OF  EQUALITY  AND  NON-
DISCRIMINATION,,  International Scientific Conference “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR
SUSTEINABLE DEVELOPMENT”, ISSN 1857-7482, International University of Struga, 2014.

30. Civil actions for court protection from discrimination,  Меѓународно научно списание
“JUSTICIA” ISSN 1857-8454, Правен факултет, Државен Универзитет Тетово, бр.2/2014,

31. Komisioni në funksion të mbrojtjes nga diskriminimi,  Прирачник за граѓаните, ISBN
978-608-4681-19-9, QMBN, Скопје, 2014, 
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32.  Marrëdhënia  juridike  e  sigurimit  në  aksidentet  automobilistike,  Меѓународно
научно списание “Justicia”, Правен факултет, Државен Универзитет Тетово, 2013,

33.  Aktet e vullnetshme juridike civile ne qarkullimin e mallërave, Научни и стручни
списанија за правда „ULPIANUS“–Тетово,  бр.1/2012,

34.  Прашањето  за  правото  на  сопственсот  на  градежните  објекти  без  право  на
градба, Списание Правник, бр.237, Скопје, 2012

35. Смрта во собраќајни несерќи како правен факт, Списание Правник, Скопје, јули
- август 2010

36.   Çështje  e  shpërblimit  të  dëmit  të  shkaktuar  në  aksidentet  automobilistike  në
doktrinën  dhe  jurisprudencën  e  Maqedonisë,  Kosovës  dhe  Shqipërisë,  Научно  списание  за
правда “STUDIME JURIDIKE” Правен факултет, Универзитет во Тирана, бр.1/2010

37. E drejta per kompenzim te demit material te shkaktuar ne aksidentet automobilistike
ne kuader te pasurise trashegimore, Научни и стручни списанија за правда „ULPIANUS“ –
Тетово,  бр.1/2011.

38. Koncepti i parashkrimit në të drejtën civile, Revista për çështje juridike dhe shoqërore
“E drejta” бр.1 /2011, Правен факултет, Универзитет во Приштина, Косово.

39. Aspekte procedurale per shperblimin e demit nga baza e autopergjegjesise, Списание
за култура, уметност и наука “JEHONA” бр.5/2011.

40. Стандардизација на прописите со кои е регулирано прашањето за наследување
на  правата  од  индустриска  сопственост  во  Република  Македонија,  Научен  форум  на
Заводот за индустриска сопственост, Скопје, 2010.

41.  Sigurimi  nga  pergjegjesia  ne  aksidentet  automobilistike  ne  Maqedoni,  Revista
shkencore per drejtesi  “STUDIME JURIDIKE”  Правен факултет,  Универзитет во Тирана,
бр.1/2010

42.  Marreveshja  per  stabilizim  asociim,  Maqedonia  dhe  Shqiperia  drejt  Bashkimit
Europian,  Научно  списание  за  правда  “JUSTINIANI I”  Universiteti  “JUSTINIANI  I  I”  –
Тирана, бр.2/2010, 

43. Diskriminimi në Republikën e Maqedonisë, në vitin 2009 dhe 2010, публикација
финансирана од Европската Унија, Месечина, 2010.

44. Потреба за резерва од Сингапурската спогодба за правото на трговски марки,
Списание Правник, Shkup, јули - август 2010;
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45. Baza juridike e shpërblimit të dëmit të shkaktuar me mjetin motorik,  Списание за
општествени науки “Vizioni”, бр. 13-14, Shkup, Maqedoni;

46.  Disa aspekte teorike dhe praktike mbi kuptimin e servitutit të rrugës, Списание за
правни и социјални прашања “E drejta”  бр.3-4 /2008,  Правен факултет,  Универзитет во
Приштина, Косово;

