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 Мисијата на Факултетот за безбедност е: 

 имплементирање на националниот систем на едукација, обука и нау чно спознавање во 

согласност со идентификуваните стандарди и нормативи во образовниот систем на земјите 

членки на ЕУ, 

 вклучување на европските и светските трендови во наставните планови и програми. 

 развој како транспарентна високообразовна институција во која ќе се образуваат кадри за 

институции кои ја покриваат областа на безбедноста, криминалиситиката и 

криминилогијата. 

 

Факултетот за безбедност е отворен и го имплементира европски осмислениот 

модел на едукација. 

 Глобалната цел на Факултетот за безбедност е: 

 да го унапредува, развива и проширува знаењето од областа на безбедноста, а особено на 

криминолошките, криминалистичките, полициските науки и други сродни науки и научни 

дисциплини, како и да ја поттикнува примената на овие знаења во секојдневниот живот, 

 да се поттикнува размислувањето, критичкото мислење, креативноста и развојот воопшто, и 

 преку организирано научно спознавање да се влијае со цел да се отвoрат нови хоризонти и 

перспективи на идниот развој. 

 

 

МИСИЈА И ЦЕЛИ НА ФАКУЛТЕТОТ 
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Воведен збор кон јубилејот 
 

 Оваа монографија на некој начин преставува 

продолжение на публикацијата со која во 2002 г. 
беше обележан јубилејот- 25-годишнината од 

основањето на Факултетот за безбедност во Скопје. 
Потребата од објавување на нова монографија се 
јави не само поради јубилејот (35 години од 

постоењето на факултетот) туку, пред сè, поради 
повеќе значајни настани што го обележаа периодот 

од 2002 до 2012/3. Притоа, констатиравме  дека не 
би било целесообразно во оваа публикација да ги 
повторуваме нештата поврзани со дотогашната 

историја на факултетот, како прва високообразовна 
институција од областа на безбедноста на 

просторите на бившата заедничка држава. Сепак, 
заради запазување на континуитетот, само ќе се 
потсетиме на некои суштински моменти 

карактеристични за првиот 25- годишен  период.  
 

 Монографијата е составена од повеќе делови 
(прикажани со комбинирање на факти засновани врз 
соодветни документи и сеќавања на учесниците на 

настаните што беа од решавачко значење за 
факултетот), се однесува на периодот поврзан со 

последните десетина година од битисувањето на 
факултетот. Се работи за многу значаен период, 
пред сè, поради околноста што институцијата се 

возобнови како феникс и продолжи да работи и. што 
е уште побитно, успеа да го задржи континуитетот 

на постоењето на високото образование во областа 
на безбедноста во Република Македонија. Имено, тоа 
е период на формирањето на, условно кажано, нова 

високообразовна институција во облик на Полициска 
академија, но со атрибути на универзитетска 

установа и рамноправна членка на еден од 
најстарите универзитети во нашата држава- „Св. 
Климент Охридски“ во Битола.  Исто така, во овој 

период дојде и до понатамошна трансформација на 
институцијата, што се финализира не само со 

одредени организациони промени (одвојување на 
Основната обука која се припои кон МВР) и  враќање 
на старото име- Факултет за безбедност, туку, 

што е уште побитно, нејзиното транформирање во 
високообразовна институција со сите 

карактеристики на цивилен факултет ослободен од 
премисите на институција од ресорски тип.1  

                                                                 
1
 Оваа трансформација доби своја правна основа со 

донесувањето на Законот за основање на високообразовна 

установа Факултет за безбедност во состав на  

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 81/2008) 
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 Како фази од развојот на Факултетот треба 
да се спомнат и започнувањето со работа на 
вториот циклус  студии (со изработка на елаборат 

во кој беа содржани наставен план и курикулуми по 
конкретни предмети), основањето на заеднички 

студии (од прв и втор циклус) по безбедност и 
финансиска контрола, во соработка со Факултетот 
за туризам од Охрид, заокружувањето на 

Болоњскиот процес со акредитација на третиот 
циклус или т.н. докторски студии (кој започна да се 

реализира од февруари месец оваа година).како и 
новите студиски програми (Криминологија и 
криминална политика, Безбедност и Безбедност и 

евроатлански интеграции) кои се акредитирани и ќе 
започнат со работа оваа учебна година. 

 
 Доколку во воведниот дел се обидеме да ја 
издвоиме заедничката нитка што го поврзува 

досегашниот развој на институцијата, би можеле да 
констатираме дека речиси во целиот период од 

нејзиното постоење таа поминуваше помеѓу Сцила и 
Хaрибда и низ разни премрежја кои го доведуваа во 
прашање дури и нејзиното опстојување, но и низ 

настани кои овозможија нејзини етаблирање, 
развивање, афирмирање и заземње на заслуженото 

место во редот на високообразовните установи, 
воопшто, и на оние од областа на безбедноста, 
посебно. 

 
 

 
 

 Оттука, објавувањето на оваа монографиа 
има за цел нејзините содржини да бидат траен 
документ и да станат дел од колективната 

меморија и воедно признание на сите оние кои дале, 
макар и скромен придонес, за развојот на 

институцијата, како и  инспираццја и поттик на 
младите генерации кои штотуку тргнале или ќе 
тргнат по патот на науката и кои на оваа 

институција ќе ги проучуваат и развиваат научните 
дисциплини од областа на безбедноста. 

 
Редовен проф. д-р Оливер Бачановиќ 

                           Декан на Факултетот за безбедност 

                         - Скопје - 
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INTRODUCTORY ADDRESS ON THE JUBILEE 

 This monograph represents a continuation of the 
2002 publication that marked the 25th anniversary of the 

Faculty of Security in Skopje. The need to publish a new 
monograph arose not only from the jubilee (35th 

anniversary of the Faculty of Security) but, above all, 
from the number of significant events that marked the 
2002-2012/3 period. We have come to believe that it will 

serve no purpose to repeat here the things which relate to 
the previous history of the Faculty, the very first higher 

education institution in the field of security on the 
territory of the former common state. In order to preserve 
continuity, however, let us remind ourselves of several 

crucial moments specific to the first 25-year period.  
 

 This monograph is comprised of several parts 
(presented in a combination of facts based on adequate 
documents and recollections by participants in events that 

have been of decisive importance for the Faculty), and 
refers to the period related to the last decade of the 

Faculty’s existence. We are talking about a very 
important period, given that the institution was reborn as 
phoenix and continued its work, and, more importantly, 

saved the existence of higher education in the field of 
security in the Republic of Macedonia. Namely, this is the 

period when, so to speak, a new higher education 
institution was established in the form of Police Academy, 
having the attributes of a University-level institution and 

a full member of one of the oldest Universities in our 
country, “St. Kliment Ohridski” University in Bitola.  

 
 

 
 
In this period, the institution underwent further 

transformation, and this process was completed with 
certain organizational changes (detachment of the Basic 

Police Training Department and its attachment to the 
Ministry of Interior), bringing back the old name of the 
faculty, “Faculty of Security”, and, what is more 

important, its transformation into a higher education 
institution having all the characteristics of a civilian 

faculty free from any premise of an institution related to 
its line ministry . 
 

 The development stages of the Faculty worth 
mentioning include the introduction of the second-cycle 

studies (with the development of a study containing the 
curricula and syllabi for each subject), the introduction of 
the joint studies (the first and the second cycle) in 

Security and Financial Control, in cooperation with the 
Faculty of Tourism and Hospitality in Ohrid, the 

completion of the Bologna process with the accreditation 
of the third-cycle studies or the so called doctoral studies 
(which were launched in February 2013), and the 

introduction of new studies (Criminology and Criminal 
Policy, Security, and Security and Euro-Atlantic 

Integrations) which were accredited and launched in the 
2013/14 academic year. 
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 If, in this introductory part, we try to find the 
common thread for all the stages in the development of 
the institution, we can say that in almost the whole period 

of its existence, the Faculty of Security has often been 
between Scylla and Charybdis and various ordeals that 

have even threatened its existence. On the other hand, 
there have been many events contributing to its 
establishment, development, promotion and positioning 

rightly in the place among higher education institutions in 
general, as well as the ones in the field of security in 

particular. 

 Therefore, our objective in publishing this 

monograph is to make its contents a permanent document 
and part of the collective memory and also to give 

acknowledgement to all those who gave, albeit modest, 
contribution to the development of the institution as 
inspiration and encouragement to younger generations 

who have just embarked on the way of science and will 
study and develop scientific disciplines in the field of 

security in this institution. 

 

                full professor Oliver Bačanović, PhD 

                               Dean of the Faculty of Security 

                              Skopje 
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Сеќавање на проф. д-р Јордан Спасески 

за формирање на Факултетот за безбедност во рамките на 
Центарот за образование на кадри од областа на 

безбедноста и општествената самозаштита 

 

 

Во 1977/78 год. со Закон се формира Центар 

за образование на кадри за безбедност и 

општествена самозаштита, како рамноправна 

членка на Универзитетот "Кирил и Методиј"-Скопје. 

Во неговиот состав функционираа: 

- Сектор за перманентно образование;  

- Средно училиште за внатрешни работи 

(полиција) и  

- Факултет за безбедност и општествена 

самозаштита, со прв и втор степен и 

можност да се организираат 

последипломски студии и да се 

изработуваат и бранат докторски 

дисертации. 

 Од учебната 1977/1978 год. до престанувањето 

со работа, на Факултетот за безбедност се запишале 

вкупно 4.671 (редовни и вонредни) студенти, од кои 

од Република Македонија 2291 и од другите 

поранешни југословенски републики 2120 студенти. 

 Не е преамбициозно и нескромно ако, за тоа 

време и за тие прилики, се каже дека се случи 

"чудо". Македонија стана прва во тогашната СФРЈ со 

универзитетска институција за образование на кадри 

за потребите на  институциите кои вршеа безбедносни 

функции. Во Статутот на Центарот беше предвидено 

дека на Факултетот можат да се образуваат кадри за 

потребите на Внатрешни работи, за Царина, за 

Казнено-поправните установи и за другите 

безбедносни служби.  

 Со формирањето и функционирањето на 

Факултетот за безбедност и општествена 

самозаштита, како прва високообразовна 

универзитетска институција, се демистифицира 

феноменот безбедност, со тоа што од нешто 

"мистично" се претвори во универзална и културна 

вредност на секој човек. Се отвори процес на 

С Е Ќ А В А Њ А 
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создавање на безбедносна култура како нов облик на 

индивидуална и општествена свест. 

Според концептот за профилот на кадрите, 

според наставните програми, според наставниот кадар 

и другите услови, Центарот и посебно Факултетот се 

афирмираа како најотворени врвни образовно- научни 

институции и се стекнаа со углед во  цела тогашна 

СФРЈ.   Имено, постојано и повремено предавачи на 

Факултетот беа угледни професори од десетина други 

факултети. Студираа студенти од сите простори на 

поранешната заедничка држава. За прв пат беше 

создадена  можност на Факултетот  да можат да 

студираат и девојки. Имаше отпори, но успеавме да 

ги совладаме и тоа се покажа како добро. Сега 

половината студенти се девојки. Една од нив кои меѓу 

првите почнаа да студираат е  д-р Слаѓана Тасева која, 

подоцна, е назначена и за директор на тогашната 

Полициска академија.  

Безбедносните науки и научни дисциплине кои 

се изучуаат на нашава институција, уверени сме,  

можат да бидат силен фактор  за создавање  научни 

основи врз кои ќе се поспеши и сериозно ќе се 

унапреди елиминирањето на деструкциите во земјата 

и на меѓународен план, ќе се  подобри безбедносната 

состојба и ќе се развива и јакне демократијата. Во 

небезбедни општества каде што нема безбедност не 

може да има демократија и почитување на човековите 

права и слободи. 

Македонската традиција и практика во поглед 

на образовниот систем за потребите на безбедносните 

институции и пошироко за државата и општеството е 

позитивна. Тоа нас нè охрабрува да надоградиме нови 

содржини и внесеме иновации со кои ќе го 

осовремениме и модернизираме сегашниот систем на 

образование. Мислам дека кај наставниот кадар и 

помладите соработници во Полициската академија 

постоеше силна волја и интерес преку организирани 

облици на соработка со образовните институции на 

земјите од Европа од  областа на безбедносните науки 

да се интегрираме преку висок степен на соработка на 

образовен, научен и истражувачки план. Преку 

размена на професорски кадар помеѓу нашите 

образовни институции и размена на студенти да се 

овозможи нов модерен начин на човечко, образовно 

и научно интегрирање 

Ние со нашето искуство и нашата стварност 

покажавме дека во поглед на науката нема мали и 

големи земји. Во еден период, малку недостасуваше 

во Скопје, овде на нашава институција  да се формира 

центар за специјалистички студии за слушатели од  

земјите на еден дел од Европа.  

 Концептот за профилирање на кадрите што се 

образовани на нашава високообразовна институција 

беше моделиран така што требаше  целосно да биде 

во функција на создавањето на профили какви што и 

беа потребни и какви ќе и бидат потребни во иднина 

на Република Макдонија за ефикасно функционирање 
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на безбедносните институции и преку нив 

воспоставување на поволен безбедносен стабилитет 

во државата и во општеството, а во перспектива и 

можност да се партиципира и во европската 

безбедност. 

При тоа секогаш се настојуваше да бидат 

земени  предвид  и да служат како основа:  

(1) досегашните научни сознанија во светот 

(посебно во Европа);                                                                                        

(2) научните сознанија во Македонија за 

современите негативни  

појави и тенденции на порастот на криминалните  и 

други деструктивни појави кои на глобален план го 

потресуваат светот и ги загрозуваат неговите 

перспективи;  

(3) искуствата од практиката на безбедносните 

институции во борбата со криминалитетот;  

(4 )искуствата на дел од европските земји на 

нивните образовни институции за потребите на 

полицијата, како и нашите претходни искуства и сл.  

 

Во нашиот високо-образовен систем, при 

определувањето на наставно-научните содржини, 

стручните предмети и полициските вештини, во 

основа, се поаѓаше од следново: 

-на студентите да им се овозможи целосно и 

продлабочено разбирање на современите состојби во 

демократските општества и тенденциите за 

натамошниот развој на демократијата во современиот 

свет, апреку изучувањето на општествените науки  да 

се обезбедат знаења и високо развиена свест за 

улогата на современата демократска држава, правата 

и слободите на граѓанинот и политичките слободи во 

вкупните односи на човековото опстојување; 

-преку знаењата од областа на меѓународната 

политика, меѓународните односи и безбедносната 

политика, во национални, регионални и светски 

рамки, да се овозможи студентите да се здобијат со 

способности за проценување на современите движења 

во светот и кај нас, што имаат непосреден одраз и врз 

безбедносните состојби; 

-на студентите да им се овозможи  сеопфатно и 

продлабочено да ги совладаат теоретско-

методолошките знаења од областа на безбедноста низ 

систематско и продлабочено поврзување на овие 

знаења со потребите и природата на современото 

демократско општество. Стекнување на знаења за 

односот помеѓу функциите на современата држава и 

безбедноста и стекнување со способности 

безбедносниот систем постојано да биде во функција 

на ефикасна заштита на темелните вредности врз кои 

се потпира и гради современото демократско 

општество; 

-да се стекнат студентите со знаења од областа 

на теоријата на правото и државата и другите правни 

науки и правни дисциплини кои имаат непосредно 

значење за функционирањето на безбедносните 

институции и во тие рамки за формирање на 
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безбедносниот профил на кадрите со високо 

образование; 

- совладување на безбедносното право како 

важен дел од правото, односно правниот систем во 

државата кој  се однесува на безбедноста и со кој  се 

регулира правниот аспект на безбедносните појави и 

однесувањата на луѓето во врска со нив. 

Проучувањето на правото, а во негови рамки и 

безбедносното право ќе овозможи многу широко и  

продлабочено да се разбере меѓузависноста на 

правото и безбедноста, за да се согледаат сложените 

состојби за чие решавање е потребно високо стручно 

знаење; 

- совладување на знаења со чија помош се 

откриваат и сознаваат етиолошките елементи како 

корени на девијантното однесување со кое се 

загрозуваат националните темелни вредности на 

државата и универзалните темелни вредности врз кои 

се гради егзистенцијата на луѓето и светското 

општество. Сето тоа да се сфати како појава во 

контекст на нивната општествено-историска 

обусловеност (детерминираност) низ нужна анализа 

на субјективниот фактор човекот - егзогените 

криминогени фактори; 

- стекнување на знаења и вештини за методите, 

постапките и средствата за  откривање, попречување и 

сузбивање на општествено штетните безбедносни 

појави. Професионалните знаења стекнати во 

образовно воспитниот процес треба да обезбедат 

висока стручност на кадрите, ефикасно користење на 

методите и техниките за превентивна дејност со кои 

се оневозможува сторувањето, односно 

пропуштањето за да се случи деликтот; 

- совладување на знаења од областа на 

модерната информатика и информатичките средства, 

како неопходен услов за брза и ефикасна 

комуникација во рамки на државата и во рамки на 

меѓународната соработка во борбата против 

меѓународниот криминалитет; 

- совладување на техниките и сложените 

технички средства и наоружувањето и стекнување на 

специјализирани знаења од областа на полициската 

тактика, како услов за постапување во одредени 

сложени безбедносни прилики: попречување на 

масовни урнувачки нереди, постапки при гонење и 

ликвидација на вооружени банди, попречување на 

илегални премини на државната граница од 

организирани вооружени групи, постапки во услови 

на минирани простори, постапки во услови на рации и 

пружање насилнички отпор од групи и поединци и сл.  

На нашата високо-образовна универзитетска 

институција, на почетокот од учебната 1982/83 год., за 

првпат во СФРЈ отпочнаа последипломски студии по  

криминалистика со 25 кандидати (16 од РМ и 9 од 

другите републики). 

 На првиот час при свеченото отпочнување на 

студиите, проф. д-р Владимир Водинелиќ, познат и 

признат експерт  по криминалистика, при неговото 
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пригодно обраќање, покрај другото, го изговори и 

следново: "Денеска јас сум најсреќниот човек;  

денеска, криминалистиката стана наука."  

 

Потоа, континуирано, се одвиваше упис на 

студенти на последипломските студии по 

криминалистика.   

 Од 152 запишани студенти четириесет и еден  

се стекнале со научен степен магистер по 

криминалистика, а докторирале вкупно 18 лица ( 11 

од Р. Македонија и 7 од другите тогашни 

југословенски републики).   

 

 Факултетот за безбедност прераснува во 

современа  и модерна високо-образовна институција  

во функција на оспособување на кадри кои  ќе можат 

успешно да се справуваат со  негативни безбедносни 

појави и казниви дела во Република Македонија. 

Истовремено, тој кадар   се оспособува за да може 

успешно да партиципира во разрешувањето на 

ваквите појави и на меѓународен план, особено во 

соработка со безбедносните институции од Балканот 

и Европската унија.  

 

 

 

 

 

 

Сеќавање на проф. д-р Оливер Бачановиќ 
за подготовките за основање на Полициската академија и 

за  работата на Матичната комисија  

 Свесни сме дека запознавањето на јавноста со 

некои значајни случувања преку сеќавањата на 

нивните учесници го отвора прашањето за можните 

субјективизми при евоцирањето на настаните. Сепак, 

без оглед на одредени резерви што притоа постојат, 

несомнено е дека сеќавањата се значајни сведоштва за 

она што се случило. Времето поминува, сеќавањата 

бледнеат, некои целосно некои делумно, но наша 

должност е да се потрудиме да ги обновиме и да ја 

искористиме приликата што ни се укажува за да ги 

направиме достапни до јавноста. Така е и со 

сеќавањата поврзани со возобновувањето на 

Факултетот за безбедност кој de jure (за среќа не и de 

facto) престана да постои со донесувањето на Законот 

за основање на Центар за образование на кадри за 

областа на безбедноста на 18 мај 1995 г.2 Како 

непосреден учесник на случувањата поврзани со 

возобновувањето на институцијата можам да 

                                                                 
2
 Називот на самиот Закон беше контрадикторен со својата 

содржина и, иако зборуваше за основање, во суштина се 

сведуваше на укинување на Факултетот за безбедност како  

единица на споменатиот Центар!  Среќна околност секако беше 

решението содржано во преодните и завршните одредби на овој 

Закон, согласно кое т.н. vacatio legis беше релативно долг, 

поточно предвудваше Факултетот конечно да запре со своите 

активности на 31.12. 2002 г. Ова значи дека се создаде основ за 

продолжување на постоењето на Факултетот во наредните седум 

и пол години . 
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посведочам за некои моменти кои останале врежани 

во моето сеќавање, а кои се значајни бидејќи се 

незаобиколен дел  од нејзината историја. 

