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Р Е Ф Е Р А Т 
 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД ОБЛАСТA: 

ГРАЃАНСКО ПРАВО НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 
 
 

Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр.02-785/2 од 
21.06.2018 година донесена од Наставно-научниот совет на Економскиот Факултет 
- Прилеп, формирана е Рецензиона комисија за избор на наставник во насловно 
звањe од областа граѓанско право, во следниот состав: 

 
1.  д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 
2. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во пензија; 
3. д-р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски факултет – 

Прилеп, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола 
 

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Lajm“ на ден 
08.06.2018 година единствено се пријави кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска од 
Прилеп. 

По разгледувањето на пријавата и сите приложени документи, Рецензионата 
комисија во претходно наведениот состав го поднесува следниов 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. Биографски податоци за кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска 
 

Кандидатката д-р Емилија Јоска Ѓорѓиоска (род.Матеска) е родена во 
Прилеп на 4.7.1986 година, каде и го завршува основното, а во 2005 година со 
континуиран одличен успех и средното образование во Гимназија „Мирче Ацев“ – 
Прилеп, на насоката општа гимназија. За време на основното и средното 
образование е наградувана со повеќе награди на локално и на државно ниво.   

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје се запишува во академската 2005/2006 година. Факултетот го 
завршува во јуни 2008 година со просечен успех од 9,73, како еден од најдобрите 
студенти на генерацијата, по што се стекнува со звање дипломиран правник. 

Во академската 2008/2009 година ги продолжува студиите на втор циклус на 
студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на правосудната насока: 
Модул А- граѓанско право. Предвидените 13 (тринаесет) испити ги положила во 
пропишаниот рок со просечен успех 10,00. На 2.10.2010 година успешно го 
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одбранила магистерскиот труд под наслов: „Овластувања на нотарите во 
вонпарнична постапка во Република Македонија и во компаративното право“, по 
што се стекнува со звање магистер по право. 

Во академската 2012/2013 година се запишува на трет циклус на студии на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на студиската програма граѓанско 
право. Предвидените 8 (осум) испити ги положила со просечен успех 9,87. На 
10.7.2017 година успешно ја одбранила докторската дисертација под наслов: 
„Арбитража и медијација во спорови од индустриска сопственост“, по што се 
стекнува со звање: доктор на правни науки од областа на граѓанско право. 

Во февруари 2013 година успешно го положила правосудниот испит пред 
надлежната комисија од Министерството за правда на Република Македонија.  

Кандидатката го има положено и испитот за овластени лица за јавни 
набавки во организација на Бирото за јавни набавки, Министерство за финансии во 
јуни 2012 година, а истиот го има обновено во 2015 година. 

Кандидатката активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе 
сертификати за познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат 
сертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing 
Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот 
Кембриџ, со CEFR level: B2. 

Кандидатката има одлични познавања на Microsoft Windows 
XP and Microsoft Office.  

 
 
2. Научно-истражувачка дејност 

 
Kандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на 

повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот 
истражувачки интерес е главно фокусиран на областите граѓанско право, трговско 
право и право на индустриска сопственост.  

Од анализата на приложените трудови може да се констатира дека 
трудовите се посветени на актуелни теми и нудат предлози за подобрување на 
регулативата за проблематиката што се обработува, а со тоа даваат придонес за 
развојот на научната мисла од соодветните области.  

Kандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на 
следниве трудови објавени референтни научни публикации и тоа: 

 
-   трудови објавени во научни списанија во кои трудовите подлежат на рецензија и 
кои се индексирани во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет (Ebsco): 
 

1. E.Mateska, S.Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline in Republic 
Macedonia way of more Efficient Mode for Enterprises’ Activities, Annals of the 
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„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2015, 
„ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, str. 372-376. 

2. E.Mateska,“Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 
Vol.2, Number 4, 2016 , str. 128-133. 
 

-   трудови објавени во научни списанија во кои трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор: 
 

1. E. Mateska, “Notary’s authority in non-contentious proceedings in Republic of 
Macedonia, comparative experiences and perspectives for greater process 
economy“, Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, No.10, Bitola, 
May 2013, str. 77-86.    

2. E. Mateska, A. Mateski,” Expert Report as Evidence in Litigation Procedure“, 
Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Volume 16, Year X, Bitola, 
September 2014, str. 179-190. 