Кандидатот  проф.  д-р  Агим  Нухиу  заедно  со  пријавата   ја  доставил  потребната
документација:  Диплома за докторски студии по граѓанско право од Универзитетот во
Тирана; Решение за признавање на диплома за докторските студии на граѓанските науки,
од страна на Министерството за образование и наука на Македонија; Одлука за оценување
на докторска дисертација на Правниот факултет на Универзитетот во Тирана; Диплома за
магистерски студии по граѓанските правни науки од Универзитетот во Тирана; Решение за
признавање  на   Диплома  за  магистерските  студии  по  граѓански  правни  науки  на
Универзитетот  во  Тирана  од  страна  на  Министерството  за  образование  и  наука  на
Македонија; Уверение на отценките за пост-дипломски студии на Правниот факултет на
Универзитетот во Тирана; Диплома  за магистерските студии по граѓанските правни науки
на  Универзитетот  во  Приштина;  Решение  за  признавање   за  магистерските  студии  по
граѓански правни науки на Универзитетот во Приштина од страна на Министерството за
образование  и  наука  на  Македонија;  Диплома  за  завршување  на  правните  студии  од
Правниот Факултет на ДУТ;  Уверение на отценки за основните студии;  Договорот за
ангажман во Тетовскиот Универзитет  на  2000/2001;  Одлука за  избор на звање помлад
асистент  од   Матичната  Комисија  за  основање  на  Државниот  универзитет  во  Тетово,
Одлуката за избор во звање  асистент на Универзитетот во Тетово; Кратката биографиа;
Сертификат  за  познавање  на  странски  јазик;  Уверение  за  државјанство;   Извод  од
матичната книга на родените; Список на стручни публикации и научни трудови објавени;
Копии од објавените  трудови; Докторската дисертација; Потврди, сертификати и одлуки
за учествување во научни и професионални активности.

ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗБОРНИОТ ИЗВЕШТАЈ ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ
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Во прилог го приложуваме образецот за Извештајот за избор во наставно-научнo звање.
Кандидатот проф. д-р. Агим Нухиу има вкупно 190.05 поени и тоа за: наставно-образовна
дејност – 52.45 поени, научноистражувачка дејност – 79.00 поени и дејности од поширок
интерес – 46 поени.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 52.45

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 79.00

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 46.60

Вкупно 178.05
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БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р. ИРФАН ТЕФИКИ

Кандидатот Д-р Ирфан Тефики е роден во с. Шипковице на 04.10.1963. Додипломските
студии  ги  следил  на  Правен  факултет  при  Универзитет  во  Приштина,  студии  кои  ги
завршил  на  13.04.1989,  со  просечна  оценка  6.31,  и  сé  здоби  со  звање   Дипломиран
правник.
Во  2011  ги  завршил  постдипломските  студии  на  Правен  факултет  при  Државен
Универзитет во Тетово. Магистерскиот труд со наслов ”Договорот за доживотна издршка”
успешно го одбранил на 25.11.2011 каде што и го добил звањето Магистер по правни
науки. 
Докторските  студии  ги  завршил  на  11.03.2020  на  Правниот  Факултет  и  го  одбранил
докторската  дисертација  со  наслов  „Договорот  за  доживотна  рента  во  Република
Македонија  и  во  споредбеното  право“ на  Пранвиот  Факултет  “Јустиниан  Први”  при
Универзиетот “Кирил и Методиј”, и ја освои титулата Доктор на правни науки.
Во периодот 1997-2004 кандидатот беше ангажиран во јавната администрација, додека од
2004 е дел од на секторот за заштита , спасување и кризи при Општина Тетово. Покрај
мајчиниот јазик, албанскиот, зборува и македонски, српски и англиски.
Во документацијата на кандидатот Д-р Ирфан Тефики не се најдени податоци за 