 На почетокот морам да констатирам дека 

процесите и активностите кои му претходеа на 

обновувањето на институцијата беа долготрајни и 

проткаени со многу неизвесности. Сепак, 

благодарејќи на упорноста на неколкумина 

наставници кои останаа во институцијата и нивната 

убеденост дека ќе се стави крај на ваквата состојба, 

активностите на овој план, иако во одреден период 

само неформални, се движеа во посакуваната насока. 

Тука, пред сè, мислам на планот на создавањето на 

соодветно милје и позитивна клима за потребата (пред 

сè општествена, како и научна) за повторно 

започнување со работа на институцијата, што 

воопшто не беше лесна иедноставна работа. 

 Откако конечно се создадоа такви 

претпоставки, ги добивме и првите позитивни 

сигнали. Затоа и од оваа временска дистанца можам 

да констатирам дека многу битно беше што во 

процесот кој непосредно му претходеше на 

основањето на Полициската академија тргнавме со 

позитивен однос на тогашното раководство на МВР3, 

                                                                 
3
 Тука посебно би го истакнал позитивниот однос и личното 

залагање на тогашниот државен секретар на МВР, сега за жал 

покојниот, г-дин Радивоја Јовановски, кој имаше големи заслуги 

што всушност 4обезбедуваше поволна политичка 

клима. Тука своја улога одиграа и одредени лични 

познанства и односот што тогашното раководство го 

имаше кон институцијата (некои од нив претходно 

беа наставници/соработници, студенти и сл.). 

Ентузијазмот и ангажманите на тогашниот декан, 

помогнат од уште неколку колеги 5, даваа решавачки 

импулс работите да тргнат во вистинска насока. При  

тоа беа консултирани и соодветни закони од другите, 

пред сè соседни држави, кои нормативно го беа 

регулирале статусот, и врз основа на кои беа 

формирани високообразовни установи (претежно 

Полициски академии).  Воедно ги користевме и 

нашите искуства, како и студиски и предметни 

програми од претходната институција. Исто така, 

првични консултации беа направени и со соодветни 

лица од Секретаријатот за законодавство, кои дадоа 

сугестии за вградување на соодветни решенија во 

текстот на Законот за идната Полициска академија на 

                                                                                                                              
во започнувањето, спроведувањето и финализирањето на 

постапката околу основањето на Полициската академија.  
4
 Посебно би го истакнал ангажманот на г-ѓа Евица Димовска, 

вработена во Секретаријатот за законодавство, која на многу 

професионален и, пред сè, несебичен начин ни даде стручна 

помош во обликувањето на законскиот текст.  
5 Во тоа време на Факултетот во работен однос беа само осум, а 

по ненадејната смрт на колегата Наум Шурбановски - само седум 

наставници. Освен деканот проф. д-р Слнчомил Велјанов, тоа 

беа следниве наставници : проф. д-р Методија Ангелески, проф. 

д-р. Јанко Јакимов, проф. д-р Владимир Ортаковски проф. д-р  

Оливер Бачановик, доц. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска 

и овластен наставник Јован Милески. 
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кој работевме и кој им беше доставен на увид во 

рамките на преземените подготвителни активности. 

 Откако во изработката на работната верзија 

зедоа активно учество и преставнците на МВР, како 

ресорно министерство надлежно за предлагање на 

Законот, законскиот текст беше финализиран. 

Понатаму тој ги помина соодветните владини и 

собраниски процедури, за да конечно на 23 јуни 2003 

г. Законот за Полициската академија биде донесен од 

страна на Собранието на Република Македонија.  

  

 Решенијата содржани во Законот нема да бидат 

предмет на наша анализа, иако тоа би  било интересно 

за некоја идна пригода и контекст. Во оваа пригода 

можеме да констатираме дека тие беа усогласени со 

тогашниот Закон за високото образование кој, меѓу 

другото, предвидуваше постоење на вакви 

специфични високообразовни институции (пр. 

Полициска академија, Воена академија), како дел од 

универзитетската заедница. Од друга страна, Законот 

за Полициска академија беше значаен, бидејќи 

експлиците ја озакони фактичката состојба според 

која Академијата е правен следбеник (со сите права и 

обврски) на претходниот Факултет за безбедност. Ова 

е важно и од аспект на легитимната можност да се 

повикаме на континуитетот на високото образование 

од областа на безбедноста  во Република Македонија 

од 1977 г., и да го потврдиме фактот дека сме најстара 

високообразовна институција на просторите на 

бившата заедничка држава (СФРЈ), па и во регионот 

(Балканот) во оваа област, што е уште една причина 

со право да го одбележиме јубилејот 35-годишнината 

од постоењето на високото образование од областа на 

безбедноста во Република Македонија.  

 

 Во понатамошниот тек на постапката за 

обновување на институцијата, Министерот за 

внатрешни работи (г-дин Хари Костов) донесе 

решение за формирање на Матична комисија 

составена од преставници на факултетот и на 

Министерството за внатрешни работи, чијшто 

претседател беше тогашниот директор на Центарот за 

образование на кадри за областа на безбедноста, сега 

покојнииот генерал Ристо Галевски кој, што беше  

многу значајно, имаше полно разбирање и ја поддржа 

иницијативата за возобновување на институцијата. За 

членови на Матичната комисија, пак, беа избрани: 

проф. д-р Слнчомил Велјанов - тогашен декан на 

факултетот (воедно и заменик на претседателот на 

Комисијата), проф. д-р Методија Ангелески, проф. д-р 

Оливер Бачановиќ, проф. д-р Трпе Стојановски,   г-

дин Бранко Бојчески (директор на Бирото за јавна 

безбедност) и г-ѓа Весна Доревска (помошник на 

министерот за правни и кадровски работи). За 

секретар на Комисијата, членовите на Матичната 

комисија го избраа г-дин Јован Андоноски - секретар 

на Факултетот за безбeдност. 
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 Членовите на комисијата како метод на работа 

прифатија да преку  заеднички состаноци, а врз 

основа на појдовниот концепт на новата институција 

(во кој беа содржани  прашања  поврзани со статусот, 

режимот на студирањето, органите и организационите 

единици,  наставните планови и програми и др.)  се 

дискутира за секое предложено решение. Состаноците 

на Комисијата се одржуваа во МВР.  

 

 Работата на Комисијата беше проследена со 

бројни дискусии кои во определена мера беа 

полемички, па дури и поларизирани6, од кои особено 

беа значајни оние што се однесуваа на новиот 

Наставен план и програма, при што се 

искристалиризираа два основни пристапи - првиот кој 

го застапуваа оние членови кои се залагаа  тој да биде 

конципиран со доминатен стручен пристап и во 

функција на министарството за внатрешни работи и 

едуцирање на кадри за негови потреби. Други членови 

на Комисијата, пак, се залагаа за пристап втемелен на 

науката и развивање на научни дисциплини од 

областа на безбедноста, криминалистиката и 

полициските науки, како и за едуцирање на кадри не 

само за потребите на МВР, туку и пошироко за 

потребите на безбедносните служби во целина, и тоа 

како за јавниот така и за приватниот сектор.  

 

 
                                                                 
6
 Во таа смисла беа предложени два наставни плана   
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  За среќа превладеа вториот пристап, што беше 

значајно, бидејќи на тој начин се оддржа 

континуитетот со претходната институција и бидејќи 

тоа беше единствен начин институцијата да се 

етаблира согласно Законот за високото образование и 

универзитетските стандарди, како и да се создадат 

услови за понатамошна трансформација на 

институцијата (без некои поголеми турбуленции). 

Потврда за правилноста на избраниот пристап е и 

фактот што набрзо по основањето, Полициската 

академија беше примена за рамноправна членка на 

Универзитетот во Битола.  

 

 По речиси тримесечна интензивна работа 

(поточно од 21 јули до 17 септември 2003 г.), 

Матичната комисија ја заврши со успех својата главна 

задача. Напоменуваме дека нејзините активности се 

сумирани во соодветниот Извештај на Матичната 

комисија (од 29. 09. 2003), а конкретизирани преку 

записниците од состаноците (вкупно седум) што 

комисијата ги водеше и кои се сочувани во Архивата 

на Факултетот.  

 

 

 

 

 

 

 Во наредниот период беше побарано од 

Министерот за образование и наука како и од 

Министерот за внатрешни работи да дадат согласност 

за студиските и предметните програми. Од 

министерството образование и наука, исто така, беше 

побарано да се утврди дали институцијата ги 

исполнува условите за започнување со работа 

(согласно ЗВО), а откако соодветната комисија тоа и 

го утврди, се донесе и посебно решение.  

 Во текот на 2003 г. се побара од истото 

министерство упис во штотуку востановениот 

Регистар на високообразовните установи.  

 

 Ова барање беше, исто така, позитивно решено 

при што нашата институција беше запишана во овој 

регистар под реден број два.  

 

 Меѓутоа, активностите поврзани со 

отпочнувањето со работа на Полициската академија 

со тоа не завршија. Во наредниот период „борбата“ 

продлжи со цел институцијата да стане член на 

универзитет. Притоа, се обраќавме до двата најстари 

универзитети во земјата, „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје чиј член, како Факултетет за безбедност, веќе 

бевме и „Св. Климент Охридски“ во Битола од кој  

добивавме позитивни сигнали, врз основа на 

неформални контакти, дека постои расположение за 

прием на Полициската академија за нејзин член.  
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 Во однос на втората солуција, претходно ја 

расчистивме дилемата дали некој факултет може да 

стане член на универзитет доколку, според своето 

седиште, не му припаѓа. Откако се констатира дека за 

тоа не постојат законски пречки, а и поради одредена 

инертност на најстариот универзитет во земјата, 

донесена е одлука од раководството на Полициската 

академија  (предводено од тогашниот директор Д-р 

Слаѓана Тасева) заедно со  членовите на Матична 

Комисија (вработени на академијата) да се 

интензивираат преговорите со претставнците на 

битолскиот универзитет (пред сè со тогашната 

ректорка проф. д-р  Виолета Пановска, проректорите 

и секретарот на универзитетот).  

 

 Се разбира дека при тоа беше консултиран и 

предлагачот на Законот за Полициска академија, 

Министерството за внатрешни работи (во тоа време со 

нов министер г-дин Љубомир Михајловски), кое 

имаше позитивен став во однос на оваа иницијатива. 

 

 

 

 
 

 

Сеќавање на проф. д-р Владимир 

Ортаковски 
за востановувањето на Полициската академија како 

високообразовна универзитетска установа 

Сеќавањата секогаш имаат лична нота, се 

работи за призмата на гледање на поединецот на 

определени важни настани, вклучително и на неговата 

улога во нив.  

Каде ме однесе силниот разурнувачки бран 

што во средината на 1990-тите го укина Факултетот  за 

безбедност? Мене лично- никаде, не ме помести од 

место. Бев еден од неколкуте професори кои 

останавме на факултетот во преодниот период, цврсто 

решени да го дадеме својот придонес за негово 

повторно оживување. Како тоа да го правиме? 

Продолжувајќи да ја работиме нашата работа 

најдобро што знаеме, со што ги потенциравме 

вредностите кои беа квалитет на укинатиот 

факултет. Лобирајќи на релевантни места каде 

имаме комуникација. Давајќи го својот придонес 

на позициите на кои се наоѓавме . Требаше да се 

создаде поволна констелација, да се наместат коцките, 

но и да се влијае коцките да бидат наредени на 

оптимален начин.  

Државата мораше да биде потсетувана дека 

направила голема грешка со „доброволното само-

ампутирање“ на образованието од областа на 
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безбедноста и полицијата (на ниво на високо и средно 

образование). Неоправдано беше создадена голема 

празнина во оваа област, додека во земјата се наоѓаа 

трупите на УНПРЕДЕП, а потоа се случија настаните 

од 1999 и 2001 година. Доаѓаа инструктори од 

странство да изведуваат обуки во такви витални 

области за суверенитетот на една земја. Беше 

неопходно грешката да биде исправена.  

1.Што направив јас,  професор, кој со гордост 

истакнуваше дека е од Факултетот за безбедност, за 

афирмирање на вредностите на овој факултет?  

- На 4 мај 1997 година ја добив државната 

награда „Гоце Делчев“ за најдобар научен труд во 

1996 година за книгата „Меѓународната положба на 

малцинствата“.  

- Во 1998 година ја издадов (на македонски и 

на англиски јазик) и промовирав компаративната 

анализа за положбата на малцинствата во регионот, 

„Малцинствата на Балканот“, која произлезе од 

иницијативата на Претседателот на РМ пред Советот 

на Европа. Првите примероци од оваа книга 

Претседателот Глигоров му ги предаде на Високиот 

комесар на ОБСЕ за малцинства, г-дин Ван дер Штул.  

- Во февруари 2000 година Министерот за 

образование ме определи за член на Комисијата за 

изготвување на Закон за високото образование, со кој 

требаше да се замени веќе застарениот Закон за 

насочено образование од 1985 година. По напорна 5-

месечна работа, Комисијата го предаде на Владата и 

Собранието на РМ текстот на модерен европски закон 

за високо образование. За темата е битно дека во 

членот 185 овој закон се предвиде можноста за 

основање на државни воени и полициски академии 

како високообразовни установи.  

- Веднаш по донесувањето на Законот за 

високо образование, во јуни 2000 година, бев избран 

за Потсекретар за високо образование во 

Министерството за образование. Образложението на 

Министерот, проф. д-р Гале Галев, беше дека „откако 

го напишавме и донесовме, сега е потребно Законот 

успешно да се имплементира“. Тоа и го правевме во 

Министерството за образование, според прецизно 

определен редослед на активностите, така што, на 

пример, во ноември 2000 година одржавме 

конститутивен состанок на Одборот за акредитација, 

како тогаш ново тело во системот на високото 

образование.  

2. Во Министерството за образование и наука, 

кое настана во почетокот на 2001 година со спојување 

на министерствата за образование и наука, останав да 

работам како Раководител на сектор и наскоро потоа 

и Претседател на Комисијата за нострификација да 

дипломите здобиени во странство. Беше 

изненадување за мене кога новоизбраните министри 

за образование и наука (проф. д-р Ненад Новковски, 

потоа д-р Азиз Положани) ми предложија да останам 

во Министерството. Го прифатив тој предизвик и 
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остварив добра професионална соработка со овие 

министри. Бев член на колегиумите на тројцата 

министри.  

Особено во 2003/2004 година бев „во право 

време на вистинско место“ со тоа што се наоѓав на 

изворот на информациите и настаните за основање на 

Полициска академија и за нејзиниот универзитетски 

статус. Сите потези што Министерството за 

образование и наука ги влечеше во врска со 

Полициската академија поминуваа низ мои раце, како 

раководител на Секторот за нормативно-правни 

работи, и со мој параф одеа на потпис кај 

Министерот. Се разбира дека Полициската академија 

не можеше да добие ништо што не и припаѓаше. 

Мојата позиција во Министерството овозможуваше да 

се добие во време со службено постапување во 

рамките на предвидена процедура. Министерот од 

мене имаше информации за Полициската академија од 

прва рака, а таа имаше релевантни одговори од 

Министерството за образование и наука, без 

непотребно административно-бирократско чекање. 

Така,  есента 2003 година комисија на МОН изврши 

увид во исполнетоста на условите за работа на 

Полициската академија; врз основа на тоа на 21 

октомври 2003 година Министерот донесе Решение за 

почеток со работа на Полициската академија, со 

примена од 1 октомври 2003 година;  на 26 декември 

2003 година Министерот за образование и наука даде 

согласност за студиските и предметните програми на 

Полициската академија донесени од Матичната 

комисија.  

3. Со тогашниот Декан на Факултетот за 

безбедност, проф. д-р Слнчомил Велјанов, имавме 

добра соработка во остварување на заедничката цел. 

Ги координиравме нашите активности особено од 

есента 2003 година. Главните настани за приемот на 

Полициската академија на универзитет се случија во 

2004 година. Тогаш тој и јас бевме определени и за 

членови на работната група за прием на Полициската 

академија на универзитет.  

Полициската академија е запишана во 

Регистарот на високообразовни установи на 8 

јануари 2004 година, согласно членот 47 од Законот 

за високо образование. Всушност, тогаш започна да 

функционира Регистарот, како еден од новите 

институти предвиден со Законот за високо 

образование. Полициската академија е запишана под 

реден број 2 во овој Регистар (под реден број еден е 

запишан ЈИЕ Универзитет од Тетово).  

Полициската академија со писмо број 0202-

168/1 од 9 февруари 2004 година се обрати до 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  

со барање како високообразовна установа да биде 

примена во полноправно членство на Универзитетот. 

За ова обраќање имаше причина повеќе во фактот што 

Факултетот за безбедност беше полноправна членка 

на тој универзитет сè до своето згаснување на 30 
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септември 2003 година, па барањето се однесуваше на 

продолжување на членството во континуитет.  

Во текот на февруари и март 2004 година 

остваривме две средби со тогашниот Ректор на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 

проф. д-р Александар Анчевски, кој нè прими 

срдечно и отворено искажа разбирање за нашите 

аргументи. На втората средба присуствуваше и 

Генералниот секретар на УКИМ, Душко Сековски, кој 

упати на потребата да се добие претходно мислење од 

универзитетската комисија за нормативна дејност, а 

го искажа и ставот дека е потребно да има промена на 

определени членови во Законот за Полициска 

академија како предуслов за прием. Во ваков 

контекст, а во ситуација кога Ректорот Анчевски беше 

на крајот од својот мандат, за жал, Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје не искажа 

подготвеност ова барање да го реши во разумен рок, а 

Полицискатa академија воопшто не доби одговор на 

своето писмено барање.  

4. Факторот време беше важен за нас, за првата 

генерација студенти на 1 октомври 2004 година 

своето високо образование да го започне на 

Полициската академија како универзитетска 

високообразовна установа. Поради тоа, со писмо број 

0202-288/1 од 26 март 2004 година Полициската 

академија се обрати до Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола со барање да биде 

примена во полноправно членство на тој универзитет. 

Во текот на постапката за прием беа остварени повеќе 

средби и разговори, во Битола и Скопје, со Ректорот 

проф. д-р Виолета Пановска–Бошкоска и нејзините 

соработници од страна на: Директорот на 

Полициската академија доц. д-р Слаѓана Тасева, 

Деканот на Полициската академија проф. д-р 

Слнчомил Велјанов и проф. д-р Владимир 

Ортаковски, при што последниве двајца учествуваа 

(во периодот април-септември 2004 година) во 

мешовитата работна група со претставници на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“.  

Во Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

наидовме на топол прием. Имавме впечаток, и 

добивавме уверувања, дека УКЛО има сериозни 

намери да ја прими Полициската академија во свое 

членство. Во текот на април 2004 година високи 

претставници на Ректорската управа контактирале со 

деканите на Универзитетот и ги придобивале за 

таквата можност. И ние лобиравме таму каде што 

имавме комуникација. Јас чувствував и лична 

сатисфакција што претставници на три факултети од 

УКЛО даваа поддршка и искажуваа добри зборови за 

соработката што ја имале со мене додека бев 

Потсекретар за високо образование, кога сум 

помогнал во краток рок да добијат решенија за 

конкретни прашања значајни за нивните 

високообразовни установи. Позитивниот однос кон 

барањето на Полициската академија беше искажан и 
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на седниците на Ректорската управа и Сенатот на 

УКЛО на 27 април 2004 година.  

Но, Ректорската управа на УКЛО, на седницата 

одржана на 31 мај 2004 година, изгради став дека, 

пред да се изврши прием на Полициската академија, 

треба да се изнајде начин за надминување на 

разликите меѓу одредби во Законот за Полициска 

академија и Законот за високо образование, 

констатирани во извештај на работна група на УКЛО.  

Во врска со овој став, на 5 јули 2004 година, во 

Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола се одржа работна средба на која 

од страна на УКЛО учествуваа Ректорот проф. д-р 

Виолета Пановска- Бошкоска, Проректорот проф. д-р 

Добри Петровски и Генералниот секретар Јордан 

Тасевски. Од страна на Полициската академија 

учествуваа Деканот проф. д-р Слнчомил Велјанов, и 

редовен проф. д-р Владимир Ортаковски. Нашата 

позиција беше дека констатираните разлики не треба 

да бидат пречка за прием на Полициската академија за 

членка на Универзитетот. Ние го потенциравме и 

значењето на факторот време за Полициската 

академија, дека е потребно приемот да биде пред 1 

октомври 2004 година, а разликите би можеле да се 

надминуваат „во од“ и потоа.  