3. E. Mateska, S. Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline of Enterprises’ 
activities in the Republic of Macedonia”, L’Association 1901 “SEPIKE” Social 
Education Project of Improving Knowledge in Economics, Journal, Ausgabe 10, 
Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles USA, 31.10.2015, str.105-
110.  
 

- трудови објавени во зборник на рецензирани научни трудови презентирани на 
меѓународни академски собири: 
 

1. I. Sushak, E.Mateska, “Mediation аs аn Alternative оf Criminal Procedure“, 
International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and 
perspectives -20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 
October 2014, str. 52-59. 

2. A. Mateski, E.Mateska, “The Effects of Mandatory Listing on the Macedonian 
Stock Exchange”, Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u 
funkciji korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014, str. 70-72. 

3. E.Mateska,“Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, International Balkan And Near Eastern Social 
Sciences Conference Series (IBANESS), Proceedings, Prilep, Macedonia, 
October 28-30, 2016, str. 581-586. 

4. E. Mateska, “Punitive Damages and Publication of Judicial Decisions as Specific 
Requests for Protection of Industrial Property Rights”, IBANESS Conference 
Series – Ohrid/ Republic of Macedonia, October 28-29, 2017, str. 9-14. 

5. E.Матеска, „Објективна медијабилност на спорови од индустриска 
сопственост“, Годишен зборник на Правен факултет бр.7, 2017, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, Штип, стр. 175-186. 

 

Покрај тоа, кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала на следниве 
академски собири: 
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1. XVII Skup Trendovi razvoja: “Evropa 2020: društvo zasnovano na znanju”, 
Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Kopaonik, 07 - 
10. 03. 2011 godina. 

2. XX Skup Trendovi razvoja, “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”, 
Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Kopaonik, 24 - 
27. 02. 2014 godina. 

3. International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and 
perspectives -20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 
October 2014. 

4. Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u funkciji 
korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014. 

5. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series 
(IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016. 

6. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series 
(IBANESS), Ohrid/ Republic of Macedonia, October 28-29, 2017. 

 
 

3. Работно искуство и стручно-применувачка дејност  
 

Од биографските податоци на кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска и 
доставените документи, може да се констатира дека кандидатката има 
повеќегодишно работно искуство во граѓанската и трговската материја. 
Кандидатката има волонтирано неколку месеци во Основниот суд Прилеп на 
граѓанска и трговска материја и има работно искуство во адвокатска канцеларија.   

Во периодот од октомври 2010 година до јуни 2011 година е договорно 
ангажирана на Економски факултет-Прилеп за извршување на правни услуги. 

Од јуни 2011 година до декември 2012 година има работно искуство во 
фирмите: ДОО Фам Прилеп и Крин Производство ДОО-Прилеп.  

Од 26.12.2012 година е вработена на Економски факултет-Прилеп како 
Раководител на сектор за општи и правни работи. Во рамките на работните задачи 
на Економски факултет, кандидатот го има застапувано Факултетот во повеќе 
постапки пред управни органи, во судски постапки, стечајни постапки, постапки 
пред извршители и нотари во Република Македонија. Учествувала и во постапки за 
заштита на права од индустриска сопственост пред Државниот завод за 
индустриска сопственост. 

 
Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала во работата на повеќе 

работни тела и органи на Економскиот факултет-Прилеп и Универзитетот „Св 
Климент Охридски“ –Битола, и  била носител на други овластувања, и тоа: 

- Учесник во повеќе работни групи при изработката на општите акти на 
Факултетот и Универзитетот, 

- Член на Комисијата за нормативна дејност на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола од ноември 2015 година,  

- Овластено лице за извршување на работи од областа на јавните набавки, за 
потребите на Факултетот од декември 2014 година, 
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- Овластено лице за информациониот систем за управување со човечките 
ресурси (ИСУЧР) за Економски факултет-Прилеп од август 2015 година. 
 

Од 18.12.2013 година извршува функција претседател на Здружение за 
иновации и развој Прилеп. Основна цел на Здружението е да понуди современи и 
напредни  знаења преку кои ќе се влијае врз зајакнување на капацитетите на 
заедницата за одржливи решенија и ефикасно користење на ресурсите, стекнување 
на знаења и креирање на способности што ќе придонесат за поттикнување на 
развојот на бизнисите и вкупниот социо-економскиот развој. Во рамките на 
активностите на Центарот, како претседател на Здружението била член на 
Организациониот одбор на IBANESS Конференцијата одржана во Прилеп  во 
октомври 2016 година. 