ЗАКЛУЧОК
Согласно поглавје I и II, во конкурсот се пријавени две кандидати. 
Според горенаведениот опис за кандидатот од поглавје I на овој реферат и условите за
избор- реизбор на наставник  во сите наставно-научни звања од областа на Граѓанското
право (50803 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области
според Меѓународната  фраскатиева  класификација),  кандидатот  од поглавје  I проф.др.
Агим Нухиу, во документацијата доставена со формулар за апликација бр. 04-03-13, ги
исполнува  законските  критериуми  согласно  Законот  за  високо  образование  на  РСМ
(18/2018) и ја поседува целата потребна документација објавена во конкурсот.
Кандидатот  од  поглавје  II,  Д-р.  Ирфан  Тефики  во  документацијата  доставена  со
формулар за апликација бр. 04-02-13, нема доставено документ за просекот на вторипт
циклус  на  студии и нема  просечна  оценка  во  прв  циклус  на  студии,  кои  се  услови и
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критериуми за избор во наставно-научни звања согласно Законот за високо образование на
РСМ (18/2018).

ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Рецензентската комисија го оцени успехот на кандидатот проф. д-р Агим Нухиу во
сите фази на образованието и во предвид ја има земено просечната оценка на прв и втор
циклус на студии за правни науки како и висока оценка на Стручното жири за одбрана на
докторската дисертација. Исто така, оценет е континуитетот на студии од истата област,
почнувајќи  од  основните  студии  по  право,  постдипломските  студии  за  магистерски  и
докторски  студии.  Посебно  беше  оценета  компатибилноста  на  спроведените  студии  и
наставните предмети за кои конкурирал кандидатот.

Универзитетско искуство во звање соработник и наставник и поминување низ сите
звања  на соработник, доцент и вонреден професор по предметите „Граѓанско право“ и
„Право  на  граѓанска  постапка“  на  Правниот  факултет  на  Универзитетот  во  Тетово  е
земено во предвид од Комисијата за рецензија. Исто така, Комисијата го оцени искуството
и сеопфатниот  професионален ангажман на кандидатот на различни позиции во државни
и невладини институции и учество во научни и стручни активности.

Комисијата дава максимална оценка за  значителниот број научни и стручни статии
што  авторот  ги  има  објавено  во  научни  списанија  во  земјата  и  странство  и  за  други
активности на конференции и симпозиуми.

Врз  основа  на  наведеното  оценување,  Рецензентската  комисија  констатира  дека
кандидатот проф.  д-р  Агим Нухиу, има соодветно образование, универзитетско искуство
и значителна научна и стручна активност.
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Оценувајќи ги атрибутите на кандидатот во рамките на нормативните и законските
определби, Комисијата констатира дека проф. д-р Агим Нухиу ги исполнува сите услови
да биде избран во научно наставно звање редовен професор,

Рецензентската комисија има чест да му предложи на Научно-наставниот совет на
Правниот факултет и Сенатот на Универзитетот во Тетово,  проф.  д-р Агим Нухиу да
биде избран во наставно-научното звање Редовен професор од областа Граѓанско право
(50803 од класификацијата на области,  области и научно-истражувачки области според
меѓународната  класификација  на  Фраскат)  на  Правниот факултет  на  Универзитетот  во
Тетово.

Тетово, јуни 2022                                    

                                         Рецензентска Комисија:

1. Проф. Д-р. Абдула Алиу – претседател  ______________

2. Проф. Д-р Аднан Јашари – член ____________________
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3. Проф. Д-р Башким Селмани– член__________________
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ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидат:

Проф. д-р. Агим Нухиу

Институција:

Правен Факултет, Универзитет во Тетово
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Научна област:

Граѓанско  право (50803 од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според
Меѓународната фраскатиева класификација)

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ

Ред.
бр.

ОПШТИ УСЛОВИ Исполнетост
на општите

услови
да/не

1.

Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој  циклус посебно,  односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и
вториот циклус

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9.09
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.43

Да

2.

Научен степен-Доктор на граѓанското право

Назив на научната област Граѓанско право, 
Областа на правото

Да
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3.