Претставниците на УКЛО го покренаа 

прашањето за добивање мислење од страна на 

основачот на Полициската академија дека таа 

може да биде членка на Универзитет. Тие наведоа 

дека за УКЛО е сеедно во каква форма би било тоа 

мислење во име на основачот – од Министерството за 

образование и наука и Министерството за внатрешни 

работи, поединечно или заедничко, или од Владата на 

РМ. Нашите претставници преземаа обврска да 

обезбедат такво мислење.  

5. Во очекување на одговорот од УКЛО за 

прием на Полициската академија за нивен член, 

најавен за почетокот на септември 2004 година, дојде 

до интересен развој на настаните во врска со нашето 

претходно барање до Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје.  

По иницијатива на новоизбраниот Ректор на 

УКИМ, проф. д-р Георги Мартиновски, остваривме 

две средби во периодот  јули/август 2004 година (од 

наша страна беше и Директорот на Полициската 

академија, доц. д-р Слаѓана Тасева). Инаку, со 

Ректорот Мартиновски имавме добра соработка од 

порано, а тоа особено се однесуваше на заедничкиот 

„минат труд“ во Комисијата за изготвување на 

Законот за високо образование во 2000 година. Тој нè 

прими срдечно и настапи отворено дека би сакал 

Полициската академија да биде членка на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Се 

искажа фигуративно дека „како новоизбран селектор 

би сакал во тимот да има добри играчи“.  

Од наша страна беше одговорено дека и наша 

желба е да бидеме членка на УКИМ, која веќе сме ја 

изразиле со писмото од 9 февруари 2004 година. 
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Бидејќи немаше нивна позитивна реакција, веќе во 

одмината фаза е постапката за наш прием на УКЛО. 

Го потенциравме значењето на факторот време за 

Полициската академија и запрашавме кога, согласно 

неговата иницијатива, би можеле да очекуваме наш 

прием на УКИМ. Неговиот одговор беше реален и 

чесен – иако избран пред летото, неговиот мандат 

како Ректор започнува на 1 октомври 2004 година. Од 

тој момент му се потребни околу три месеци за да 

биде спроведена процедурата за прием на 

Полициската академија на УКИМ. Ние укажавме дека 

очекуваме постапката за наш прием на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ во Битола да биде завршена 

пред да започне неговиот мандат. Разделувајќи се во 

пријателска атмосфера, спомнавме дека, доколку од 

било кои причини не бидеме примени на УКЛО пред 

1 октомври 2004 година, ја најавуваме следната 

средба со него за тој датум, кога е и првиот ден од 

неговиот мандат.  

6. Во комуникацијата со УКЛО работите 

повторно се одвиваа добро. На барање од Ректорската 

управа и Сенатот на УКЛО да добијат мислење од 

основачот на Полициската академија дека таа може да 

биде членка на Универзитет, во име на основачот, 

Собранието на Република Македонија, таквото 

мислење го дадоа Министерството за внатрешни 

работи и Министерството за образование и наука. 

Министерството за образование и наука во своето 

мислење изнесе дека „Полициската академија може 

и пожелно е да стане полноправна членка на 

Универзитет, со цел за изведување на настава 

според високи државни и меѓународни стандарди“.  

Имајќи ги предвид позитивните мислења 

дадени во име на основачот, како и едногласно 

изразената поддршка од членовите на Ректорската 

управа на седницата одржана на 9 септември, 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“, на 

седницата на Сенатот од 16 септември 2004 година, 

едногласно ја прими Полициската академија од 

Скопје за редовна членка на Универзитетот, 

констатирајќи дека „ги исполнува условите 

предвидени со Законот за високо образование и 

Статутот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ Битола, за стекнување на членство на 

Универзитетот“. Со Одлуката за прием се изврши 

дополнување на членот 30 од Статутот на 

Универзитетот со името на Полициска академија- 

Скопје. И на оваа седница на Сенатот беа искажани 

пофални зборови за вредностите на новата членка на 

УКЛО, како и нагласени симпатии и пријателски 

однос од страна на Ректорот, проректорите и сите 

сенатори кои учествуваа во дискусијата. Симпатии и 

поддршка за нашиот прием предизвикуваше и фактот 

што на тој универзитет порано беше укинат Правниот 

факултет во Битола, што подоцна му се случи и на 

нашиот Факултет за безбедност,  што со нашиот 

прием на УКЛО се надминуваше.  
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7. Па каде бев на 1 октомври 2004 година? Не 

бев во Министерството за образование и наука, иако 

Министерот од мене бараше да продолжам да работам 

таму. Не бев ниту кај Ректорот на УКИМ на првиот 

ден од неговиот мандат бидејќи, како што наведовме, 

не се оствари предусловот за тоа. Се разбира, бев на 

високообразовната универзитетска установа 

Полициска академија, на првиот ден од 

академската година за првата генерација наши 

нови студенти. Тоа беше и првиот ден од мојот 

мандат како Декан на Полициската академија, бидејќи 

на дотогашниот декан, проф. д-р Слнчомил Велјанов, 

претходниот ден му заврши мандатот и тој ги оствари 

условите за одење во пензија.  

На свеченото одбележување на почетокот на 

академската 2004/2005 година во моето излагање со 

задоволство истакнав дека „Полициската академија, 

како членка на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“, на голема врата се враќа во 

високообразовниот и во општествениот живот на 

нашата земја“, а студентите, по повеќегодишна 

пауза, повторно изучуваат безбедносни и 

полициски науки. Ја искористив можноста на 

студентите да им кажам дека сме на некој начин 

врсници – како што за нив е прв ден од академската 

година, за мене е прв ден од мојот мандат како декан, 

и ја изразив желбата „заедно да растеме и да 

напредуваме и по 4 години заедно да ги собереме 

убавите плодови што ќе ги заслужиме“.  

 Така и беше. Полициската академија растеше и 

напредуваше, кадровски, организационо, со сè 

поголема продукција на учебници, научни и стручни 

трудови, а  најзините професори стануваат 

препознатливи експерти во своите области .  Првата 

генерација студенти, пак, според постигнатиот успех, 

што е поврзано со направениот квалитетен избор од 

големиот број пријавени кандидати, претставува една 

од најдобрите наши генерации. Добра илустрација за 

ова, но и симболична за нашиот статус како членка на 

УКЛО, е и фактот што првенецот на оваа генерација, 

Снежана Талевска, со просечна оценка 9,97, 

истовремено беше и најдобар студент на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

академската 2007/2008 година.  
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 Целта ни е да направиме една мала 

ретроспектива, да кажеме што постигнале нашите 

претходници, што  правиме денес и што планираме за 

утре. 

 Ова е втората фаза од нашиот развој. Првата 

беше завршена во 2002 година, кога беа обележани 25 

години од постоењето на факултетот со издавање  на 

Монографијата  по повод 25-годишнината од 

формирањето на факултетот, во рамките на тогашниот 

Центар за образовние на кадри од областа на 

безбедноста. 

Почетоците, во сега веќе далечната 1977 

година, кога на просторите на поранешна Југославија 

Факултетот за безбедност беше единствена 

високообразовна институција која продуцираше кадри 

од областа на безбедноста, чии студенти денес се на 

високи позиции во безбедносно-полициките служби 

на територија на поранешна Југославија, остави 

забележителни траги во историјата не само на 

факултетот, туку и во безбедносната и 

криминалистичката историја на Република 

Македонија. Дел од дипломираните студенти, пак, со 

дооформувањето на своето образование (делумно и на 

Факултетот за безбедност со магистрирање и 

докторирање) активно се вкучија во наставно-

образовниот процес на Факултетот за безбедност. 

 

  

 

 Во 2004 година, со посебен закон, е формирана 

Полициската академија. За академската 2004/2005 

година, владата одобри упис на редовни и вонредни 

студенти. Голем дел од завршените матуранти, како и 

вработени во различни институции, со нетрпение го 

дочекаа повторниот старт на Факултетот. Пред 

почетокот на академската 2004/2005 година, станавме 

членка на универзитетот Св. "Kлимент Охридски"- 

Битола. 

 Тоа беше нов почеток, но и  континуитет и 

надградување на претходната институција со 

современи и, пред сè, актуелни предметни програми, 

и тоа во рамките на Полициската академија, на чие 

чело беа деканот - ред.проф.д-р Владмир Ортаковски 

и продеканот за настава -  доц. д-р Борис Мургоски.  

Осоврементата студиска програма 

Криминалист, која ја стартувавме според правилата за  

студирање на ЕКТС (Европски кредит трансфер  

систем) во времетраење од 4 години и стекнување на 

240 ЕКТС кредити  овозможи активирање на 

последипломските студии по криминалистика, кои  

започнаа со работа наредната академска година. 

 

 

 

РАЗВОЕН ПРОЦЕС НА ФАКУЛТЕТОТ 
 



~ 30 ~ 
 

Нареден многу важен момент беше прераснувањето 

на  Полициската академија во Факултет за безбедност, 

како нејзин правен наследник. Тоа се случи  во 2008 

година, пред почетокот на академската 2008/2009. За 

декан, од страна на  наставно-научниот совет  на 

Факултетот, е предложен ред. проф. д-р Јанко Јакимов 

и  наименуван  од Ректорот на УКЛО (според новиот 

Закон за високо образование), а за продекани доц. д-р 

Марина Малиш Саздовска и доц. д-р Злате Димовски. 

Во наредните 4 години, со повторната акредитација 

на постоечките програми за додипломски (прв 

циклус) студии, се акредитираа и нови насоки на прв 

циклус и втор циклус (магистерски) студии. 

Почитувајќи ги своите основни принципи на работа- 

професионалност, актуелност, иновативност и 

ажурност, Факултетот за безбедност во академската 

2012/2013 година, кога беше избран нов декан-ред. 

проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска, со 

продеканите вон. проф. д-р Фросина Ташевска 

Ременски доц. д-р Снежана Мојсоска, до комисијата 

за акредитација достави нови студиски прогрми, при 

што беше поднесено   барање и добиена е 

акредитација за студиските програми Безбедност, 

Криминологија со криминална политика и 

Безбедност и евроатлански интеграции.  

Половина година потоа беше назначен в.д. декан 

вон. проф. д-р Борис Мургоски, а во јуни 2013 година 

беше избран нов декан - ред. проф. д-р Оливер 

Бачановиќ, со продеканите доц. д-р Никола Дујовски, 

продекан за настава и доц. д-р Снежана Мојсоска, 

продекан за финансии. 

 Чекориме и понатаму напред, трудејќи се 

секогаш да одиме со времето, но честопати и пред 

времето со дел од нашите планови, програми, 

заложби, иницијативи и идеи. 

За нашите идни генерации, секогаш ќе 

оставаме простор и тие да се докажат, како што нам 

ни дадоа можност нашите професори.  

На процесот на прераснување на Полициска 

академија во Факултет за безбедност му претходеше 

интезивна подготовка и организациски промени, при 

што се реализираше и одвојувањето на ФБ од МВР.  

Во март 2008 година беше поднесен предлог за 

донесување  Закон за основање на Факултет за 

безбедност во состав на Универзитетот ,,Св.Климент 

Охридски,,- Битола, кој беше донесен и објавен во 

"Службен весник на Република Македонија",  бр. 81 

од 2008 година. 

 Во тој период од страна на в.д. директорот 

Марина Малиш Саздовска беше формирана и работна 

група во која членуваа д-р Снежана Никодиновска 

Стефановска, д-р Искра Аќимовска Малетиќ, м-р 

Снежана Мојсоска и др. со цел успешно започнување 

со работа на Факултетот за  безбедност како правен 

наследник на Полициска академија. 
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Декани на Факултетот за безбедност 

                                     
            Доц. Антон Роп                          Доц. д-р Владимир Камбовски                          Проф. д-р Ѓоко Този      

               (1977-1982)                                            (1981- 1983)                                                   (1983-1985) 

 

                                                
Виш пред. Александар Арсовски                Проф. д-р Божна Гаговска                    Проф. д-р Агис Шајноски 

         (1985-1987)                      (1987-1989)                                (1989-1993) 
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Проф. д-р Иванчо Стојанов               Проф. д-р Слнчомил  Вејланов           Проф. д-р Владимир Ортаковски  

           (1993-1999)                                             (1999-2004)                                               (2004 -2008) 

 

                                
   Проф. д-р Јанко Јакимов            Проф. д-р Снежана Никодиновска             Проф. д-р Оливер Бачановиќ 

             (2008- 2012)                                        Стефановска                                            2013   - 

                                                                          ( 2012 - 2013) 
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 Факултетот за безбедност- Скопје e најстара и 

најреномирана високообразовна институција од 

областа на безбедноста во Република Македонија и 

прв Факултет од областа на безбедноста во 

поранешна СФРЈ.  

 Основан е во 1977 година, а од 2004 до 2008 

година работи под називот Полициска академија. 

 Со донесувањето на Законот за формирање 

високообразовна установа Факултет за безбедност 

во состав на Универзитетот „Свети Климент 

Охридски“ од Битола, во 2008 година Факултетот за 

безбедност од Скопје стана правен наследник на 

Полициската академија, која беше единица на 

Универзитетот „Свети Климент Охридски“ од 

Битола од 2004 година.  

 Основните принципи кои се почитуваат и 

негуваат од страна на вработените на Факултетот се: 

1. Стручност 

2. Професионалност 

3. Транспарентност 

4. Ефикасност 

5. Навременост 

6. Коректност 

 

  

 

 

 

 На Факултетот работат реномирани 

професори со долгогодишно искуство во теоријата и 

практиката- експерти во својата област кои 

постојано ги следат светските трендови и ги 

надоградуваат своите научни и теоретски знаења. 

 На Факултетот за безбедност се активни 

студиски програми од сите нивоа на студирање, на 

кои студентите може да го оформат своето знаење 

како  дипломирани, магистри и доктори на науки од 

областа на безбедноста. 

 

 

ФАКУЛТЕТОТ ДЕНЕС  
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Студии од прв циклус (додипломски студии) 

 Во академската 2013/2014 година, на 

Факултетот за безбедност на прв циклус студии се 

изучуваат следниве студиски програми: 

• Криминалистика според ЕКТС 4+1 година 

• Безбедност и финансиска контрола – 3+2  

• Безбедност – 4+1  

• Криминологија и криминална политика – 4+1 

  

 Покрај споменатите студиски програми, 

Факултетот за безбедност доби акредитација и за 

студиската програма по Безбедност и Европски 

интеграции, на која ќе се запишуваат студенти во 

наредните години.  

Студии од втор циклус (магистерски студии)  

 На втор циклус студии на Факултетот за 

безбедност се изучуваат следниве студиски 

програми: 

 Криминалистика 

 Меѓународна безбедност  

 Безбедност и финансиска контрола  

 Форензички науки  

 

Студии од трет циклус (докторски студии)  

 Завршените студенти на втор циклус студии, 

како и магистрите на науки кои својата диплома ја 

стекнале пред воведувањето на студиите од трет 

циклус, може да се запишат на докторски студии на 

Факултетот за безбедност кои се во траење од шест 

семестри. 

 На Факултетот работат повеќе од 30 

наставници и соработници кои ја развиваат науката 

за безбедноста, како и останатите науки кои се 

застапени во предметните програми на Факултетот 

за безбедност. 

 Просториите во кои се изведува наставата се 

опремени според светските стандарди за квалитетно 

изведување на наставата, со сите потребни помагала 

за изведување интерактивна настава. Библиотеката 

на Факултетот за безбедност располага со богат 

библиотечен фонд со квалитетни домашни и 

странски наслови од областа на криминалистиката, 

полициските науки, безбедноста, како и бројни 

други наслови од светската литература. На 

располагање на студените е и компјутерски центар 

со интернет конекција во кој студентите поминуваат 

дел од слободното време, а го користат првенствено 

за подготовка на испитите, семинарски трудови и 

дипломски работи. Факултетот има соодветно 

опремена спортска сала во која се изведува настава 

по предметот специјално физичко образование и во 

која студентите совладуваат техники за самоодбрана 

и други вештини. 
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 Интенцијата на Факултетот е да продолжи да се етаблира како препознатлива високообразовна установа 

која промовира квалитетни кадри способни да се вклучат во безбедносниот систем на државата, и да дадат свој 

придонес во развојот на безбедноста и одржување на стабилноста на Република Македонија.  
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Ред. проф. д-р Владимир Ортаковски 

1. Основање на Полициската академија  

Полициската академија е формирана со 

Законот за Полициска академија („Службен весник на 

РМ“ бр.40/2003). Врз основа на Извештајот на 

Комисијата формирана од Министерот за образование 

и наука, во кој се констатира дека се исполнети 

условите за почеток со работа на Полициската 

академија, утврдени со членовите 35 и 46 став 2 од 

Законот за високото образование („Службен весник на 

РМ“ бр.64/2000) и со Правилникот за нормативите и 

стандардите за основање на високообразовни 

установи и за вршење на високообразовна дејност 

(„Службен весник на РМ“ бр.33/2003), Министерот за 

образование и наука донесе Решение за почеток со 

работа на Полициската академија како 

високообразовна државна установа од областа на 

безбедноста, кое се применува од 1 октомври 2003 

година. Полициската академија е запишана во 

судскиот регистар со решение С. Рег. бр.478/2003, 

според членот 49 од Законот за високо образование.  

Министерот за образование и наука (на 26 

декември 2003 година), како и Министерот за 

внатрешни работи (на 24 септември 2003 година) 

дадоа согласност за студиските и предметните 

програми на Полициската академија, донесени од 

Матичната комисија која ги вршеше подготовките за 

почеток со работа на Полициската академија, според 

членот 20 став 2 од Законот за Полициска академија, 

како lex specialis со кој таа е формирана.  

2. Прием на Полициската академија за редовна 

членка на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ 

Полициската академија е запишана во 

Регистарот на високообразовни установи на 8 

јануари 2004 година, согласно членот 47 од Законот 

за високо образование.  

Полициската академија со писмо број 0202-

168/1 од 9 февруари 2004 година се обрати до 

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 
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Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  

со барање како високообразовна установа да биде 

примена во полноправно членство на Универзитетот. 

За ова обраќање имаше причина повеќе во фактот што 

Факултетот за безбедност беше полноправна членка 

на тој универзитет сè до своето згаснување на 30 

септември 2003 година, па барањето се однесуваше на 

продолжување на членството во континуитет. За 

жал, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

не искажа подготвеност ова барање да го реши во 

разумен рок, упатувајќи на потреба од претходно 

мислење на универзитетската комисија за нормативна 

дејност, како и со неформално искажаното 

условување на приемот со претходна промена на 

определени членови на Законот за Полициска 

академија.  

Со писмо број 0202-288/1 од 26 март 2004 

година Полициската академија се обрати до 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола со барање да биде примена во полноправно 

членство на тој универзитет. Во текот на постапката 

за прием остварени се повеќе средби и разговори, во 

Битола и Скопје, со Ректорот проф. д-р Виолета 

Пановска- Бошкоска и нејзините соработници од 

страна на директорот на Полициската академија доц. 

д-р Слаѓана Тасева, деканот на Полициската 

академија проф. д-р Слнчомил Велјанов и проф. д-р 

Владимир Ортаковски, при што последниве двајца 

учествуваа (во периодот април-септември 2004 

година) во мешовитата работна група со претставници 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“.  

Од страна на Ректорската управа и Сенатот на 

Универзитетот беше побарано да се добие мислење од 

основачот на Полициската академија дека таа може да 

стане членка на Универзитет. Во име на основачот, 

Собранието на Република Македонија, таквото 

мислење го дадоа Министерството за внатрешни 

работи и Министерството за образование и наука. Во 

своето мислење Министерството за внатрешни 

работи наведе дека „дава сестрана поддршка, 

изразува согласност и се приклучува кон 

заложбите на Полициската академија за нејзин 

прием на универзитет во Република Македонија“. 

Министерството за образование и наука во своето 

мислење изнесе дека „Полициската академија може 

и пожелно е да стане полноправна членка на 

универзитет, со цел  изведување на настава според 

високи државни и меѓународни стандарди“.  