 
 Во контекст на своето професионално усовршување кандидатката ги 
реализирала и следниве активности и се здобила со следните сертификати: 

- Уверение за успешно завршен курс за англиски јазик VII степен издаден од 
училиште за англиски јазик „Лингвист“ – Прилеп, 

- Сертификат за успешно завршен курс по бизнис англиски втор степен  
издаден од Здружение Младинска мултикултурна заедница Прилеп, 

- Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик седми степен  
издаден од Здружение Младинска мултикултурна заедница Прилеп, 

- Certificate for passed examination level 5, London Institute of English, 
10.07.2013, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Инсолвентност, стечај и 
ликвидација на трговско друштво – легислатива и практика“, Здружение на 
правници на Република Македонија,Скопје, 01-02.12.2010 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Измените на Законот за 
парнична постапка и нивната примена“, Здружение на правници на 
Република Македонија, Скопје, 06.10.2011 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Заштита на правата од 
интелектуална сопственост“, Здружение на правници на Република 
Македонија, Скопје, 09.12.2010 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Искуствата и дилемите во 
спроведувањето на измените и дополнувањата на ЗТД од 2010 и 2011 година 
во врска со статутите на акционерските друштва“, Здружение на правници 
на Република Македонија, Скопје, 14 март 2012 година, 

- Сертификат за учество на 69 средба на Правниците на Република 
Македонија, Охрид 24-26 октомври 2013 година, 

- Сертификат за учество на 70 средба на Правниците на Република 
Македонија, Охрид 8-10 мај 2014 година, 

- International Scientific Conference “Arbitration in the CEFTA Region – A Way 
toward Economic Development, Скопје, Р. Македонија (февруари, 2014), 

- Втора арбитражна конференција на тема: „Арбитражата во Република 
Македонија - предизвици за развој“, Стопанската комора на Македонија, 
Скопје, 15.05.2015 година, 
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- Cертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language 
Testing Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при 
Универзитетот Кембриџ, со CEFR level: B2. 

 
 

Кандидатката се јавува како автор/коавтор и на следниве објавени стручни 
трудови: 

 
1. M. Andonovski, E. Mateska, „Praktična nastava i mogučnosti za profesionalno 

usavršavanje“, XVII Skup Trendovi razvoja: “Evropa 2020: Društvo zasnovano 
na Znanju”, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, 
Kopaonik, 07. - 10. 03. 2011 godina, str.1-4. 

2. Е. Матеска, „Улогата на нотарите во Република Македонија при 
спроведување на оставинска постапка и составување на тестаменти“, 
Правник, Здружение на правници на Република Македонија, бр.225, јануари 
2011 гoдина, стр.52-56. 

3. Е. Матеска, „Регулатива y Републици Македонији o рангирању 
високообразовних установа“, XX Skup Trendovi razvoja, “Razvojni potencijal 
visokog obrazovanja” , Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – 
Novi Sad Kopaonik, 24. - 27. 02. 2014 godina, str.1-3. 

4. Е. Матеска „Потребата за ревидирање на одредбите за извршување врз 
платата и другите парични примања на должникот“, Правник, Здружение на 
правници на Република Македонија,  бр.266, јуни 2014 гoдина, стр.14-17. 

5. E.Mateska, S.Obednikovska,“Consumerism and consumer protection in the 
Republic of Macedonia”, Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, 
Volume 17, Year XI, Bitola, September 2015, str.57-66. 

6. E. Ѓорѓиоска,”Предностите на арбитражата во споровите од индустриска 
сопственост”, Економија и бизнис, мај 2017, стр.62-65. 

7. Е. Ѓорѓиоска “Спорови од заштитата на интернет домен имиња”, Економија 
и бизнис, година 20, број 236, февруари 2018, стр.62-65. 

 
 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска ги има реализирано и следниве студиски 
престои: 
 

1. Студиски престој на Универзитетот Sofia Antipolis од Ница во периодот 4-
8.7.2011 во рамките на Темпус проектот SM DOCSTUD (CO39B06).  

2. Студиски престој на Правниот факултет во Марибор, при Универзитетот во 
Марибор во периодот од 21-28.03.2016 година во рамките на докторските 
студии. 