Објавени  најмалку  шест  научни  труда во  референтна  научна
публикација во согласност со ЗВО во полседните пет години пред
објавување на конкурсот за избор.
I.
1. Назив на научното списание: Vizione                        
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__
3. Назив на трудот: Judicial protection of land easements

4. Датум на објава:37/2021 
II.
1. Назив на научното списание: Vizione                        
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__
3. Назив на трудот: Some legal aspects of the judical procedure for 
protection against discrimination
4. Датум на објава:38/2021
III.
1. Назив на научното списание: Безбедносни дијалози                     
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__
3.  Назив  на  трудот:  Public  and private  security  strategic  planning  in
urban areas 
4. Датум на објава:1-2/2019
IV.
1. Назив на научното списание: Academic Journal of Business, 
Administration, Law and Social Siences      
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__               
3.  Назив  на  трудот:  Parental  responsibility  for  damage  caused  by  a
minor child. 
4. Датум на објава: бр.3, Ноември2021
V.
1. Назив на научното списание: Prizren social science Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__               
3.  Назив  на  трудот:  The  unsolved  problem  of  traffic  accidents
WorldWide 
4. Датум на објава: бр.3, Септември,2019
VI.
1.Назив  на  научното  списание: Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization 
2. Назив на електронската база на списанија: __Ebsco__               
3. Назив на трудот: Position of Media and Law Enforcement Institutions

Да
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in  the Fight  Against  Violent  Extremism and Terrorism – The Case of
North Macedonia 
4. Датум на објава: бр.120, 30 април 2022

4

Книга или дел книгата рецензирана и објавена во земјата-членка на
Европската унија  или ОЕЦД
1. Наслов на книга: Право на осигурувањата
2. Име на земјата-членка на ЕУ или ОЕЦД, Македонија
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: ISBN 978-608-
4855-29-3, Тетово, 2022 година;

Да
5 Претходен  избор  во  наставно-научно  звање  –вонреден професор,

датум и број на Билтен: 25.08.2017, бр.120

Да

6

Поседува вештини за вршење дејност во високото образование

1.  Назив  на  установата  каде  што  се  стекнати  вештини  и
способности за реализација на дејноста во високото образование:
Правен факултет, Универзитет во Тетово

2. Вид на обука / искуство / образование за стекнување вештини и
способности за вршење на дејноста во високото образование:
млад асистент, асистент, доцент, вонреден професор.

3. Период на стекнување вештини и способности за реализација на
дејноста во високото образование: 2001/02 - 2021/22 год.

Да

7

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ акт
на Универзитетот, односно на самостојна вискоа стручна школа

Странски јазик: Англиски
Назив на документот: Цертификат

Да
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ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидат:

Д-р. Ирфан Тефики

Институција:

Правен Факултет, Универзитет во Тетово

Научна област:

Граѓанско  право (50803 од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според
Меѓународната фраскатиева класификација)

Ред.
бр.

ОПШТИ УСЛОВИ Исполнетост
на општите

услови
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да/не

1.

Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
и вториот циклус

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 6.31
Просечниот успех на втор циклус изнесува: Нема податоци
Просечниот успех изнесува           за интегрираните студии

Не

2.

Научен  степен-Доктор  на  науки  од  научната  област  за  која  се
избира

Назив на научната област Граѓанско право, 
Областа на правото

Да

3.

Објавени  најмалку  четри  научни  труда во  референтна  научна
публикација во согласност со ЗВО во полседните пет години пред
објавување на конкурсот за избор. 

Не

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапни на интернет, како што се: Ebsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago,
Journal  Rank  или  друга  база  на  списанија  која  ќе  ја  утврди
Националниот совет за високо образование.