Имајќи ги предвид наведените мислења, како и 

едногласно изразената поддршка од членовите на 

Ректорската управа и на Сенатот, Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“, на седниците на 

Ректорската управа од 9 септември 2004 година и на 

Сенатот од 16 септември 2004 година, ја прими 
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Полициската академија за редовна членка на 

Универзитетот. Во Одлуката за прием, со која се 

изврши дополнување на членот 30 од Статутот на 

Универзитетот со името на Полициска академија – 

Скопје, се наведува:  

1. Се констатира дека Полициската академија од 

Скопје ги исполнува условите предвидени со 

Законот за високо образование и Статутот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

Битола, за стекнување на членство на 

Универзитетот.  

2. Се прифаќа барањето на Полициската 

академија од Скопје за стекнување на членство 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

Битола.  

3. Со приемот во членство на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ Битола, Полициската 

академија се стекнува со статус на редовна 

членка на Универзитетот, со права и обврски 

утврдени со Законот за високо образование, 

Статутот и другите акти на Универзитетот.  

4. Се задолжува Полициската академија - Скопје 

во текот на учебната 2004/2005 година да 

изврши усогласување на своите акти со 

одредбите на Законот за високо образование и 

Статутот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ Битола.  

3. Прием на студенти и одбележување на почетокот 

на студирање на првата генерација 2004/2005 

година  
Значајно е да се одбележи големиот интерес за 

запишување на првата генерација на студенти на 

Полициската академија. На објавениот конкурс се 

пријавија вкупно 1223 кандидати, од кои 978 за 

редовни и 245 за вонредни студенти. Поради 

специфичностите на студиската програма сите 

кандидати поминаа низ определена процедура:  

1. Приемен испит (полагање на два предмети: 

Уставно уредување на Република 

Македонија и Практичен испит за 

утврдување на базични биомоторички 

способности).  

2. Специјалистички медицински прегледи.  

3. Психолошко тестирање (тест за 

интелигенција; за утврдување на 

психолошките карактеристики на личноста 

и интервју).  

По завршувањето на целокупната процедура, 

Комисијата за прием оформи и Наставно научниот 

совет усвои конечна листа составена од вкупно 318 

примени кандидати: 141 редовни и 177 вонредни 

студенти (од кои 65 вонредни и 112 вонредни-

бранители).  
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На 1 октомври 2004 година на Полициската 

академија беше свечено одбележан почетокот на 

академската 2004/2005 година. На свечената 

церемонија присуствуваа: Ректорот на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ проф. д-р Виолета 

Пановска- Бошкоска со проректорите и претседателот 

на Сенатот, Потпретседателот на Собранието на 

Република Македонија Лилјана Поповска, високи 

претставници на Министерствата за образование и 

наука, за внатрешни работи, за одбрана, високи 

претставници на дипломатскиот кор, претставници на 

Полициската академија од Естонија и од Холандија, 

претставници на меѓународни организации и на други 

институции со кои Полициската академија 

соработува. На гостите, студентите и вработените во 

Полициската академија со поздравни говори им се 

обратија:  

- доц. д-р Слаѓана Тасева, директор на 

Полициската академија,  

- проф. д-р Виолета Пановска- Бошкоска, ректор 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“,  

- Н.Е. Фредерик Мариа де Ман, амбасадор на 

Кралството Холандија во Република 

Македонија,  

- г-дин Тон Рутинг, директор на 

Интернационалната полициска едукација од 

Полициската академија на Холандија,  

- проф. д-р Владимир Ортаковски, заменик 

директор - декан на Полициската академија.  

Со тоа, на најдобар можен начин, беше 

одбележан приемот на Полициската академија во 

членство на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

и почетокот на студирање на новата генерација 

студенти по 9годишна пауза.  

4. Наставно-образовна дејност на додипломските 

студии  

Наставата која започна на 1 октомври 2004 

година се одвиваше според принципите на 

Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). На 15 и 

17 септември 2004 година на Полициската академија 

беше одржан Семинар за примена на ЕКТС, на кој 

професори и експерти од високообразовните установи 

на кои веќе се применува ЕКТС го доближија овој 

современ и комплексен систем до вработените и 

ангажираните наставници и асистенти на 

Полициската академија. Сите студенти, покрај 

Водичот низ студиите на Полициската академија, во 

кој се наведени предметите за сите 4 студиски години 

и предметните програми за прва година, на 1 

октомври 2004 година го добија и посебниот Водич 

низ студиите во првиот семестар во академската 

2004/2005 година. Во овој Водич беа поместени: а) 

глобален преглед на активности во првиот семестар; 

б) условувачките пакети според ЕКТС; в) вреднување 

на активностите на студентите со бодови; г) основни 
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правила за студирање според принципите на кредит-

трансфер системот. Примената на ЕКТС предизвика 

вложување на зголемени и вонредни напори на 

наставниците, соработниците и на студентите.  

Со доследна примена на Правилникот за 

нормативите и стандардите за основање на 

високообразовни установи за вршење на 

високообразовна дејност („Службен весник на РМ“ 

бр.33/2003), редовните студенти беа поделени во две 

групи за предавања и во четири групи за вежби. 

Секоја од групите за предавања ја водеа различни 

наставници (по два за секој предмет), додека двајца 

асистенти на секој предмет водеа по две групи за 

вежби. Тоа даваше добри услови за интерактивна 

настава и вежби и за искажување на способностите и 

знаењето на студентите преку целата академска 

година, а не само на завршните испити. Од друга 

страна, тоа го потенцираше проблемот со малиот број 

редовно вработени наставници и соработници на 

Полициската академија, каде во редовен работен 

однос беа само: 3 редовни професори, 1 вонреден 

професор, 2 доценти, 1 асистент доктор на науки и 2 

асистенти магистри. Поради тоа, како и поради 

фактот што некои од наведените наставници не 

предаваа на предметите од прва година на студиите, 

неопходно беше за наставата во академската 

2004/2005 година, со одлука на Наставно- научниот 

совет, да бидат ангажирани уште: 7 наставници (6 

редовни професори и 1 доцент), 1 доктор на науки со 

доверена настава, 1 лектор по англиски јазик, 9 

асистенти магистри и 3 помлади асистенти. За 

изведување на наставата по предметите за обука по 

основни академски способности (информатика, 

странски јазик, специјално физичко образование) беа 

ангажирани: 2 лектори за странски јазик, 1 предавач-

магистер и 2 помлади асистенти.  

Првата генерација студенти, според 

постигнатиот успех, а поврзано со направениот 

квалитетен избор од големиот број пријавени 

кандидати, претставува една од најдобрите генерации. 

Првенец на оваа генерација е Снежана Талевска, со 

просечна оценка 9,97, која истовремено беше и 

најдобар студент на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во таа академска година.  

 

 

 

 

 

 



~ 41 ~ 
 

5. Развој на Факултетот за безбедност-   Скопје  

од 2008 до 2012 год. 

 

 
Вон. проф. д-р Злате Димовски 

 

Во 2008 год. со Законот за формирање  на 

Факултет за безбедност - Скопје се формира посебна 

високообразовна институција во рамки на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

како  правен наследник на Полициката академија.  

Трансформацијата и преземањето на сите активности 

од страна на менаџментот на Факултетот  не  беше 

воопшто едноставна работа. Иако во делот на 

образовната функција немаше некои значајни 

промени,  трансформацијата особено се почувствуваа 

во делот на финансиското работење, овластувањата на 

менаџментот и позицијата на внатрешните органи. 

 Од тој момент се започна со многу поактивна 

комуникација со Универзитетот ,,Св. Климент 

Охридски,,- Битола,  кој согласно ЗВО е правно лице, 

додека членките се единици на универзитетот.  

 Со забрзано темпо се премина кон 

имплементација на актите од Универзитетот и 

донесување на регулатива која требаше да обезбеди 

непречено функционирање на Факултетот. 

 

 На овие активности се надоврза и потребата од 

акредитација на студиските програми. Во таа 

функција требаше да се изработат, прифатат и 

достават за акредитација програмите од прв и втор 

циклус на академски студии. За прв циклус на студии 

студиските програми криминалистика и БФК се 

прилагодуваа на новите законски одредби, а се   

конципираа нови студиски програми од втор циклус 

за криминалистика, БФК, меѓународна безбедност и 

форензички науки. За сите студиски програми кои беа 

доставени, низ соодветна процедура до телото за 

акредитација, беше добиена акредитација.  

 

Подоцна, повторно се појави потребата од 

усогласување на студиските програми со измените во 

Законот за високо образование, т.н. реакредитација, 

која ни одземаше многу време, енергија и бараше 

максимална посветеност на тој процес. Истата 
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успешно се заврши за студиските програми од двата 

циклуси на студии.  

Кога се создадоа услови подготвивме и 

успешно акредитиравме студиска програма од трет 

циклус студии. Согласно измените во ЗВО, од нашата 

средина успешно се акредитирани и четворица 

ментори (проф. д-р Цане Мојаноски, проф. д-р 

Снежана Никодиновска- Стефановска, вон. проф. д-р 

Злате Димовски и вон. проф. д-р Марина Малиш- 

Саздовска). Оваа програма успешно се вклопува во 

заокружување на сите степени на наобразба 

предвидени во регулативата. 

 

 На запишувањето на студенти, наобразба, 

информирањето и комуникацијата  се посветуваше 

посебно внимание. Заради обезбедување на поширока 

запознаеност на потенцијалните кандидати за 

студирање  организиравме презентации во средните 

училишта во повеќе градови низ републиката, се 

организираа радио и телевизиски емисии, се 

подготвуваа и дистрибуираа флаери, се настапуваше 

со соодветни активности на саемот за образование и 

друго. 

 Резултат од тоа беше големата 

заинтересираност и, за жал, низ селекција, одбивање 

на голем број на потенцијални студенти поради 

ограничениот број за прием. За потребите од 

навремено, целосно и адекватно информирање на 

запишаните студенти се подготвуваа информативни 

пакети и повремени средби со студентите. Се одреди 

ден за промовирање на завршените студенти, се 

набавија соодветни студентски униформи и низ 

пригодни програми се воспостави традиција за 

промоција. Од сите преземени дејствија имаме 

задоволни, образовани и компетентни студенти кои, 

доколку им се укаже прилика, можат своето знаење и 

вештини да ги стават на располагање на соодветните 

служби и институции. Конституиран беше 

Студентскиот парламент и овозможена беше негова 

автономна работа и создадени можности за 

партнерски односи и учество на студентите во 

управувањето. 

 

Заради целосно и тековно реализирање на 

задачите на професорите и асистентите се набави 

соодветна техничка опрема, секој припадник на 

академската заедница доби лап-топ компјутер, 

печатари и други средства за аудио и визуелна 

настава. Се оспособија голем број на училници, 

предавални и амфитеатар.  

 

Понатаму, се стимулираше процесот на 

пополнување на празнините со недостаток на стручна 

литература и за таа цел се направи финансиска 

конструкција и се создадоа можности за адекватно 
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стимулирање и наградување за секое издание. 

Продукцијата на нови изданија на стручна литература 

од нашите професори беше на завидно ниво. 

 Се продолжи и со издавање на Годишникот на 

Факултетот, кој постепено го доби статусот на  

меѓународно издание, а исто така се издадени  и 

неколку други тематски изданија и изданија од 

конференции, процес кој продолжува во континуитет. 

  

На планот на континуираната надоградба на 

академскиот кадар се издвојуваа доволно средства за 

присуство и учество на бројни меѓународни и 

национални конференции, а Факултетот започна со 

организирање на научна конференција. Преку таквиот 

тип на настапи нашите академски претставници се 

веќе препознатливи во пошироката научна заедница и  

се воспостави практика да бидат поканувани на 

бројни научни настани. Ваквата промоција на нашите 

кадри кулминира и со бројните меморандуми и 

договори за научна и стручна соработка со научни 

институции од земјата и од странство и продолжена 

соработката со оние институции со кои веќе 

комунициравме како составен дел од Полициската 

академија ( CEPOL, AEPC).  

 Особено важни беа склучените 

меморандуми со институциите  од земјата, а се од 

сферата на безбедноста, кои дозволија наши студенти 

да реализираат практична настава во рамки на 

нивните организациони единици. За потенцирање е 

соработката со МВР кои, покрај праксата, даваат 

особен придонес при реализацијата на практични 

вежбовни активности, гаѓања и логорување. Во 

функција на добрата соработка, нашиот факултет 

прифати да стипендира на втор циклус на студии по 

двајца студенти кои се вработени во МВР.  

 

 Во делот на обезбедување на стручен, 

професионален и компетентен академски кадар 

Факултетот особено инвестираше. На почетокот со 

ангажирање на надворешни професори, а покасно и за 

продукција и издигнување на постојниот и 

новопримениот кадар, со што се достигнува степен на 

адекватна пополнетост со стручен кадар. Во таа 

функција, се настојуваше да се обезбедат услови и 

средства за ангажирање, вработување и надоградба на 

кадрите. Тоа во најголем дел беше успешно завршено. 

Важна улога во овој дел одиграа поискусните 

професори кои целосно и несебично иницираа 

активна надоградба на младите колеги. 
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 Во рамки на Универзитетот нашиот факултет 

даваше и дава голем придонес со активна 

партиципација со иницирање, подготовка и 

прифаќање на акти кои се однесуваат на 

функционирањето на процесот на високото 

образование. Во тие рамки прифатени и 

имплементирани се Правилници за прв, втор и трет 

циклус на образование, за ЕКТС систем, за 

напредување на академскиот кадар и др.   За 

опишување на сите активности во овој период  ни се 

потребни многу страници, но за оваа пригода сметам 

дека е доволно само да се наведат. За постигнување на 

наведените активности што се одвиваа во 

временскиот период од 2008 до2012 година беше 

потребно време, стручност, посветеност и мудрост. 

Целиот колектив ја имаше пред себе визијата за 

движење во нагорна линија на институцијата, за што 

особено им сме благодарни ние кои имавме можност 

да ја иницираме, водиме и спроведуваме програмата и 

строгите барања на позитивната регулатива.  

     

 

 

  

 

6. Студии по безбедност и финансиска контрола  

 

Вон. проф. д-р Искра Аќимовска-Малетиќ 
Раководител на студиите по  

Безбедност и финансиска контрола 

 

Согледувајќи ја потребата за профилирање на 

високостручни и тесноспецијализирани кадри, 

согласно новонастанатите промени во македонската 

општествено-економска реалност, Факултетот за 

безбедност - Скопје заедно со Факултетот за туризам 

и угостителство – Охрид, како членки на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, во 

академската 2007/2008 година започнаа да изведуваат  

студии од прв циклус  од областа на Безбедноста и 

финансиската контрола.  

Мисијата на студиите е научно спознавање и 

обука во областа на Безбедноста и финансиската 

контрола со етаблирање на стандарди и нормативи во 

Европскиот образовен систем. Општата или 
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глобалната цел на заедничките студии по безбедност 

и финансиска контрола е да се развие, прошири и да 

се унапреди знаењето од економските, безбедносно-

криминалистичките и кривично-правните науки и да 

се поттикне практичната примена на ваквите знаења. 

Посебната цел на заедничките студии претставува 

едуцирање на кадри кои ќе бидат вклучени во 

реформирањето на финансискиот систем, царинскиот 

систем, даночниот систем и безбедносниот систем, 

согласно стандардите на западно-европските земји, со 

цел успешно спроведување на евро-атланските 

интеграции.  

Потребата за ваков профил на кадри во 

Република Македонија е повеќе од актуелна. Имено, 

потреба за овој профил на кадри постои во: 

Министество за финансии-Управата за финансиска 

полиција, Управа за јавни приходи со сите подрачни 

единици во единиците на локалната самоуправа, 

Министерството за внатрешни работи-Сектор за 

стопански криминал, Царинската управа на Република 

Македонија и други државни органи, институции и 

стопански субјекти во земјата.  

Започнувајќи од академската 2007/2008 година 

Факултетот за безбедност – Скопје и Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид повеќе од шест 

години успешно ги спроведуваат заедничките студии 

по безбедност и финансиска контрола кои беа први 

студии од овој тип во државата. Имено, покрај 

спецификата на студиите во поглед на областа на 

изучување и интердисциплинарноста на науките кои 

се изучуваат во рамките на истата, заедничките 

студии по безбедност и финансиска контрола се 

карактеризираат со уште една специфика. Станува 

збор за дисперзираниот карактер на самите студии, 

односно студентите се запишуваат на факултетите 

носители на студиите во Скопје и Охрид, а наставниот 

кадар, покрај тоа што одржува настава на матичните 

факултети,  одржува настава и на другиот факултет 

носител на студиите. Со тоа се постигна поголема 

мобилност на наставниот кадар и доближување на 

нивните знаења до студентите во местото каде се 

запишале да студираат и каде живеат.   Интересот за 

студирање на заедничките студии по безбедност и 

финансиска контрола на двете јавни високо-образовни 

установи е исклучително голем уште од самиот 

почеток. Во насока на доусовршување и надградување 

на знаењата на студентите стекнати на првиот циклус 

на студии по безбедност и финансиска контрола, три 

години  по започнувањето на оваа студиска програма 

беше акредитирана и студиската програма по 

безбедност и финансиска контрола од втор циклус. 

 Со тоа, по положувањето на предвидените 

испити и успешно одбранетиот магистерски труд, 

завршените постдипломци се стекнуваат со 

академскиот степен магистер од областа на 

безбедноста и финансиската контрола.   
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Ред. проф. д-р Цане Мојаноски 

Раководител на втор циклус студии 

Промените во општествено-економскиот, 

политичкиот и образовниот систем создадоа 

предуслови и потреба за континуирано 

осовременување и ажурирање на Студиската и 

предметните програми на последипломските студии 

на Полициската академија (согласно државната 

политика и законската регулатива) и на Вториот 

циклус универзитетски студии на Факултетот за  

безбедност, со цел да се создаваат предуслови за 

напредок и развој на творечките и мислечките кадри 

и да се придонесува во развојот на науката согласно 

современите образовни стандарди и во функција на 

современите барања на науките за безбедноста и 

полицијата, како и истражувачката и апликативната 

дејност во струката. 

Последипломските студии (подоцна Вториот 

циклус универзитетски студии) се облик на 

обезбедување на сопствена и соодветна кадровска 

репродукција на високо-образовните и научно-

истражувачките институции и организации. Во 

современи услови на пазарно стопанство знаењето 

не е само декларативно, туку и фактички се третира 

и вреднува како еден од најважните општествени и 

деловни ресурси. Затоа, при конципирањето на 

последипломските студии (специјалистички, 

магистерски и докторски) се ставени и во поширока 

општествена функција - да подготвуваат 

висококомпетентни професионалци кои својата 

компетенција ја ефектуираат пошироко на пазарот 

на трудот, во согласност со општествените потреби. 

  

 

 

ПОСТДИПЛОМСКИ  И ВТОР 

ЦИКЛУС СТУДИИ: 
(СОЗДАДЕНИ УСЛОВИ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА 

НАУЧНАТА ВИСТИНА) 
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Вториот циклус универзитетски студии е 

конципиран како континуитет и надоградба на 

стекнатите знаења од Првиот циклус 

универзитетски студии, продлабочување на 

знаењата, соодветна специјализација на истите и 

обезбедување на доволни методолошки и 

истражувачки сознанија за подготовка за Третиот 

циклус универзитетски знаења. 

Развојот на општеството и современите 

услови на живеење, посебно сложените економски и 

политички состојби, се обременети со определени 

облици на негативни појави, манифистации и 

облици на криминал, што од науката и научната 

заедница бара и ја актуелизира потребата од развој 

на облици и средства за справување со нив, а 

особено со општествените услови што го 

продуцираат криминалот. Криминалот се 

манифестира низ разновидни феноменолошки 

облици, неговата етиологија е мултикаузална и 

сложена, а начините на извршување се 

софистицирани, поради што во голема мера се 

отежнуваат можностите за негово ефикасно преве-

нирање и репресирање. Деструктивното значење на 

криминалитетот и другите социјално- патолошки 

појави се мултиплицира и во современите 

демократски општества, дејствувајќи разорно на 

самата негова срцевина и оневозможувајќи го 

прогресот. За да се елиминираат основните жаришта 

на криминалитетот, кои го инхибираат современото 

(особено транзициско) општество  има потреба од 

поусовршено организирање на профилактичките и 

репресивните механизми и нивно постепено 

супституирање во безбедносно-заштитниот систем. 

Вака сложените задачи императивно бараат 

соодветни и оспособени кадри, кои на научна 

основа, плански, ефикасно и ефективно ќе ја 

насочуваат и ќе менаџираат со оваа дејност.  