 
Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска била учесник и во следниве проекти: 

 
1. Темпус проектот: 510993-TEMPUS-1-2010-1-IT-TEMPUS-JPCR(2010-
3187/001-001): „DEVELOPING A REGIONAL JOINT DOCTORAL 
PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP AND SMES MANAGEMENT FOR 
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THE WESTERN BALKAN COUNTRIES“ (DOCSMES). Партнери на проектот: 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italy (UNIBO); University 
"St.Kliment Ohridski" Bitola, Republic of Macedonia (UKLO); Universitat Autonima 
de Barcelona, Spain; University of Nice, France; South East European University, 
Republic of Macedonia; University of Tirana, Albania; Agricultural University of 
Tirana, Albania and Dardania University, Prishtina, Kosovo; Seavus dooel Skopje, 
Republic of Macedonia (SEAVUS) – Partner; Agency for Promotion of 
Entrepreneurship of the Republic of Macedonia (APPRM), Macedonian Chambers of 
Commerce, Republic of Macedonia (MCC) , Konfederata e Industrive te Shqiperise- 
Albanian Confederation, Albania (Konfindustria). 
2. Проект: „Алијанса на знаење во Еко-иновативно претприемништво за 
зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија“/ „A 
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 
Competitiveness“ (SMecoMP), во рамките на Transnational Cooperation 
Programme Interreg Balkan-Mediterranean. Партнери во проектот се: Agency for 
Promotion of Entrepreneurship, Bulgarian Industrial Association, Union of the 
Bulgarian Business; Cypriot Enterprise Link; Cyprus University of Technology; 
Federation of Industries of Northern Greece; Trakia University - Stara Zagora, 
University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Faculty of Economics-Prilep. 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Комисијата со внимание ја разгледа пријавата, документите и прилозите 
доставени од страна на единствениот пријавен кандидат, д-р Емилија Ѓорѓиоска и 
врз основа на истите и личното познавање на кандидатката заклучи дека таа во 
целост ги исполнува законските услови за избор во насловно звање доцент.  

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска има остварено просечен успех од 9,73 
на првиот циклус на студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје, 
просечен успех од 10,00 на вториот циклус на студии на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“-Скопје на правосудната насока: Модул А- граѓанско право. 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска има научен степен доктор на науки од 
областа од која се избира, односно таа е доктор на правни науки од областа на 
граѓанско право, а предвидените испити на трет циклус на студии ги завршила со 
просечен успех 9,87. 

Имајќи ги предвид приложените списоци на објавени научни и стручни 
трудови, учеството на академски собири, учеството во проекти, како и 
реализацијата на активности од поширок општествен изнтетес евидентно е дека 
кандидатката, д-р Емилија Ѓорѓиоска како млад научен работник има значаен 
творечки опус и располага со потенцијал за научноистражувачка работа, но и со 
способност за изведување на високообразовна дејност. Кандидатката има објавено 
повеќе од четири научни труда во референтни научни публикации во последните 
пет години пред објавувањето на огласот за избор, при што најголем дел од 
трудовите се објавени во меѓународни публикации. Исто така, кандидатката 
перманентно ги надоградува и усовршува своите знаења преку учество на 
меѓународни научни собири, реализира студиски престој во странство и активно 
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учествува во меѓународни проекти. Исто така, кандидатката има повеќе годишно 
работно искуство во текот на кое остварила забележителна стручно-применувачка 
дејност. Во текот на целокупниот нејзин ангажман на Економскиот факултет – 
Прилеп, таа одговорно ги исполнува своите работни обврски и задачи покажувајќи 
високо ниво на професионалност, сериозност и посветеност.  

Кандидатката активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе 
сертификати за познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат 
сертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing 
Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот 
Кембриџ, со CEFR level: B2. 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации, Рецензионата комисија 
смета дека кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска ги исполнува сите услови 
предвидени со Законот за високото образование, општите акти на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, и општите акти на Економскиот факултет-
Прилеп за избор во звање насловен доцент.  

Рецензионата комисија со особена чест и задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет, да ја избере кандидатката д-р 
Емилија Ѓорѓиоска  во звањето насловен доцент од областа: граѓанско право на 
Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола.  

 
Рецензиона комисија:  

 
 

д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје с.р  

 
д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје -во пензија с.р 
 

д–р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски факултет –   
Прилеп, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола с.р 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