Не

3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија  и  кое  има  меѓународен  уредувачки  одбор  во  кој
учествуват членови од најмалку три земји, при што бројот на 

членови  од  една  земја  не  може  да  надминува  две  третини  од
вкупниот број на членови

Не

3.3
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија
и/или ОЕЦД

Не

3.4
Зборник  на  рецензирани  научни  трудови,  презентирани  на
меѓународни академски собири каде што членовите на научниот
комитет се од најмалку три земји

Не

Познавање на најмалку еден странски јазик,  определен со општ
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4.
акт  на  Универзитетот,  односно  на  самостојна  вискоа  стручна
школа

Странски јазик: Англиски
Назив на документот: Цертификат
Издавач на документот: Центар на странски јазици Deutsch
Датум на издавање на документот: Јуни   20  14  

Да

5.

Ангажирање на високо-образовната дејност

Кандидатот нема претходно искуство во високото-образовната
дејност  или  во  некоја  високообразовна  институција  или  друга
образовна институција.

Не
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ОБРАЗЕЦ 2

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-
СТРУЧНО ЗВАЊА

Кандидат:

Проф. д-р. Агим Нухиу

Институција:

Правен Факултет, Универзитет во Тетово

Научна област:

Граѓанско  право (50803 од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според
Меѓународната фраскатиева класификација)
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Реден бр. Назив на активноста: Поени
1. Држење на настава (предавања и вежби) од прв циклус на 

студии (Општествена правда, III семестар, академска година 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, фонд на часови  
2+1 и Граѓанско процесно право, VI семестар, академска 
година 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, фонд на 
часови 3+1)

19.05

2. Држење на настава од втор циклус  на студии (Граѓанско 
право, зимски семестар 2017/18, фонд на часови  2+0)

1.50

3. Држење на консултации со студенти 1.00
4. Член на комисија за оценка на докторски труд (во Правниот 

факултет во Универзитетот на Југоисточна Европа и во  
Правниот факултет во Државниот Универзитет во Тетово)

1.00

5. Член на комисија за оценка на магистерски труд (Правен 
факултет во Државниот Универзитет во Тетово)

0.90

6. Рецензент на наставно универзитетски текст,  Семејно право, 
ISBN 078-608-66664-0-8

1.00

7. Автор на наставно универзитетски текст: Право на 
осигурување, ISBN 978-608-4855-29-3 

8.00

8. Скрипта за внатрешна употреба  за предавања: 
Парнично право
Вонпарнично право
Извршителско право 
Општествено право
Граѓанско право

20.00

Вкупно 52.45

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Реден бр. Назив на активноста: Поени
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1. Ментор на магистерските трудови  на Правниот факултет 
во Државниот универзитет во Тетово

3

2. Учесник во Националниот научен проект Функционирањето на
безбедносниот систем  на Република Северна Македонија во 
услови на вонредна состојба и криза – Студија на случај,  
Факултет за безбедност, Скопје 2021

3

3 Трудови  во  научни  списанија  во  кои  објавените  трудови  се
предмет на рецензија  и која е индексирана во најмалку една
електронска  база  на  списанија  со  трудови  достапни  на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база на
списанија  која се одредува од Националниот совет  за високо
образование:

1. Judicial  protection  of  land  easements,  Списание Vizione
37/2021 Скопје;

2. Disa  aspekte  juridike  mbi  proceduren  gjyqesore  per
mbrojtje  nga  diskriminimi,  Списание Vizione,  38/2022
Скопје;

3. Public and private security strategic planning in urban areas,
Безбедносни  дијалози,  Списание  од  областа  на
безбедноста, одбраната и мировните науки, година 10,
број 1-2, 2019, Филозофски факултет – Скопје;

4. „Parental  responsibility  for  damage  caused  by  a  minor
child“ Academic Journal of Business, Administration, Law
and Social Siences, Vol. 7, No. 3, November, 2021;

5. ‘Position of Media and Law Enforcement Institutions in the
Fight Against Violent Extremism and Terrorism – The Case
of  North  Macedonia”,  Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization, Vol. 120, 2022;

6. “The  unsolved  problem of  traffic  accidents  WorldWide”,
Prizren  social  science  Journal  volume  3,  September  –
December, 2019;