 

Во системот на науките за борба против 

криминалитетот, форензиката и криминологијата 

заземаат значајно место. Криминалистиката како 

наука за закономерностите на настанувањето, 

фиксирањето, оценувањето и користењето на 

информациите (докази), како и за методите и 

средствата за преземање на предистражната и 

кривичната постапка, го покрива широкото подрачје 

на практичната општествена активност на планот на 

сузбивањето на криминалитетот, чии носители се 

органите за внатрешни работи, јавните 

обвинителства, судовите, службите за разузнавање и 

контраразузнавање, царината, агенциите за приватна 

безбедност, како и други надлежни и 

заинтересирани субјекти.  
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Со отворањето на постдипломските студии 

на Полициската академија во Скопје (и на Вториот 

циклус универзитски студии на Факултетот за 

безбедност)  се пополни празнината во системот за 

издигање на висок и стручно специјализиран и 

научен кадар во широката област на науките за 

криминалитетот и безбедноста. На тој начин се 

создадоа услови да се задоволува интересот на  

кандидатите и институциите за овие студии, но и да 

се оправда потребата овој облик на студии да стане 

и редовен облик за оформување на стручен профил 

способен да се справи со современите предизвици и 

девијантни однесувања. Исто така е задоволен и 

императивот за специјализирање на континуираното 

образование низ процесот на доживотно учење, со 

што се создадени услови за продирање на способни 

поединци во научните сфери, за демократизирање 

на научната мисла, потесно и поблиско поврзување 

на науката и практиката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучување на теоретските и практични 

проблеми од областа на безбедноста, крими-

налистиката, криминологијата, полицијата, 

криминалната политика, форензиката, 

меѓународната безбедност, финансиската контрола 

и транснационалниот организиран криминалитет 

претставуваат основи за успешна работа на 

аналитички, специјалистички, научно- 

истражувачки и научно-образовни задачи.  

 

Во изминатите години беа органзирани 

повеќе студиски програми на постдипломските 

студии и на Вториот циклус универзитетски студии. 

Тие се организраа за студиските програми: 

Криминалист, 

Меѓународна безбедност,  

Форензички науки и  

Безбедност и финанска контола.  
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Преглед на запишани студени на постдипломски студии и на Втор циклус 

универзитески студии во периодот 2006/07-2012/13 година 

 

Учебна година Студиски програми:  

Криминалист Меѓународна 

безбедност 

Безбедност и 

финансиска 

контола  

Форензички 

науки 

Вкупно 

2006/07 81       81 

2007/08 52       52 

2008/09 84       84 

2009/10 33 20     53 

2010/11 30 6 12 19 67 

2011/12 14 8 36 14 72 

2012/13 15 34 18   67 

Вкупно 309 68 66 33 476 

 

 Бројот на запишаните студенти на постдипломските студии (учебна 2006/07 до 2009/10) изнесува 270 

студенти, а на Втор циклус универзитетски студии 206 студенти. 

 Од вкупно запишаниот број, до крајот на јуни 2013 година магистрирале 38  студенти (34 од 

последипломски студии и 4 од Втор циклус универзитетски студии).
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Ред. проф. д-р Томе Батковски  

Раководител на трет циклус студии 

 Во период од 2002 до почетокот на работа на 

трет циклус на студии во 2012 година, на 

Факултетот за безбедност со титула доктор на науки 

во областа на безбедноста се стекнаа 14 докторанти.

  

 Третиот циклус- докторски студии на 

Факултетот за безбедност егзистира од крајот на 

2012- та година, со што на оваа виоскообразовна 

институција во рамките на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“- Битола се заокружи концептот 

на сите степени од високошколската едукација.  

 Факултетот за безбедност реализира трет 

циклус-докторски студии по студиската програма 

„Безбедност“  во траење од три години (шест 

семестри). 

 По завршените студии на третиот циклус, 

студентот се стекнува со 180 ЕКТС кредити и со 

научен назив „Доктор на науки од областа на 

безбедноста“. Научно-истражувачкото подрачје е 

„општествени науки“, додека научно-

истражувачкото поле е „Интердисциплинарни 

студии безбедност и право“.  

 Решението за акредитација на Елаборатот за 

организирање на трет циклус-докторски студии по 

студиската програма „Безбедност“ на Факултетот за 

безбедност- Скопје при Универзитетот „Свети 

Климент Охридски“- Битола е донесено  на 

25.07.2012 година, од страна на Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование. 

Според Решението за акредитација, Факултетот за 

безбедност на третиот циклус  - докторски студии 

има право да запише 12 студенти. 

 

 На 1.11.2012 година, од страна на 

Министерството за образование и наука донесено е 

Решение за почеток со работа на студиската 

програма од трет циклус-докторски студии по 

безбедност на Факултетот за безбедност-Скопје, со 

што, всушност, е утврдено дека се исполнети 

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ 
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условите за почеток со работа на третиот циклус-

докторски студии на оваа виокообразовна 

институција. 

 

  Оправданоста за организирање на трет 

циклус универзитетски студии за студиската 

програма „Безбедност“, произлезе, пред сè, од 

потребата и интенцијата, Факултетот за безбедност 

да изврши финално заокружување на концептот на 

образование на сите степени од високошколската 

едукација, што подразбира услови за студирање на 

прв, втор и трет циклус академски студии. Преку 

соодветното академско надградување со нивото на 

докторски студии, практично, ќе бидат оформени 

квалитетни кадри, чии компетенции ќе бидат 

подигнати на ниво на самостојно научно 

промислување и научно-истражувачка работа, како 

резултат на што можат да се очекуваат високи 

теоретски и апликативни дострели.  Преку 

третиот циклус на студии, што имаат, всушност, 

интердисциплинарен карактер  што произлегува од 

темелната поставеност на Факултетот за безбедност, 

ќе биде профилиран кадар со научен степен доктор 

на науки од областа на безбедноста, што е неопходен 

за развојот на научно-образовниот процес, научно-

истражувачката работа и практичната реализација на 

функционирањето на институциите од 

безбедносната сфера на државен и меѓународен 

план. Одржливоста и развојот на институциите од 

научно-образовната и научно-истражувачката  

сфера, како и на широката лепеза на државни и 

меѓународни установи од безбедносната област, се  

незамисливи  без вклучување на квалитетен кадар на 

ниво на доктори на наука од областа на безбедноста, 

од каде произлегува посебниот аспект на 

организирањето на трет циклус  универзитетски 

студии на Факултетот за безбедност.  

 Поконкретно, својот научен, теоретски и 

практичен придонес, завршените доктори на наука 

од областа на безбедноста ќе можат да го дадат во 

соодветните институции, чии задачи  и општествени 

обврски се наоѓаат или се поврзани со безбедноста 

(национална и меѓународна), меѓународното јавно 

право, кривичното право, криминологијата, 

криминалистиката и полициските работи.  

 

 Општата цел на третиот циклус-докторски 

студии по студиската програма „Безбедност“ е 

запознавање со современите сознанија во областа на 

науката за безбедноста и продлабочено усвојување 

на теоретските и истражувачките дострели што на 

докторантите ќе им овозможат објективно, критичко 

и систематско следење и проучување на 

безбедносните појави. Според Елаборатот за 

организирање трет циклус-докторски студии на 
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Факултетот за безбедност –Скопје, профилирани 

цели на студиската програма „Безбедност“ се: 

 

-усвојување на надградена методологија при 

истражување на појавите и процесите во областа на 

безбедноста; 

- оспособување за креирање и самостојно 

реализирање на научно-истражувачки проекти; 

- практично оспособување и усовршување за 

примена на соодветни постапки и методи при 

проучувањето на конкретни појави и процеси и 

- запознавање со етичките норми при 

практикувањето на научно-истражувачката работа.  

 

 Докторските студии на Факултетот за 

безбедност траат три години (шест семестри) и 

притоа се остваруваат 180 европски кредити, 

односно 60 кредити во текот на една учебна година.  

  

 Во првите три семестри студентите слушаат 

четири задолжителни и три изборни предмети и 

посетуваат и реализираат задолжителни семинари и 

активности, во што спаѓа и изработката на мал 

научен труд. Во последените три семестри од 

докторските студии студентите треба да реализираат 

пилот истражување во фукција на пријава на 

докторска теза, да пријават докторска теза и да 

работат на изработка на докторскиот труд.  

 Задолжителни предмети на третиот циклус-

докторски студии се: 

 

- Методологија на истражување на 

безбедносните појави; 

- Безбедност и меѓународно јавно право; 

- Криминологија и кривично право и 

- Криминалистика и наука за полицијата. 

 

 Студентот на докторските студии избира три 

предмети од следниот преглед на изборни предмети: 

 

- Национална и меѓународна безбедност- 

современи научни консидерации; 

- Разузнавачка служба во современите 

меѓународни односи; 

- Меѓународна политика и меѓународни 

безбедносни организации; 

- Политички и безбедносен систем на ЕУ; 

- Организиран криминал и корупција; 

- Виктимологија; 

- Малолетничка делинквенција и криминал на 

штета на децата; 

- Криминалистичко разузнавање и 

криминалистичка психологија; 

- Истражување на финансиски криминал и 

финансиски истраги; 
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- Стратегии на полициско работење и човекови 

права и слободи и 

- Полициски овластувања и меѓународна 

полициска соработка. 

 

 За целокупната организација и реализација на 

третиот циклус- докторски студии се грижи Советот 

за докторски студии на Факултетот за безбедност во 

согласност со Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус студии на Универзитетот 

„Свети Климент Охридски“ – Битола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Советот за докторски студии на Факултетот 

за безбедност составен е од девет члена (седум од 

Факултетот за безбедност и двајца надворешни 

членови), при што, од страна на Научно-

наставничкиот совет на Факултетот, за раководител 

на Советот е избран ред. проф. д-р Томе Батковски, а 

за секретар вон. проф. д-р Борис Мургоски. 
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Факултет за безбедност 

Студиски 

програми 

Континуирано 

образование 

Прв циклус 

студии 

Втор циклус 

студии 

Трет циклус 

студии 

Криминалист 

Безбедност 

Криминологија и криминална политика 

Безбедност и финансиска контрола 

Безбедност и евро-атлански интеграции 

Криминалистика 

Меѓународна безбедност 

Безбедност и финансиска контрола 

Форензички науки 

Безбедност 
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

ДЕКАН 

Продекан за 

финансии 

Продекан за 

настава 

Наставно научен 

совет 

    Катедри 

      Секретар 
Продекан за 

меѓународна 

соработка 

Деканатска 

управа 
Референт за правни работи 

Катедра за општествено-политички и правни науки 

Катедра за кривично-правни науки 

Катедра за криминалистички науки 

Катедра за безбедност и приватна безбедност 

Кадерта за полициски науки 

Декан 

Продекани 

Раководители на катедри 

Раководител на Безбедност и финансиска контрола 

Раководител на втор циклус студии 

Раководител на трет циклус студии 

Претставник на студентски парламент 
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Катедри на Факултетот 

Катедра за кривично-правни и криминолошки науки 

 

Катедра за општествено-политички и правни науки 

 

Катедра за криминалистички науки 

 
Катедра за безбедност и приватна безбедност 

 Катедра за полициски нуаки 
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Катедра за општествено-политички и 

правни науки 

 Катедрата за општествено-политички и 

правни науки, како и другите катедри на 

Полициската академија, е формирана со одлука на 

Наставно=научниот совет во 2005 година.  

 Во изминатите години одржани се бројни 

состаноци на членовите на Катедрата во врска со 

успешно организирање и изведување на наставата 

од областите што ги покрива, на научно-

истражувачката, издавачката дејност и други 

актуелни прашања од работењето на Факултетот за 

безбедност.  

 

Катедрата за општествено-политички и 

правни науки ја сочинуваат следниве наставници: 

редовен проф. д-р Владимир Ортаковски, кој е и 

раководител на Катедрата, редовен проф. д-р Цане 

Мојаноски, редовен проф. д-р Снежана 

Никодиновска Стефановска, вонреден професор 

д-р Искра Аќимовска Малетиќ, доц. д-р Марјан 

Арсовски, доц. д-р Снежана Мојсоска, доц. д-р 

Марија Миленковска, доц. д-р Никола Дујовски, 

доц. д-р Весна Трајковска и асс. м-р Александар 

Иванов, кој е истовремено и секретар на Катедрата. 

Во актуелниот момент доц. д-р Никола Дујовски е 

продекан за настава, а доц. д-р Снежана 

Мојсоска продекан за финансии на Факултетот за 

безбедност.  

Во предметните програми на Катедрата се 

застапени најновите научни достигнувања од 

соодветните науки. Тоа овозможува студентите да 

стекнуваат адекватни знаења, вештини и 

способности, односно да бидат стручни и 

компетентни во соодветните области.  

Oваа катедра ги покрива научното подрачје 

на општествените науки и во тие рамки полињата 

на правните науки, економските науки (области 

политичка економија и финансии), политичките 

науки (области современи политички системи и 

дипломатија) и социологијата. Во полето на 

правните науки се наоѓаат повеќе предмети во 

областите на: Меѓународно јавно право, Право на 

ЕУ, Човекови права и слободи, како и областите 



~ 58 ~ 
 

Управно право, Вовед во право и Уставно право. 

Катедрата ги покрива и областите Методологија на 

истражување на безбедносните појави, 

Меѓународна безбедност и меѓународни односи и 

др. 

Во ситуација кога нема посебна катедра за 

јазици, кон Катедрата за општествено-политички и 

правни науки е додадено научното подрачје 

хуманистички науки, со поле наука за јазикот и 

областите Англистика (Англиски јазик), 

Македонистика (Македонски јазик со култура 

на говорот), Германистика (Германски јазик) и 

Романистика (Француски јазик).  

  Во периодот од 2003 година, членовите на 

Катедрата објавиле 14 учебници, учебни помагала и 

монографии за своите области. Тие објавиле околу 

240 научни и стручни трудови во меѓународни и 

домашни списанија, а учествувале на повеќе од 220 

домашни и меѓународни научни конференции, 

симпозиуми, тркалезни маси. Имаат над 40 учества 

во домашни или меѓународни научно-истражувачки 

проекти, како член или раководител на проектот. 

Дел од членовите на Катедрата се пошироко 

афирмирани и препознатливи како експерти во 

своите области, како и членови во реномирани 

домашни институции и здруженија и реномирани 

меѓународни научни здруженија. 

Катедра за кривично-правни и 

криминолошки науки 

 Катедрата за кривично-правни и 

криминолошки науки е една од најстарите 

организациони единици на Факултетот за 

безбедност во Скопје. Постои како самостојна 

катедра уште од формирањето на Факултетот  во 

далечната 1977 г., со тоа што според првиот Статут 

на Факултетот (поточно Центарот за образование на 

кадри за безбедност и општествена самозаштита) 

имаше нешто поинакво име: Катедра за 

кривичноправо и криминологија (што патем кажано 

сметам дека не соодвестува со структурата на 

научните дисциплини што ја сочинуваат, посебно 

ако се има предвид фактот дека во рамките на 

Катедрата, како и Факултетот во целина се разиваат 

не само кривичното право и криминологијата туку и 

науките што од нив произлегуваат кои сè повеќе се 

осамостојуваат, одн.  добиваат право на 

„граѓанство“, како што е на пр. виктимологијата, 

превенцијата на криминалот, малолетничката 

делинквенција, криминалната политика и др.). 

 Како што и од самиот назив на Катедрата 

произлегува, а согласно важечката класификација 

на научните области, неа ја сочинуваат две научни 

области: кривично-правна област и криминолошка 

област.  
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 Во рамките на првата област постојат и се 

развиваат: кривичното право и кривичната 

постапка, одн. кривичното материјално и процесно 

(формално) право, како и меѓународното казнено 

право.  

 

 Во рамките на криминолошката област, 

освен криминологајата постојат: виктимологија, 

социјална патологија, превенција на 

криминалитетот, организиран криминал и 

корупција, перење пари, малолетничка 

делинквенција и криминал на штета на децата, 

пенологија, а со новите студиски програми кои 

треба да стартуваат од есен, пред сè во рамките на 

програмата по криминологија,  се: криминална 

политика, права на жртви на криминал, пенолошка 

андрагогија и други. 

 При групирањето на предметите во рамките 

на Катедрата,  доследно е запазен критериумот на 

блискоста и сродноста на научните дисциплини 

предвидени со студиските програми кои се активни 

на нашиот Факултет. Можеме слободно да 

констатираме дека во споредба со некои други 

катедри кои постојат во рамките на Факултетот, 

нашата катедра речиси да немаше потешкотии во 

дефинирањето на научните области, како и при 

определувањето на припадноста на научните 

дисциплини од Катедрата во нивни рамки. 

 Досегашни шефови на Катедрата во текот на 

нејзиниот 35-годишен развој беа: проф. д-р Панта 

Марина, проф. д-р Јордан Спасески, проф. д-р Наум 

Шурбановски,  проф. д-р Иванчо Стојанов и проф. 

д-р Оливер Бачановиќ. 

 Актуелниот состав на катедрата (станува 

збор за вработените на факултетот) го сочинуваат : 

 Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ 

 Вон. проф. д-р Миодраг Лабовиќ 

 Доц. д-р Саше Герасимоски  

 Доц. д-р Весна Стефановска 

 Доц. д-р Катерина Крстевска 

 Асс. м-р Наташа Јованова 
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 Раководител на Катедрата е ред. проф. д-р 

Оливер Бачановиќ, а секретар на Катедрата е доц.  

д-р Катерина Крстевска. Во реализацијата на 

наставните содржини на определени предмети во 

изминатиот период учествуваа и повеќе наставници 

и соработници од други институции и 

универзитети, пред сè од нашата држава. 

 

 Но, како што веќе истакнавме во воведот на 

оваа монографија, во неа, а следствено на тоа и во 

овој дел, подетално ќе се задржиме на периодот од 

формирањето на Полициската академија, со која се 

запази континуитетот на високото образование од 

областа на безбедноста во Република Македонија. 

Во рамките на своето работење во овој период 

Катедрата одржа 66 состоноци. Притоа, таа 

иницираше повеќе прашања и реализираше бројни 

активности, меѓу кои: изведување на настава и 

спроведување на обуки, научно-истражувачка 

работа, објавување на трудови, учество на научни 

конгеси и коференциии други научни и стручни 

собири, организиирање на тркалезни маси, стручни 

расправи, советувања и сл. 

 Во изминатиов период членовите на 

Катедрата објавија бројни трудови (монографии, 

учебници, статии), било индивидуално или во 

коавторство. Тие беа посебно активни во 

објавувањето на свои трудови во изданијата на 

нашиот факултет (пр. Годишник на факултетот, 

Зборникот од Меѓународната конференцијата што 

факултетот веќе петта година го објавува и издава)  

и на Универзитетот (научното списание 

„Хоризонти“).  За облележување е фактот дека 

голем број на автори на трудови или  дел од 

трудовите беа членови од нашата катедра,  и тоа во 

зборници на трудови,  прирачник, компаративната 

анализа и сл., посветени на Законот за 

малолетничка правда, поточно новиот концепт на 

малолетничката правда поврзан со т.н. ресторативна 

правда, институтите и институциите во овој систем, 

со посебна нагласка на улогата на полицијата и др., 

кои беа издадени во соработка со УНИЦЕФ- 

Канцеларија во Скопје. 

 

 Катедрата организира и тркалезни маси, зема 

рамноправно учество во организацијата на 

меѓународните коференции и други активности кои 

ги организираше факултетот. Преку одредени 

стручни здруженија во кои членуваат (пр. 

Македонското здружение за кривично право и 

криминологија) нејзините членови учествуваат во 

организирање семинари, советувања, стручни 

расправи и сл.  

 

 



~ 61 ~ 
 

 Членови на Катедрата беа избрани за 

членови на соодветните комисии за изработка на 

значајни закони, како што е Законот за кривичната 

постапка, Законот за малолетничка правда, Законот 

за достапност на информациите, Законот за 

спречување на корпцијата и др.). 

 Научно-истражувачката работа, исто така, 

беше високо на агендата на членовите на Катедрата. 

Така, самата катедра и нејзните членови иницираа и 

реализираа неколку научно-истражувачки проекти 

или пак учествуваа во регионални и меѓународни 

проекти, од кои ги издвојуваме следниве: 

 Имплементација на Законот за малолетничка 

правда“ (2008; Имплементација на Законот за 

малолетничка правда“ (2009; Ставови на студентите 

за криминалитетот“ (2009; Чувството на сигурност 

меѓу граѓаните во Скопје“ (2009; „Насилство меѓу 

децата во училиштата“ (2010;  Анализа на судските 

пресуди од виктимолошки аспект“ (2011;  

Положбата на осудените лица во казнено 

поправните установи во Република Македонија“ 

(2012/2013; Ставови на студентите за 

криминалитетот“ (2012/2013; Ставовите на 

студентите за правото и полицијата” (2013). 

  Дел од членовите на Катедрата активно 

соработува со невладиниот сектор и во рамките на 

својот научен интерес учествува во организирање 

на тркалезни маси, други средби и манифестации, 

како и истражувачки зафати/проекти на овој сектор 

во својство на воведничари, модератори, 

истражувачи  и др. 

  Членовите на Катедрата членуваат и во 

одредени стручни или научни здруженија од 

национален (пр. Здружение за кривично право и 

криминологија на Македонија) или меѓународен 

значај (пр. Виктимолошко друштво на Србија, 

Европско криминолошко здружение, Светско 

виктимолошко друштво и многу други). Исто така 

тие се и членови на уредувачки или редакциски 

одбори, издавачки совети на релевантни списанија 

од областа со која се занимаваат (пр. на списанието 

„Темида“ од Белград и др.). 
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Катедра за криминалистички науки 

 Катедрата за криминалистички науки е 

составен дел на Факултетот за безбедност, во 

рамките на која се реализираат наставни програми 

од областа на криминалистичката наука. 

Криминалистиката како трихотомна наука ги 

третира содржините од Криминалистичка техника, 

Криминалистичка тактика, како и од различните 

Криминалистички методики за различни видови на 

криминалитет. 

 

 
 

 Во предметните програми на оваа катедра, 

застапени се најновите научни достигнувања од 

криминалистичката наука со кои се стекнуваат 

студентите со цел осознавање на 

криминалистичките методи за откривање и 

докажување на кривични дела од најразлични 

области. На тој начин дипломираните криминалисти 

и другите профили на кадри кои се образуваат на 

Факултетот за безбедност се стекнуваат со 

адекватни знаења, вештини и способности за 

справување со современите и останатите форми на 

криминални активности во Република Македонија и 

пошироко. Така, дипломираниот кадар е стручен и 

компетентен да работи во сферата на безбедноста во 

рамките на безбедносните служби и органи во 

земјата. 

 Во рамките на Катедрата избрани се и 

ангажирани следниве наставници и соработници: 

вон. проф д-р Борис Мургоски, вон. проф д-р Злате 

Димовски, доц. д-р Светлана Николоска, доц д-р 

Марјан Николовски, доц. д-р Драгана Батиќ, м-р 

Ице Илијевски- секретар на Катедрата и вон. проф 

д-р Марина Малиш Саздовска- раководител на 

Катедра. 

 Досегашни раководители на Катедрата за 

криминалистички науки беа: 

Вон. проф. д-р Гоце Џуклески 

Доц. д-р Марјан Котески 

Доц. д-р Марјан Николовски 
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 Наставно-научниот и соработнички кадар од 

оваа катедра ги покрива областите на 

криминалистиката, безбедноста, психологијата, 

социологијата, политичките науки и други области 

кои се во одредена корелација со безбедносните, 

односно криминалистичките теми и содржини. 

 Кадарот на Катедрата за криминалистички 

науки е докажан во науката и праксата. Имено, 

најголемиот број од членовите на Катедрата имаат и 

практично работно искуство во Министерството за 

внатрешни работи и во други државни институции,  

со што се остварува и поврзувањето на теоријата и 

праската од областа на криминалистиката и 

примената на криминалистичката методика со цел 

справување со одредени форми на криминал во 

Република Македонија. 

 Исто така, членовите на Катедрата земаат 

учество на бројни меѓународни конференции, 

семинари и обуки, учествуваат во наставно-

образовниот процес на сродни институции во 

земјата и странство, издаваат завиден број на 

учебници, учебни помагала, монографии и сл, 

учествуваат во бројни научно-истражувачки 

проекти и др. 

 

Катедра за безбедност и приватна 

безбедност 

 Факултетот за безбедност е високообразовна 

и научно-истражувачка институција која 

спроведува високообразовна, научно-истражувачка 

и применувачка дејност во областите на 

безбедносните науки, криминалистиката, 

криминологијата, полициските и другите сродни 

науки.  
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 Со реализирањето на  студиските програми, 

Факултетот за безбедност ја заокружува својата 

физиономија на наставно-научна и истражувачка 

институција од областа на безбедноста и борбата 

против криминалитетот и другите општествено 

негативни појави, со што ги оправдува 

општествените потреби од истата. 

 

 Како дел од организациската поставеност во 

рамките на Факултетот егзистира Катедрата за 

безбедност и приватна безбедност. Задачи на оваа 

катедра се да ги следат, надополнуваат, дефинираат 

и истражуваат безбедносните појави и процеси и 

врз основа на востановени научни методи и 

средства да понудат, претпостават и 

имплементираат соодветни теоретски и практични 

решенија.  

 Специфика е што го имаме делот на 

приватната безедност, кој како посебен дел од 

науката за безбедноста е присутен единствено на 

нашата  институција. Во тие рамки, припадниците 

на оваа катедра, секој во својата област на 

истражување, зафаќаат дел од остварувањето на 

безбедноста во приватниот сектор. Преку тоа се 

постигнува ефект на поттикнување и натамошно 

развивање на научната мисла во овие области, како 

основен предуслов за ефикасна организација и 

ефективност во борбата против криминалитетот и 

општествено негативните појави и тенденции, како 

и постигнување на оптимално ниво на безбедност и  

заштита на општествените и личните вредности на 

граѓаните.  

 

 Ангажманот на наставничкиот и 

соработничкиот кадар од оваа катедра се во 

функција на  оспособување на високостручни и 

компетентни кадри за работа во институции и 

служби од соодветната област, како и научно-

истражувачка и наставно-образовна работа во 

областите на безбедносните и криминалистичко-

криминолошките и полициските науки.  

 

 Поради разноликоста на појавните облици и 

специфични форми на загрозувањето на 

безбедноста, во рамки на научниот пристап, заради 

остварувањето и одржувањето на безбедноста 

потребно е мултидисциплинарно согледување на 

проблемите и настаните. Таквиот пристап бара и 

разноликост на профил на кадар, што, на наше 

задоволство, е присутно на нашата институција. 

Составот на Катедрата е од посебно респектирани и 

препознатливи научни работници, искусни 

практичари кои се ангажирани и на оспособување 

на нашите помлади кадри. За одредени специфични 

предметни програми се ангажираат и професори од 

други институции.  
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 Во состав на Катедрата за безбедносни науки 

и приватна безбедност се: редовниот професор д-р 

Томе Баткоски, вонредните професори  д-р Борис 

Мургоски, д-р Злате Димовски и д-р Марина 

Малиш Саздовска, доцентите д-р Марјан 

Николовски, д-р Драгана Батиќ, д-р Саше 

Герасимоски, д-р Татјана Гергинова и асистентите 

м-р Марјан Ѓуровски и м-р Ице Илијевски. 

 

 Раководител на Катедрата е вон. проф. д-р 

Злате Димовски, а секретар асс. м-р Марјан 

Ѓуровски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра за полициски нуаки 

 Катедрата за полициски науки е 

организациска единица во рамките на Факултетот за 

безбедност. Визијата и целите за формирање на 

Катедрата за полициски науки лежи во потребата од 

научен, наставен, истражувачки и практичен 

пристап во изучувањето на полициските науки, 

втемелено на мултидисциплинарен пристап.   

 Наставничкиот и соработничкиот кадар на 

Катедрата за полициски науки ги следат трендовите 

на развој на науката за полицијата во европски и 

светски рамки, со покажана спремност странските 

искуства и практики да бидат втемелени во 

научните области за полицијата. 
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 Заокружувањето на процесот на 

конституирање на науката за полицијата и научните 

дисциплини кои произлегуваат од неа, предводен од 

европски истражувачки тим во кој придонес даваат 

и членови  од Катедрата за полициски науки, ја 

потврдува подготвеноста за развивање и 

промовирање на науката за полицијата како посебна 

научна дисциплина.  

 Факултетот за безбедност е единствена 

научна институција во Република Македонија која 

во својот состав има Катедра за полициски науки и 

единствен пристап во изучувањето и развивањето 

на полициските науки. Систематизирањето на 

научните области за полицијата од постоечките пет 

студиски програми за прв циклус на студии, од 

четирите студиски програми за втор циклус и 

студиската програма на трет циклус на студии на 

Катедрата за полициски науки е доказ за 

посветеноста во теорискиот, емпирискиот и 

практичниот пристап во развивањето на науката за 

полицијата. 

 

 Во рамки на Катедрата за полициски науки 

се посветува исклучително внимание на пристапот 

во проучувањето на новите форми и типови на 

полициска организација, во согласност со 

либерално-демократските принципи и начелата на 

правото и правната држава. Функционалистичкиот 

и структуралистичкиот пристап во проучување на 

функцијата на полициската организација во 

демократско општество отвора перспектива за 

развивање на научни дисциплини и во рамките на 

други науки.  

 Полициското право, примената на 

полициските овластувања, односите помеѓу 

полицијата и цивилното општество и медиумите, 

моделите на полициско работење во заедницата, 

полициската тактика, специјалните обуки во 

полицијата, функцијата на полицијата во 

мултиетничките и постконфликтните општества, 

полицијата и правата и слободите на човекот, 

полициското работење со маргинализираните и 

ранливите групи, полициската етика и деонтологија, 

меѓународната полициска соработка, полициските 

системи и организација – се областите во кои 

членовите на Катедрата за полициски науки ја 

развиваат наставно-научната и истражувачката 

дејност на Факултетот за безбедност.  

 Предуслов за развој на науката за полицијата 

како самостојна наука со посебни научни 

дисциплини е разбирањето на функцијата на 

науката и истражувачката работа од страна на 

полицијата како државен орган.  
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 Консултирањето со науката и научните 

анализи и прогнози, професионалниот пристап во 

креирањето на институционалната политика за 

развој во организациска и кадровска смисла се 

нужни за потребата од континуирано 

демократизирање и професионализација на 

полицијата како институција. Целите на Катедрата 

за полициски науки се развој на науката за 

полицијата и подигање на свеста за потребата од 

професионален и сериозен пристап во креирањето 

на политиките во Министерството за внатрешни 

работи на РМ со помош на институциите кои 

образуваат кадри за работа во полицијата и 

истражувачката дејност.  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Саше Герасимоски 

Главен координатор за ЕКТС 

 Факултетот за безбедност- Скопје, како 

правен наследник на Полициската академија, уште 

од 2004 година, на своите студенти им овозможува 

студирање на студиски програми од сите три 

циклуса на високото образование според правилата 

на Европскиот Кредит-Трансфер Систем (ЕКТС), 

согласно еволутивните заложби за создавање 

современ високообразовен систем во Европа 

втемелен со Болоњскиот  процес од 1999 година.  

Европски Кредит-Трансфер Систем 

(ЕКТС) 
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 Согласно принципите на еден од камен-

темелниците на овој процес на ЕКТС, студентите 

кои студираат на нашиот Факултет се стекнуваат со 

неопходните, најсовремените и најквалитетните 

знаења, вештини и компетенции од соодветниот 

профил на кадар и како такви се во целост 

подготвени да бидат конкурентни на пазарот на 

трудот од соодветната струка.   

 Системот на студентите им овозможува 

поголема мобилност во рамките на 

универзитетската средина во Република Македонија 

и надвор од неа, споредливост и компатибилност на 

знаењата, вештините и компетенциите во и надвор 

од државата, флексибилност и прилагодливост на 

барањата на пазарот на трудот и општествениот 

развој и мерливост на стекнатите знаења, вештини и 

компетенции.   

 Во својот досегашен развој од речиси една 

деценија примена на ЕКТС системот, Факултетот за 

безбедност-Скопје успешно го следи, развива и 

надоградува своето работење според постојаните 

усовршувања на овој систем.  Во насока на 

правилна имплементација на системот, наставно-

научниот кадар, студентите и одговорните за 

примена на ЕКТС прават заеднички и континуирани 

напори да обезбедат студирање според најдобрите 

искуства и практики на ЕКТС кај нас и во Европа.  

 За таа цел, Главниот координатор за ЕКТС 

на Факултетот, координаторите за ЕКТС на ниво на 

катедри и администраторот за ЕКТС остваруваат 

постојана и интензивна комуникација со 

раководните структури на Факултетот и 

Универзитетот, соодветните административни 

служби и студентите во насока на оптимален развој 

и реализација на студиските програми согласно 

можностите и потребите.   

 Како најодговорни за правилната 

имплементација и развој на ЕКТС системот на 

Факултетот за безбедност, главните координатори 

за ЕКТС низ изминатите девет години од примената 

на овој систем остварувале и ќе продолжат да 

остваруваат активности во насока на следење на 

обврските на Единицата во спроведувањето на 

принципите и механизмите на ЕКТС; промовирање 

на ЕКТС во Единицата и надвор од неа; давање 

поддршка на практичното спроведување на ЕКТС, 

како и поддршка на координаторите на внатрешната 

организациона единица; координирање на 

координаторите на внатрешната организациона 

единица во процесите на подготвување, продукција 

и дистрибуција на информативните пакети; 

остварување на универзитетски, национални и 

меѓународни контакти; информирање за 

можностите за мобилност на студентите и други 

активности предвидени со Правилникот за ЕКТС на 
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ниво на Универзитетот Св. „Климент Охридски“-

Битола чија составна единица претставува и 

Факултетот за безбедност-Скопје.   

 

 Досегашните координатори на ниво на 

Факултетот за безбедност-Скопје кои дале 

соодветен и значаен приодонес во развојот на ЕКТС 

системот на нашиот Факултет се: Јованка Илиевска, 

вон.проф. д-р Злате Димовски, ред. проф. д-р 

Снежана Никодиновска-Стефановска и доц. д-р 

Саше Герасимоски како сегашен координатор за 

ЕКТС на Факултетот за безбедност-Скопје.   

           ЕКТС системот дава основа за постојано 

подобрување и издигнување на Факултетот и се 

совпаѓа со основниот стремеж препознатлив за 

Факултетот за безбедност-Скопје - создавање 

најквалитетен високообразовен кадар од областа на 

безбедноста во Република Македонија и пошироко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истражувањето на појавите, процесите и 

проблемите од областа на криминалитетот, 

безбедноста и заштитата се мултидисциплинарни. 

Тоа условува интердисциплинарен пристап  и 

современ начин на работа во науките од 

безбедноста. Истражувачката работа придонесува 

да се дефинира физиономијата на концептите за 

научно промислување  и дефинирање на науката 

(науките) за безбедноста, со определена 

селективност и насоченост во остварувањето на 

зацртаните цели преку диференцирано интегрирање 

на потребните содржини, кои, повеќе или помалку, 

се во припадност на некоја од веќе етаблираните 

науки. Развојот и етаблирањето на безбедносната 

наука во системот на општествените науки 

претпоставува постојано трагање по нови облици и 

содржини на научното мислење. Безбедноста како 

општ поим и феномен е особено сложена. Неа ја 

карактеризираат мноштво  процеси, состојби и 

односи, во неа дејствуваат мноштво поединци, 

групи, организиации и институции и непосредно е 

поврзана со поединецот и негоавата претстава, 

чувства и сфаќања во општеството. Токму поради 

тоа, преку развивањето на  критичко мислење и 

промислување за сложените безбедносни феномени, 

НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
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со продлабочени анализи на теоретските извори и 

со унапредување на истражувачката практика, 

посебно со употреба на сооодветните научно-

истражувачки и методи карактеристични за 

општествените науки во целина треба да се 

диференцираат истражувачките методи на 

безбедносната наука.  

Развојот на безбедносната наука е 

недвојбено условен од степенот на совладувањето 

на основните теориски и методолошки концепти на 

безбедноста, запознавање со клучните 

епистемолошки правила и теоретски дострели од 

областа на безбедноста.  

 

Безбедносната наука  преку организирано 

учење и продлабочување на теоретските знаења и 

емпирската валидизиација на сознанијата, пред сè 

во универзитетските институции како што е 

Факултетот за безбедност, ќе ги афирмира своите 

теоретски дострели и емпириски резултати и 

посебно својата улога и значење во современото 

општество. Суштината на безбедносната наука како 

научно втемелено изучување на современите 

безбеднони феномени, сосотојби, процеси, групи, 

организации и институции цели кон научно 

фундирани истражувања кои се во функција на 

унапредување на човековата практика, 

подобрувањето на неговиот индивидуален и 

општествен статус, но и придонесува за натамошно 

јакнење и развивање на политиката на мирот и 

безбедноста. Проучувањето на безбедноста, 

практикувањето на емпириските истражувања, како 

и вклученоста во наставниот процес создаваат 

реални претпоставки за воочување на клучните 

проблеми на безбедноста, особено на безбедносната 

наука и се во непосредна функција на развојот на 

безбедносната теорија и посебните безбедносни 

дисциплини и други сродни науки.  

 

Процесот на совладувањето на теоретско-

методолошките знаења и епистемолошките правила 

да го јакнат критичкото мислење и да ги 

прошируваат знаењата, како и да ја унапредуваат 

практиката особено кон евроатланските напори на 

земјата. Тие придонесуваат да се развиваат 

теоретските знаења и начела и да се афирмираат 

сопствените искуства и ја збогатуваат практика. 
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Согласно  интенциите за организиран настап 

во реализирањето на научно-истражувачки 

активности, Факултетот во изминативе години даде 

поддршка во реализирањето на следниве проекти, 

во кои  учествуваа поголем број наставници и 

соработници: 

 

1.Компаративна полициска студија во ЕУ  

(Comparative police studies in the EU)- меѓународен 

проект како партнер од академската сфера во 

Македонија преку УКЛО вклучен е и Факултетот за 

безбедност-Скопје. 

2. Анализа на одлуките на Врховниот суд на 

Македонија од 1961 до 1999; студентски 

истражувачки тим 

3. Ставовите на граѓаните на Република 

Македонија за работата на полицијата, во 2008, 

2009, 2010 и 2011, 2012 и 2013 година 

4. Психосоцијалните и правни последици врз 

припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија учесници во конфликтот 2001 година 

5. Стравот од криминал во Република 

Македонија,  

6. Безбедноста во училиштата во Скопје  

7. Мислењето на граѓаните за корупцијата; 

2012-13 

8. Положба на осудените лица во 

пенитенцијарните установи во Република 

Македонија, 2012 (Ставовите вработените и осудените 

лица во пенитенцијарните установи во Република 

Македонија за прашањата поврзани со состојбите во 

нив;2012) 

 

 Наставниците и соработниците, поединечно, 

учествуваат во реализација на домашни и 

меѓународни проекти, дебати , научно-стручни 

собири  и работилници 

 во својство на експерти или поединци 

истражувачи од нашата институција.  
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 Од основањето па до денес, Факултетот води 

грижа за развој и унапредување на меѓународната 

соработка, како добра можност за размена на 

искуства во креирање на нови наставни програми и 

за поквалитетно спроведување на наставата. Во 

изминатиот период се бележи значајна активност на 

меѓународен план, во кои активности наставниците 

и соработниците од Факултетот учествувале на 

бројни меѓународни конференции и семинари од 

соодветната област.  

 Особено е за одблежување фактот дека 

Факултетот за безбедност е полноправна членка на 

Асоцијацијата на Европски полициски колеџи 

(AEPC), асоцијација која обединува повеќе од 50 

високообразовни инситуции од Европа кои се 

занимаваат со образование и едукација за потребите 

на полициските служби. 

 Покрај тоа, Факултетот активно е вклучен и 

во активностите на CEPOL (Полициски колеџи на 

Европа), тело на Европската комисија кое се грижи 

за развој и унапредување на полициската соработка 

во Европа преку образование и едукација на 

полицискислужбеници. 

 
 Факултетот има потпишано и повеќе 

билатерални договори за соработка во сферата на 

образованието, меѓу кои со: 

 Факултетот за криминологија и безбедносни 

науки од Љубљана, Словенија во 2004 година; 

 Академијата на МВР од Софија, Бугарија во 2007 

година; 

 Факултетот за безбедност од Белград, Србија во 

2008 година; 

 Криминалистичко полициската академија од 

Белград, Србија во 2008 година; 

 Универзитетот од Нови Пазар, Србија во 2009 

година; 

 Меморандум за разбирање со Полициската 

академија од Букурешт, Романија во 2010 година; 

 Факултетот за криминалистика, криминологија и 

безбедносни студии од Сараево, Босна и 

Херцеговина во 2013 година.  