30

4. 22
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Трудови во научни списанија во кои објавените трудови се
предмет на рецензија и кои имаат уреднички совет  во кој
учествуваат  членови  од најмалку  три  земји,   во  кој  случај
бројот на членовите  од една земја не може да биде поголем
од  две третини од вкупниот број  на членовите

1. Quality  and  some  legal  effects  of  court  decisions  on
compensation of damage in automobile accidents”, Balkan
Journal of Interdisciplinary Research, Vol.  7, No. 1, May
2021;

2. The  emergence  of  the  concept  of  rape  as  an  atrocity  in
international  law”,  Balkan  Journal  of  Interdisciplinary
Research, Vol. 5 No. 1 May, 2019;

3. “Principle  nulla  indemnitas  sine  culpa  in  civil  law”,
European Journal of Economics, Law and Social Sciences,
Vol. 5, No. 2, June 2021,

4. Осврт  на  предизвиците  за  профилирање  на
Министерството  за  внатрешни  работи”,  ,  Безбедност
1/19,  Меѓународно научно  списание  „Безбедност“,  бр.
1/19 Скопје;

5. “Reforma  pravosudnog  Sistema  u  Bosni  i  Hercegovini  i
problem  u  funkcionisanju”,  Drustvena  i  tehnicka
istrazivanja, godina V, br. 1, korrik, 2019 godine; 

6. “Silovanje u ratu – Viktimioloske perspective” Drustvena i
tehnicka istrazivanja , godina V, br. 1, korrik 2019 godine.

5. Трудови во научни списанија во кои објавените трудови се
предмет на рецензија и кои се објавуваат  во земја членка  на
Европската Унија  или на ОЕЦД 

1. Strateski  okvir  za  reform  javne  uprave  u  Bosni  i
Hercegovini  2018-2022 u procesu reforme javne uprave”,
Zbornik radova, Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku,
Juni 2019 godine;

3

6. Збирка  на  рецензирани  научни  трудови,  презентирани  на
меѓународни  научни  собири  каде  членовите  на  научната

15
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програма или совет се од најмалку три земји.
1. EFFICIENCY OF LAWSUITS DURING THE COVID- 19

PANDEMIC:  THE  CASE  OF  NORTHERN
MACEDONIA,  III.  International  Covid – 19 and Current
Issues Congress

2. II.  International  Covid – 19 and Current  Issues  Congress
(Online  participation)  “Proceedings  in  courts  during  a
pandemic  caused  by  The  Covid  –  19  virus,  the  case  of
Republic of North Macedonia”, 1-2 May, 2021;

3. SOME  LEGAL  ASPECTS  OF  THE  JUDICIAL
PROCEDURE, Осма меѓународнаа научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“, Зборник
на трудови, Штип, 2021

7. Прелиминарно предавање на научен  собир со меѓународно 
учество. Правен факултет, Државен универзитет во Тетово

3

Вкупно 79

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Реден бр. Назив на активноста: Поени
1. Уредник на збирката II. International Covid – 19 and Current 

Issues Congress, Турција, 2021
2

2 Член на Организацискиот совет во Social Changes in the Global
World, Штип, 2021.

1

3 Член на Организацискиот совет во 6-та  Меѓународна  
конференција 
Social Changes in the Global World, Штип, 2019.

1

4 Учесник  на  настанот  посветен  на  „Унапредување  на
квалитетот на медијацијата“  организиран од Академијата  за
судии и јавни обвинители, Комора на медијатори, Институтот
за  европска  политика  -  ЕПИ  и  Амбасадата  на  Кралството
Холандија – (03.05.2022 година, Скопје);

2

5 Учесник на Регионалниот форум „Борба против корупцијата: 
Западен Балкан во фокус“- (07.04.2022 година, Скопје);