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
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 Библиотеката на Факултетот за безбедност постои од самиот почеток на основањето на оваа 

високообразовна установа. Располага со фонд на библиотечна граѓа од околу осум илјади наслови 

која се состои од монографии, периодика, документи, дипломски, магистерски и докторски трудови 

одбранети на Факултетот за безбедност. Најголем дел на библиотечната граѓа се наслови од областа 

на безбедноста,  пред сè од областа на криминалистиката, криминологијата, кривичното право, 

кривично процесното право, полициските науки, психологијата и други општествени науки.  

 

 

Мирослав Андреески 
Библиотекар 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА 
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Во сопствено издание факултетот ги има објавено следниве наслови 

Рб. Автор/и Наслов г.н.и. 

1. Зборник на трудови Малолетничка правда - од идеја до практика (главен и 

одговорен уредник: проф. д-р Оливер Бачановиќ) 

2008 

2. Зборник на трудови Малолетничка правда - ресторативна правда 
(главен и одговорен уредник: проф. д-р Оливер Бачановиќ) 

2009 

3. Оливер Бачановиќ,  Драгана Батиќ, 
Стојанка Мирчева, Весна 

Стојковска, Жаклина Просаровска 

Малолетничка правда - компаративна анализа на системите 
за малолетничка правда и полициско постапување со 

малолетниците 

2009 

4. Оливер Бачановиќ,   Драгана Батиќ, 
Стојанка Мирчева, Весна 

Стојковска, Жаклина Просаровска 

Прирачник за полициско постапување во системот на 
малолетничка правда 

2009 

5. Искра Аќимовска Малетиќ Вовед во право 2009 

6. Марјан Котески Криминалистичка тактика II 2009 

7. Марина Малиш Саздовска & 

Никола Дујовски 

Безбедносен менаџмент 2009 

8. Миодраг Лабовиќ & Марјан 

Николовски  

Организиран криминал и корупција 2010 

9. Росе Смилевски Методика на истражување на пожари и експлозиви 2010 

10. Јордан Спасески, Марјан 

Николовски & Саше Герасимоски 

Безбедносни системи 2010 

11. Марина Малиш Саздовска Меѓународни стандарди и практики за заштита на животна 

средина 

2010 

12. Злате Димовски &  

Ице Илијевски  

Меѓународен тероризам 2011 

13. Јанко Јакимов Специјално физичко образование (второ издание) 2012 

14. Цане Т.Мојаноски  Методологија на безбедносните науки  

-основи- книга прва 

2012 
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15. Цане Т.Мојаноски  Методологија на безбедносните науки  

- истражувачка постапка- книга втора 

2012 

16. Драгана Батиќ Психологија на комуникација 2012 

17. Vesna Trajkovska &  

Zorica Trajkova 

Protekt 1 2012 

18. Zorica Trajkova & 

Vesna Trajkovska 

Protekt 2 2012 

19. Група автори Психо-социјални и правни последици врз припадниците на 

безбедносноте сили на Република Македонија учесници во 

конфликтот од 2001 година (извештај за истражувачки 

проект) 

2009 

20. Зборник на трудови Заштита на културното наследство во Република 

Македонија 

2010 

21. Зборник на трудови Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на 

Република Македонија 

2010 

22. International Scientific Conference Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and 

challenges faced by the Republic of Macedonia Volume I 

2011 

23. International Scientific Conference Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and 

challenges faced by the Republic of Macedonia Volume II 

2011 

24. Годишници на Факултетот за 

безбедност 

2009, 2010, 2011 и 2012  

25. International Scientific Conference Security and euroatlantic perspectives of Balkans police science 

and police profession (states and perspectives) 

Volume I 

2012 

26. International Scientific Conference Security and euroatlantic perspectives of Balkans police science 

and police profession (states and perspectives) VolumeII  

2012 

27. Светлана С. Николоска Методика на истражување на економско – финансиски 

криминалитет 

2013 
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 Сите овие наслови се достапни за користење на студентите на додипломски и 

последипломски студии, како и на наставниот кадар на факултетот. Од неодамна библиотечната 

граѓа на Факултетот за безбедност може да се пребарува и преку системот COBISS чија сме 

полноправна членка од оваа година. Нашите студенти и вработените на факултетот имаат достапност 

до бројни академски трудови во базата на EBSCO host.  

 Библиотечната граѓа е достапна за користење секој работен ден. При тоа на располагање се 

современа читална и компјутерска училница. Читалната е опремена со најнови наслови на стручна 

литература од областа на безбедноста, криминологијата, криминалистиката, полициските науки и 

други области, набавена преку "Академска книга" Скопје, а во издание на светски познати издавачи. 

              

                            Компјутерска училница                                               Читална 

 

 Преку проектот на Владата на РМ за преведени академски дела од реномирани светски и 

европски автори, библиотечната граѓа е збогатена за околу 200 наслови од областа на хуманите и 

општествените науки.  
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 Студентски прашања е служба на 

Факултетот која се грижи за сите 

административни работи поврзани со студирањето 

на студентите. 

 

Добрица Ивчевска 

Раководител на студентска служба 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Службата за студентски прашања е 

надлежна за контрола, непосредност, техничка 

организација и регуларност во примање на 

документацијата на кандидатите кои аплицираат 

за упис на Факултетот и нивно запишување во 

матичните книги, упис и заверка на семестри по 

исполнувањето на пропишаните услови, примање 

на пријави и текничка организација на полагање на 

испитите, водење на индивидуални досиеја на 

студентите, изготвување на испитите, изготвување 

на потребни потврди и уверенија, редовноста во 

предавањето на есеи, семинарски работи, 

дипломски, магистерски и докторски трудови и 

остварување комуникација заради добивање 

објаснувања, допрецизирања и конкретни 

прашања и односи. 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 
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 Студентска служба е место на кое студентите наоѓаат одговори и ефикасни решенија на прашањата 

поврзани со текот на студиите, наставата, колоквиумите, испитите, професорите и административните 

прашања.  

 Нејзина главна цел е да се создаде што поефикасен систем на решавање на формалните обврски на 

студентите, во кој тие самите би биле најмалку вклучени.  

 Воведувањето на компјутеризираниот систем за пријавување на испитите и колоквиумите е 

вистинско олеснување за студентите, бидејќи само така на најбрз можен начин ќе дојдат до информациите 

што им се потребни. 
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 Здружението на граѓани Студентски 

парламент при Факултетот за безбедност – Скопје 

(СПФБС) се формираше во учебната 2008/2009 

година, во согласност со Законот за високо 

образование, Статутот на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски”- Битола, Статутот на 

Факултетот за безбедност- Скопје, како и во 

согласност со важечките закони и севкупните 

реформи во високото образование и студентското 

организирање. 

 СПФБС е здружение на граѓани, 

неполитичка, непартиска и непрофитна 

организација, формирана со слободно здружување 

на студенти, независно од нивната национална, 

верска, полова припадност и нивните политички и 

верски убедувања. СПФБС има својство на правно 

лице, со определени права, обврски и 

одговорности, утврдени со закон и Статутот на 

СПФБС. 

 Седиштето на СПФБС се наоѓа на 

Факултетот за безбедност – Скопје, сместено во 

посебни простории. 

 Како цели и задачи кои ги има поставено 

СПФБС во своето делување, а кои се во интерес на 

сите студенти на Факултетот за безбедност – 

Скопје се: 

 заштита и остварување на студентските 

права; 

 остварување на правата на студентите во 

однос на прашањата и проблемите поврзани 

со системот на високото образование во 

целина; 

 развивање и задоволување на културните 

потреби на студентите, преку спортско – 

рекреативни дејности, научно – техничко 

творештво, хуманитарни и друг вид на 

активности; 

 остварување и развивање соработка со 

други студенти и студентски организации 

од други земји; 

 разгледување, оценување и заземање 

одредени ставови во однос на актуелни 

прашања, кои се од интерес и значење за 

сите студенти. 

 Самото делување на СПФБС е во насока на 

подобрување на условите за студирање на 

студентите, намалување на определени трошоци 

кои ги имаат студентите при нивното студирање, 

запазување на термините за пријавување, за 

полагање на испитите, зголемување на 

ефикасноста на административно – техничките 

служби, снабдување со стручни помагала, 

доопремување на библиотеката со стручна 

литература, соработка и комуникација со 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
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останатите факултети и студентски организации, 

продлабочување на проектот за работа на 

студентите во странските земји, поголема 

застапеност на спортските активности во животот 

на студентите, соработка и меѓусебно 

информирање со Деканатот, Наставно – научниот 

совет и Деканатската управа за сите прашања кои 

ги засегаат студентите. 

 

 Како органи кои функционираат во СПФБС 

се: Собрание, Извршен одбор, Претседател и 

Сектори при СПФБС. Претседател на студенскиот 

парламент е Васе Русуманов, апсолвент на 

Факултетот за безбедност. СПФБС е движечка 

сила и носител на важни одлуки кои се од интерес 

како за самите студенти, така и во интерес на 

самото функционирање на целиот факултет, 

бидејќи СПФБС е претставен со двајца членови на 

Наставно - научен совет и еден член на Деканатска 

управа при Факултетот за безбедност – Скопје. 

Исто така, двајца членови на СПФБС се членови и 

на Комисијата за дисциплински мерки која 

одлучува за определени нарушувања на законите, 

Статутот на Универзитетот и правилата на 

Факултетот за безбедност.  

 Во своето работење членовите на СПФБС 

имаат реализирано и поддржано многу активности 

кои беа во насока на подобрување на условите на 

студентите, прокламирањето на здравиот живот, 

искажувањето на хуманоста кај студентите, 

учествуваа на разни стручни расправи, 

конференции, тркалезни маси, семинари, каде што 

студентите ги надградуваа своите знаења, 

разменуваа различни знаења и вештини со 

студенти од другите факултети од земјава и 

странство и активно учестуваа во организацијата 

на определени настани. 

  СПФБС, исто така, има склучено 

меморандуми за соработка со повеќе Студентски 

парламенти од земјава и странство, со кои активно 

соработува и работи во насока на подобрување на 

условите на студентите и нивно дружење и 

разменување на  знаења, искуства и вештини.
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АКАДЕМСКИ КАДАР 
РЕДОВНИ ПРОФ ЕСОРИ 

1. Ред. проф. д-р Владимир Ортаковски 

2. Ред. проф. д-р Цане Мојаноски 

3. Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ 

4. Ред. проф. д-р Томе Батковски 

5. Ред. проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска 

 

ДОЦЕНТИ  

1. Доц. д-р Марјан Николовски 

2. Доц. д-р Светлана Николоска 

3. Доц. д-р Драгана Батиќ 

4. Доц. д-р Весна Стефановска 

5. Доц. д-р Саше Ѓерасимоски 

6. Доц. д-р Снежана Мојсоска 

7. Доц. д-р Стојанка Мирчева 

8. Доц. д-р Марјан Арсовски 

9. Доц. д-р Марија Миленковска 

10. Доц. д-р Катерина Крстевска 

11. Доц. д-р Весна Трајковска 

12. Доц. д-р Никола Дујовски 

13. Доц. д-р Татјана Гергинова 

ВОНРЕДНИ ПРОФ ЕСОРИ  

1. Вон. проф. д-р Борис Мургоски 

2. Вон. проф. д-р Миодраг Лабовиќ 

3. Вон. проф. д-р Злате Димовски 

4. Вон. проф. д-р Марина Малиш-Саздовска 

5. Вон. проф. д-р Ф росина Ташевска-Ременски 

6. Вон. проф. д-р Искра Акимовска-Малетиќ 

АСИСТЕНТИ  

1. Асс. д -р Богданчо Гогов  

2. Асс. д -р Јонче Ивановски 

3. Асс. м-р Марјан Ѓуровски 

4. Асс. д -р Раде Рајковчевски 

5. Асс. м-р Аљоша Недев  

6. Асс. м-р Наташа Јованова 

ПОМЛАДИ АСИСТЕНТИ  

1. пом.асс. м-р Ице Илијевски 

2. пом.асс. м-р Александар Иванов  
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Наставници вработени и ангажирани на Факултетот за безбедност во  

период 2003-2013 

РЕДОВНИ ПРОФ ЕСОРИ 

1. Ред. проф. д-р Методија Ангелески 

2. Ред. проф. д-р Слнчомил Велјанов 

3. Ред. проф. д-р Иванчо Стојанов 

4. Ред. проф. д-р Трпе Стојановски 

5. Ред. проф. д-р Росе Смилевски 

6. Ред. проф. д-р Јове Талевски 

7. Ред. проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

8. Ред. проф. д-р Димитар Ефтимовски 

9. Ред. проф. д-р Алексеј Дума 

10. Ред. проф. д-р Биљана Јанеска 

11. Ред. проф. д-р Владо Камбовски 

12. Ред. проф. д-р Димитар Мирчев 

13. Ред. проф. д-р Весна Димитриевска 

14. Ред. проф.д-р Стеван Алексоски 

ДОЦЕНТИ  

1. Доц. д-р  Слаѓана Тасева во работен однос до 

Септември 2008 година 

2. Насловен доц. д -р Слободан Оклевски 

3. Доц. д-р Зоран Николовски 

 

ВОНРЕДНИ ПРОФ ЕСОРИ  

1. Вон. проф. д-р Гоце Џуклески во работен однос до 

2006 година 

2. Вон. проф. д-р Јордан Спасески 

3. Вон. проф. д-р Радица Гарева  

4. Вон. проф. д-р Драге Петрески 

5. Вон. проф. д-р Гордан Калајџиев 

ЛЕКТОРИ 

1. Виш лектор м-р Анета Ѓуровска-Арсовска 

2. Виш лектор м-р Марија Чорбева 

3. Д-р Зорица Трајкова 
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НАСТАВЕН КАДАР 

Редовен професор д-р Владимир Ортаковски 
 

УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

На Правниот факултет во Белград се здобил со звањето магистер  (1983) и 

доктор на правни науки (1986) – во научните области Меѓународно јавно 

право и Меѓународни односи и историја на дипломатијата . 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

Првото работно искуство е во Републичкиот секретаријат за односи со 

странство од 1978 - 1984. На Факултетот за безбедност работи од 1989 кога 

е избран за доцент, за вонреден професор е избран во 1994, а за ре довен 

професор во 1997 и 2001 година. Во периодот 1993-1996 година бил 

заменик министер за наука на Република Македонија. Од 2000-2004 година 

бил потсекретар за високо образование, подоцна раководител на сектор во 

Министерството за образование и наука на Република Македонија. 

Претседател на Комисијата за признавање на дипломи добиени во 

странство од 2002-2006 година. Член на Сенатот на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ Скопје од 1996-2000 година, а на Сенатот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола од 2008 година. 
КНИГИ 

Автор на седум книги и четири универзитетски учебници и учебни 

помагала. Ја доби државната награда „Гоце Делчев“ за најдобар научен 

труд во 1996 година за книгата „Меѓународната положба на малцинствата“. 

Неговата книга “Minorit ies in the Balkans” е публикувана од “Transnational 

Publishers, Inc.”, Ardsley, New York, во 2000 година . 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Публикувано  над 220 библиографски единици во  научни и стручни 

списанија и весници, трудови на симпозиуми и научни конференции во 

Македонија и во странство. Учествувал на 60-тина меѓународни 

конференции, тркалезни маси, симпозиуми, презентирајќи свои трудови  (во 

Европа и САД). Бројни студиски посети на меѓународни организации и на 

високообразовни установи во странство, учествувал на м еѓународни 

семинари и конференции како експерт или член на владина или 

министерска делегација.  

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО, 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И 

ДИПЛОМАТИЈА, ПРАВА НА  

МАЛЦИНСТВА  
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Редовен професор д-р Цане Мојаноски 
УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 1995 Доктор на социолошки науки на Филозофскиот факултет во Скопје  

- Магистер на политички науки на Институтот за социолошки и политичко - правни 
истражувања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје  

РАБО ТНО ИСКУСТВО 
- Во периодот до 1989 година работи во повеќе државни институции како новинар, 
стручно - политички работник, претседател и пратеник, функционер во младинска 

организација и избран претставник во Собранието на Р. Македонија  

- Од 1989 на Факултетот за безбедност како АСС.ДОЦЕНТ, ВОН. ПРОФ.И 

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

КНИГИ 
1. Социјален и политички профил на политичките партии во Македонија; Либер; 

Скопје;1996  

2. Методологија на научно-истражувачката работа; “2-ри Август-С”; Скопје 1998; 

3. Летопис на македонската демократија; Пакунг, Скопје 2000  

4.”Основи на општественото уредување”; (интерно издание) Скопје; 2001  
5. Основи на општественото уредување Педагошки факултет “Гоце Делчев” и “2-

август С”, Штип 

6.  Автокефалноста на МПЦ (документи): Македонска искра; Скопје  2004  

7.Статистика на педагошките појави (скрипта) 2005; www.pfst.ukim.edu.mk,  

8. Методологија на безбедносните науки -основи, Книга I, Факултет за безбедност, 
2012, 

9. Методологија на безбедносните науки – аналитичка постапка, Книга II, Факултет 

за безбедност,  

10. Методологија на безбедносните науки - аналитички постапки, Книга III, Скопје, 

2013 
НАУЧНО-ИСТРА ЖУВАЧКИ ОПУС: 

1. “Социјален и педагошки идентитет на кандидатите за наставничка професија” 

,раководител на проект на Педагошкиот факултет во Штип, 2004-2006 година  

2. Студентот во социјалните и наставните процеси со студентскиот истражувачки 

тим на Полицискта академија во 2008 година 
3. Анализа на одлуките на Врховниот суд на Македонија од 1961 до 1999; 

студентски истражувачки тим во 2009 година  

4-9. Ставовите на граѓаните на Република Македонија за работата на полицијата, во 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година  

10. Психосоцијалните и правни последици врз припадниците на безбедносните сили 
на Република Македонија учесници во конфликтот 2001 година, во 2009 година  

11. Стравот од криминал во Република Македонија, 2009 година 

12. Безбедноста во училиштата во Скопје, 2010 година  

13. Положба на осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија, во 

2012 година 
14. Мислењето на граѓаните за корупцијата, во 2013 година  

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ВИКТИМОЛОГИЈА, 

МАЛОЛЕТНИЧКА 

ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ 

НА ШТЕТА НА ДЕЦАТА, 

ПЕНОЛОГИЈА  

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

Методологија на истражување на 

безбедносните појави, статистика, 

проектен менаџмент, анализа на јавни 

политики, политички (изборен, партиски) 

систем, политичката партија како 

организација, полицијата како 

организација, менаџментот на полицијата, 

полицијата во заедницата, транзцијата и 

современите проблеми на општеството.  
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Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

- Од 1996 Доктор на науки од областа на безбедноста.  

- Во 1987 на Правниот факултет во Скопје се стекнува со титулата магистер 

на правни науки.  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 1981 на Факултетот за безбедност како ПОМЛАД АСИСТЕНТ, 

АСИСТЕНТ, ДОЦЕНТ, ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР И РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР 

 

КНИГИ 

-   Полицијата и жртвите, „2 август-С“, Скопје, 1997 

- Педагошка социопатологија (во  коавторство со д-р Јордан Спасески и  д-р 

Пере Аслимоски)- учебник, Педагошки факултет- Битола, 2006; второ 

издание 2009.  

- Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковс ка, В., Просароска, Ж. 

(2009), Компаративна анализа на системите на малолетничка правда и 

полициското постапување со малолетници, едициja: Малолетничка правда  

-  Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска, В., Просароска, Ж. 