1

30



6 Учесниците на V- та  Меѓународна судска конференција 
„Независноста на судството во текот на реформскиот процес -
очекувањата и реалноста“ го потврдивме ставот дека 
дигитализацијата и модернизацијата на судството ќе бидат на 
врвот на нашата агенда – (24.03.2022 година, Скопје);

1

7 Учесник на академската и научната дебата за кодификација на
граѓанското право – (18.03.2022 година, Скопје);

1

8 Учесник на регионалниот состанок во Приштина на кој беше
оценето  дека  собирањето,  обработката  и  анализата  на
статистичките  податоци  за  кривично  –  правниот  систем,  а
особено  за  конфискацијата  на  имот,  е  еден  од  клучните
сегменти на напредокот во оваа област, 01.03.2022, Prishtinë

1

9 Учесник  на  Конференцијата  на  министрите  за  правда  на
Советот на Европа –   
 (13-15.12.2021,  Венеција  –  Италија);  и  учесник  во
подготовката  на  стратешките  документи   за  ресторативна
правда 

3

10 Учесник  на  завршната  конференција  „Уставен  суд  на
Република  Северна  Македонија  -  искуство  и  перспективи“
16.09.2022, Скопје;

1

11 Учесник  на  работилница  "Addressing  Organized  Crime  and
Corruption  through  the  Re-use  of  Confiscated  Criminal  Assets
North Macedonia"10.12.2021, Скопје;

1

12 High  -  Level  Meeting  of  the  France  -  German  Coordination
Initative on the Implemantion of the Roadmap for Comprehensive
Small Arms and Light Weapons Control in the Western Balkans!
31.1.2020, Berlin Germany; (pjesmarrës)

1

13 The Steering Group Meeting of the ICMPD (International Centre
for Migration Policy Development) under our ministry presidency,
14.5.2019, Охрид; (Учесник)

1
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14 Учесник  на  третата  меѓународна  конференција  за  насилен
екстремизам и тероризам. - (16.10.2018 година, Инекс Олгица
Охрид),

1

15 Учесник на конференцијата „ Taking Stock of Efforts to Prevent
and  Counter  Terrorism  as  well  as  Violent  Extremism  and
Radicalization  that  lead  to  Terrorism  in  the  OSCE  Area”   -
(25.03.2019, Братислава, Словачка);

1

16 Учесник на конференцијата „Facing mixed – migration related
challenge in the region„  - (7.06.2018, Босна и Херцеговина);

1

17 Учесник  на  регионалната  конференција  за  зајакнување  на
соработката на општинско ниво за превенција и заштита на
жените  од  семејно  насилство  во  регионот  на  Пелагонија  -
(06.03.2018 година, Капри Хотел, Битола);

1

18 Учесник  на  состанокот  организиран  од  SEESAC  и
германските власти за контрола на малото и лесното оружје
во Југоисточна Европа -  (1.02.2018, Хилтон Подгорица, Црна
Гора);

1

19 Учесник  на  состанокот  поврзан  со  регионалниот  проект
iPROCEEDS на Европската Унија и Советот на Европа, целта
беше МВР да воспостави ефективни механизми за соработка,
зајакнување  и  усогласување  на  капацитетите  за  истрага,
заплена и конфискација на имот од компјутерски криминал -
(20.12.2017 година);

2

20 Учесник  во  комисии  и  органи  во  Министерството  за
внатрешни работи на Република Северна Македонија 

10

21 Учесник  во  подготовката  на  националната  програма  и
националните  стратегии  во  Министерството  за  внатрешни
работи и во Министерството за правда на Република Северна
Македонија

12
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22 Член во Комисијата за избор на звања 0,6

Вкупно 46.60

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 52.45

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 79.00

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 46.60

Вкупно 178.05

Тетово, јуни, 2022
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                                         Рецензентска Комисија:

1. Проф. Д-р. Абдула Алиу – претседател  ______________

2. Проф. Д-р Аднан Јашари – член ____________________

3. Проф. Д-р Башким Селмани– член__________________

34



35



36