(2009), Прирачник за полициско постапување во системот на малолетничка 

правда, Факултет за безбедност- Скопје, 2009 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 Учество на  повеќе од 30 меѓународни собири, меѓународни 

конгреси и конференции, тркалезни маси и симпозиуми 

 Има публикувано над 65 трудови  во домашни и странски списанија 

и трудови во домашни и странски годишници и др.  
 Учество во над повеќе од  17 научно-истражувачки проекти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ВИКТИМОЛОГИЈА, МАЛОЛЕТНИЧКА 

ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА 

ШТЕТА НА ДЕЦАТА, ПЕНОЛОГИЈА 
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Редовен професор д-р Томе Батковски 

 
Проф. д-р Томе Батковски, (роден во Охрид, 1952. година), на Факулте тот 

за безбедност – Скопје е вклучен  во наставно-научниот процес, во 

научната област безбедност, од 1985 година. Неговата научна, научно -

истражувачка и апликативна активност поврзана е со проблематиката на 

националната и меѓународната безбедност, структурата и функционалноста 

на безбедносните системи, организираноста, тактиката и методиката на 

безбедносно-контраразузнавачките и разузнавачките служби,  

организираниот криминал и тероризмот и, посебно, историските и 

актуелните аспекти на безбедноста на Република Македонија. Проф. д-р 

Томе Батковски вклучен е во  изведување настава во рамките на  наставните 

програми од прв, втор и трет циклус-докторски студии на Факултетот за 

безбедност, како и во реализирањето  на повеќе семинари, курсеви и 

специјалистички обуки што ги има остварено  оваа високошколска 

образовна институција. Во својата досегашна активност има учествувано 

на бројни советувања, трибини и конференции од национален и 

меѓународен карактер и објавено значаен број научни трудови. Во својата 

наставно-научна и научно-истражувачка работа, проф.д-р Томе Батковски 

ги применува и своите богати искуства од практичната работа на 

одговорни работни задачи во институциите на Република Македонија од 

безбедносно-контраразузнавачката и разузнавачката сфера. Во звањето 

редовен професор избран е во 2006 година, а сега е и раководител на 

третиот циклус-докторски студии што се реализираат на Факултетот за 

безбедност-Скопје. 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

БЕЗБЕДНОСТ, БЕЗБЕДНОСНИ 

СИСТЕМИ, ТАКТИКА И МЕТОДИКА 

НА БЕЗБЕДНОСНО 

КОНСТРАРАЗУЗНАВАЧКИ И 

РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ, 

ТЕРОРИЗАМ  
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Редовен професор д-р Снежана Никодиновска-

Стефановска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2001 Доктор на науки на Факултетот за безбедност во Скопје  

- Од 1990 Магистер по меѓународни односи и меѓународно јавно право на 

Правен факултет - Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 1984 на Факултетот за безбедност како АСИСТЕНТ, ДОЦЕНТ, 

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР И РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 50 научни трудови во домашни и меѓународни списанија  

 учество во 12 научни и апликативни домашни и меѓународни 

проекти  

 учество на 40 домашни и странски научни и стручни конференции  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, 

МЕЃУНАРОДНА  ПОЛИЦИСКА  

СОРАБОТКА, БЕЗБЕДНОСТ, 

ЕВРОПСКО ПРАВО, МЕЃУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



~ 98 ~ 
 

  

Вонреден професор д-р Борис Мургоски 

УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2003 Доктор  на науки од областа на безбедноста  на Факултет за 

безбедност - Скопје  

-  Од 1992 Магистер на криминалистички науки на Факултет за безбедност 

во Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

Од 1976-1982 - воспитувач и раководител на класи на ученици и студенти 

во Средното училиште за внатрешни работи и Факултетот за безбедност и 

општествена самозаштита-Скопје; Од 1994-2001 - Министерство за 

внатрешни работи (виш инспектор, секретар на Републичкиот  совет за 

безбедност на сообраќајот, главен испектор во  полициска управа);  Од 2002-

2003 - помошник директор во Центарот за образование на кадри од областа 

на безбедноста; Од 2004-2008 -  Продекан за настава и наука на 

Полициската академија и на Факултетот за безбедност; Раководител на 

катедра за полициски (2004-2008) и за безбедносни науки (2008-2010); Од 

2012 е член во Сенатот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - 

Битола. В.Д Декан на Факултетот за безбедност (март-јуни 2013). 

Учествувал во планирањето и реализирањето на многубројни и разновидни 

семинари, курсеви и менаџмент обуки во рамките на процесот за 

континуирано образование и едукација на кадри од областа на безбедноста.  

 

КНИГИ: 

- Збирка на прописи од областа на сообраќајот (патен, железнички, воден, 

воздушен) Скопје, 2008 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 Објавени над 45 научни и стручни трудови во домашни и 

меѓународни списанија  

 Учество на 42 научни и стручни собири во земјата и странство 

(конференции, симпозиуми, советувања, тркалезни маси, 

работилници) 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, БЕЗБЕДНОСТ , 

КРИМИНАЛИСТИКА, ПОЛИЦИЈА, 

СООБРАЌАЈ, КРИМИНОЛОГИЈА. 
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Вонреден професор д-р Миодраг Лабовиќ 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2003 Доктор  на правни науки на Правен факултет - Скопје  

-  Од 1998 Магистер на правни и политички науки на Правен факултет - 

Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од септември 2005 година избран за доцент на Факултетот за безбедност - 

Скопје  

- Директор на Управата за Финанциска полиција, орган во состав на 

Министерството за финансии на Република Македонија со статус на 

посебно правно лице, во периодот од 08. 11. 2006 г. до  23. 03. 2008 г.  

 

 

КНИГИ: 

- Власта корумпира 
- Организиран криминал и корупција. 
 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Како член и шеф на државни делегации, активно учество на поголем број 

меѓународни конференции, симпозиуми, тркалезни маси и семинари, 

особено во рамките на UNCICP, NATO, OSCE, EC, CE, CEI, CARDS, 

CARPO,SPAI, SPOC, PACO, DCAF, DFID итн. на теми од областа на 

корупцијата, организираниот криминал, безбедноста, правото и 

криминологијата.Шеф на државната делегација во рамките на работата на 

V и VIт ad hoc комитет за преговорите во врска со Конвенцијата за борба 

против корупцијата на ООН, 2003 година. Како  експерт, учество на многу 

меѓународни и домашни  конференции како предавач, модератор, или 

активен учесник на теми од  областа на безбедноста, правото, 

криминологијата, организираниот криминал и  

корупцијата. 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

КРИМИНОЛОГИЈА, БЕЗБЕДНОСТ , ПРАВО, 

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, КОРУПЦИЈА. 
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Вонреден професор д-р Злате Димовски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2006 Доктор  на социолошки науки, Институт за социолошки и 

политичко правни науки - Скопје  

-  Од 2002 Магистер на криминалистички науки, Факултет за безбедност во 

Скопје  

 
РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2004 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје  како 

асистент, доцент, вонреден професор  

- До 2004 година работи во МВР на РМ како Оперативен работник, 

раководител 

 

КНИГИ: 

1.Криминалистичка методика- Република Србија  

2.Тероризам 

3.Меѓународен тероризам  

4. Прирачник криминалистичко разузнавање  

5. Недозволено држење оружје, муниција и распрскувачки материи  

поврзано со тероризмот 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Учество во национални и меѓународни проекти. Објавени повеќе трудови 

во домашни и странски научни публикации. Остварено учество на  повеќе 

меѓународни и домашни научни конференции, научни собири, тркалезни 

маси и советувања.  

Ментор е на трет циклус студии (докторски) на Факултетот за безбедност.  

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

БЕЗБЕДНОСТ , КРИМИНАЛИСТИКА, 

ТЕРОРИЗАМ И РАЗУЗНАВАЊЕ 



~ 101 ~ 
 

  

Вонреден професор д-р Марина Малиш Саздовска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2007 Доктор  на социолошки науки, Институт за социолошки и 

политичко правни науки - Скопје  

-  Од 2002 Магистер на криминалистички науки, Факултет за безбедност во 

Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2004 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како 

асистент, доцент, вонреден професор  

- До 2004 година работи во МВР на РМ како инспектор 

- В.д. Директор на Полициска Академија-Скопје  07.03.2008 год.-

11.09.2008год 

-  Продекан на Факултетот за безбедност-Скопје од 11.2008-10.2012 

 

КНИГИ: 

1.,,Еколошка криминалистика,, График мак принт, Скопје, 2007  

2.Учебник за заедничките студии за безбедност и финансиска контрола 

,,Еколошка криминалистика,, мај, 2008  

3.,,Безбедносен менаџмент,, (коавторки труд), Факулте т за безбедност, Ван 

Гог, октомври, Скопје, 2009 

4.Монографија ,,Еколошка криминалистика,, Второ дополнето издание, 

октомври, Скопје,  2009 

5.,,Меѓународни стандарди и практики за заштита на животна средина,, 

Факултет за безбедност- Скопје, 2010 

6. Учебно помагало ,,Прирачник за истраги кај еколошки кривични дела,, 

Факултет за безбедност- Скопје, 2013 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

-  Учество на меѓународни собири и меѓународни конгреси и конференции- 

55  

-  Објавени  трудови во домашни и странски списанија и трудови во 

домашни и странски годишници -42 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ЕКОЛОШКА КРИМИНАЛИСТИКА 

БЕЗБЕДНОСЕН  МЕНАЏМЕНТ ,  
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Вонреден професор д-р Фросина Ташевска-Ременски 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2007 Доктор  на социолошки науки, Филозофски факултет, Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј„ - Скопје;  

-  2004 година магистрира на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј„ - Скопје;  

-Од 2011 година работи на втора докторска дисертација од областа на 

безбедноста;  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2004 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент, вонреден професор 
- Од 2000 до  2003 година работи како  асистент на Институтот за социологија 

на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ - Скопје;  

 

КНИГИ: 

„Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, 

пред и по конфликтот од 2001 година, 2Август, Штип, 2007;  

„Македонското национално малцинство во соседните земји: Современи 

состојби“,2Август, Штип, 2007;  

„Лустрацијата во Република Македонија: примена на законите“, ФИООМ, 

2012; 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- учествувала на повеќе од  50 меѓународни научни и стручни конференции  

-12  научно-истражувачки проекти и повеќе од 15  меѓународни семинари и 

обуки во земјата и странство  

-автор  на повеќе од 50 научни и стручни трудови во домашни и меѓународни 

научни списанија.  

Добитник е на државната награда „Гоце Делчев“ за 2008 година како државно 

признание за посебен придонес во науката од интерес на Република 

Македонија. 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА, 

 ПОЛИЦИЈА И  ЈАВНОСТ , СПРАВУВАЊЕ СО 

КОНФЛИКТИ, ДИПЛОМАТИЈА.  
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Вонреден професор д-р Искра Акимовска Малетиќ 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2008 Доктор на правни науки , Правен факултет во Ниш, Република 

Србија  

-  2002 година Магистер на правни науки од областа на управното право, 

Правен факултет    Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2005 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент, вонреден професор 
- Од 1998 – 2005 година работи како државен советник на Народниот 

правобранител на Република Македонија  
 

КНИГИ: 

•   Javne ustanove, Zaduzbina Andrejevic, Beograd, 2009 

•  Вовед во право, Факултет за безбедност, Скопје, 2009  

•  Народниот правобранител на Република Македонија (омбудсман) заштитник 

на правата и слободите на граѓаните, Скопје, 2010  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Учество со трудови на повеќе од 30 меѓународни научни и стручни 

конференции во земјата и во странство.  

Објавени 50 труда во домашни и странски научни и стручни списанија и 

зборници од областа на управното право, заштитата на човековите права и 

слободи и еколошкото право.   

Учество во повеќе меѓународни и национални научно -истражувачки и 

апликативни проекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

УПРАВНО ПРАВО, УСТАВНО ПРАВО, ВОВЕД 

ВО ПРАВО, ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И 

СЛОБОДИ И ЕКОЛОШКО ПРАВО. 
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 Доцент  д-р Марјан Николовски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2008 Доктор на политички науки, Институт за социолошки и политичко -

правни истражувања во Скопје,  

-  2003 година Магистер на криминалистички науки , Факултет за безбедност -

Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2007  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
- Од 1993-2007 година работи во Министерство то за внатрешни работи, 

Управа за безбедност и контраразузнавање, на работно место началник на 

РОУБК, 

 

КНИГИ: 

 Поврзаноста и влијанието на организираниот криминал, тероризам и 

политика“ Графотекс, Куманово, 2008,  

 ,,Методика на истражување на општ криминалитет“ – учебник, како 

коавтор,Соларис принт, Скопје, 2008.  

 „Организиран криминал и корупција“ – учебник, коавторство, 

Факултет за безбедност, Скопје, 2010; 

 „ Безбедносни системи“- учебник, коавторство, Факултет за 

безбедност, Скопје, 2010;  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Учество на 6 меѓунарони симпозиуми 

- 16 меѓунарони конференции 

- Објавени 20 труда на меѓународни и домашни конференции  

- Учестово на стручни и експертски работилници на теми од областа на 

безбедноста и криминалистиката во зем јата и во странство  

- Учестово во научно-истражувачки проекти  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

КРИМИНАЛИСТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ 
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Доцент  д-р Светлана Николоска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2008 Доктор на науки од областа на безбедноста, Факултет за безбедност 

- Скопје  

-  2002 година Магистер по криминалистика, Факултет за безбедност - Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2008  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
- Од 1992-2007 година работи  како инспектор во Инспекторатот за 

организиран криминал, МВР на РМ СВР Охрид – ОВР Кичево  

 

КНИГИ: 

Објавени книги – монографии 5 

 Малолетничкиот криминалитет во Република Македонија  

 Економска криминалистика - прво, второ  и трето издание (коавтор) 

 Кривични дела против службената должност 

 Објавени книги –  универзитетски учебник 1 и 1 во процедура  

 Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет 

 Методика на истражување на компјутерски криминалитет  

 Времен учебник –  1 во процедура  

 Перење пари – криминалистички, кривично – правни и криминолошки 

карактеристики  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

   -   Учество на меѓународни конференции – 20 

   -   Учество на други собири, конференции, траклезни маси - 55 

   - Објавени трудови во меѓународни и домашни публикации, зборници,  

научни списанија - 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

КРИМИНАЛИСТИКА – КРИМИНАЛИСТИЧКА 

МЕТОДИКА 
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Доцент  д-р Драгана Батиќ 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2009 Доктор по психолошки науки, Филозофски факултет-отсек 

психологија,  

Нови Сад, Република Србија  

-  1998 година Магистер по психолошки науки, Филозофски факултет -отсек 

психологија  

Белград, Република Србија  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2007  година работи  на Факултет отза безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
- Од 1990-2007 година психолог и раководител на служба, ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа на град Скопје  

 

КНИГИ: 

 Batić Dragana: Deca i razvod: Perspektiva adolescenta, Zadužbina 

Andrejević, Beograd, 2010 

 Батиќ Драгана и др: Безбедност во училиштата, Здружение за 

безбедносни истражувања и едукација, НИП  Нова Македонија, 

Скопје, 2011 

 Батиќ Драгана: Психологија на комуникацијата,  Факултет за 

безбедност, Скопје, 2012, основен учебник 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 - Има завршено повеќе едукации од областа на психотерапија: гешталт, 

трансакциона, семејна терапија, како и психо-социјална интервенција со  

трауматизитани лица.  

 - Учество со трудови на повеќе од 20 меѓународни научни и стручни 

конференции во земјата и во странство.  

 - Објавени преку 40 труда во домашни и странски научни и стручни списанија 

и зборници од областа на  применета психологија. 

 - Учество во повеќе  научно-истражувачки и апликативни проекти.  

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА, 

КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И 

ПСИХОПАТОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА НА 

КОМУНИКАЦИЈА 
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 Доцент  д-р Весна Стефановска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2010 Доктор на науки, Правен факултет „Јустинијан Први„ Скопје, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ – Скопје  

-  2005 година Магистер на науки, Правен факултет „Јустинијан Први„ Скопје, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ – Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2007  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
- Од 2005-2006 година Извршен директор, Коалиција „Сите за правично 

судење„ 

- Од 2003-2004 правник, НВО Здружение за правата на децата  

 

КНИГИ: 

2 - коавтор на истражувачки публикации  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Преку 20 научни и стручни трудови објавени во земјава и во странство. 

Учества на голем број научно-стручни собири во земјава и во странство 

(конференции, симпозиуми, семинари, стручни расправи, тркалезни маси, 

работилници). 

Учество во голем број истражувачки домашни и меѓународни проекти од 

областа на пенологијата, малолетничката правда, криминологијата, 

превенцијата на криминалитет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

КРИМИНОЛОГИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КРИМИНАЛИТЕТ , РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА 
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Доцент  д-р Саше Герасимоски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2010 Доктор на социолошки науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-

Скопје, Филозофски факултет, Институт за социологија  

-  2006 година Магистер на социолошки науки, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“-Скопје, Филозофски факултет, Институт за социологија  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2006  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
 

КНИГИ: 

 Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, 

Факултет за  

туризам и угостителство, Охрид, 2011  

 Спасески Јордан, Николовски Марјан, Герасимоски Саше, 

Безбедносни системи- 

прилог кон учењето за националните безбедносни системи, Факултет за  

безбедност, Скопје, 20105 

 Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Социологија на туризмот, 

Факултет за  

туризам и угостителство, Охрид, 2009  

 Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Герасимоски Саше, Приватна 

безбедност, 

Полициска академија и Факултет за туризам и угостителство, Скопје -Охрид, 

2008 

 Герасимоски Саше, Охридската средновековна уметност-социолошка 

студија,  

Национална установа Завод и музеј, Охрид, 2007  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

-   31 научни и стручни трудови објавени во замјава и во странство  

- 40 учества на научно-стручни собири во земјава и во странство  

(конференции, симпозиуми, семинари, стручни расправи, тркалезни маси, 

работилници) 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

СОЦИОЛОГИЈА-СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА; 

БЕЗБЕДНОСТ-ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ 
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Доцент  д-р Снежана Мојсоска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2011 Доктор на економски науки, Универзитет”Св.Климент Охридски”-

Битола, Економски факултет-Прилеп  

-  2006 година Магистер на економски науки ,Универзитет Св. Кирил и 

Методиј, Економски Факултет, Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2007  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент, 

доцент. 
 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Има над 46 научни, стручни, домашни и меѓународни трудови. Труд 

во индексирано списание.  Дел од нив се објавени на http://aws.amazon.com/s3/) 

и www.docstoc.com/docs/. Рецензент по авторезимеа на неколку докторски 

трудови од областа на економијата. Учество во над 30 семинари, конференции 

и тркалезни маси и сл. од кои повеќето се од областа  на економијата, а се 

третирале различни тематики почнувајќи од даноци, креирање на трговска 

политика, економски развој, free market road show., како и на над 10 webinari  

со интернационално учество  кои ја третирале проблематиката  перење пари. 

Учество во 7  национални проекти со меѓународно значење . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ЕКОНОМСКИ НАУКИ, ДАНОЦИ, КРЕИРАЊЕ НА 

ТРГОВСКА ПОЛИТИКА, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 

FREE MARKET ROAD SHOW, ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

http://www.docstoc.com/docs/
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 Доцент  д-р Стојанка Мирчева 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2010 Доктор на правни науки, Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“-Скопје  

-  2004 година Магистер по меѓународна криминологија, Правен факултет, 

Универзитет во Шефилд, Англија и Велс  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2005  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје, како асистент, 

доцент. 
 

КНИГИ: 

 Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, 

2009,„Прирачник за полициско постапување во системот на 

малолетничка правда“,Факултет за безбедност,Скопје. 

 Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, 

2009,„Малолетничка правда – Компаративна анализа на системите за 

малолетничка правда и полициското постапување со 

малолетници“,.Факултет за безбедност, Скопје. 

 Mirceva, S, and R Rajkovcevski 2013, “Policing in the Republic of 

Macedonia” in Gorazd Meško, C.B. Fields, B. Lobnikar, and A. Sotlar 

(Eds.), Handbook on Policing in Central and Eastern Europe, Springer 

Publishing 

  

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Главен ко-истражувач на проект „Анализа на состојбата со сексуална 

злоупотреба и педофилија во РМ„, 2009-2010 

-Истражувач на меѓународен проект  „Композит: Компаративни студии за 

полицијата во ЕУ“. 2010-2014, 

- Учество на меѓународни собири и меѓународни конгреси и конференции- 

повеќе 15 

- Објавени  трудови во домашни и странски списанија и трудови во домашни и 

странски годишници и др. Релевантни публикации (на пр. зборници на 

трудови)- повеќе од 20. 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ЧОВЕКОВИ ПРАВА, ПОЛИЦИСКИ 

ОВЛАСТУВАЊА, МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДА, 

НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ, ЗАБРАНА ЗА 

ДИСКРИМИНАЦИЈА 
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Доцент  д-р Марјан Арсовски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2008 Доктор на науки, Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“-Скопје  

-  2002 година Магистер , Универзитет – Брисел 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2005  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје, како асистент, 

доцент. 

- 2003-2004 работи како правен советник, Европска комисија – Брисел, Руе де 

ла Луа 100 

 

КНИГИ: 

 Надворешна и безбедносна политика на Европската унија  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Учество со свои трудови на 17 меѓународни собири и меѓународни конгреси 

и конференции.  

- Учество во работата на 9 меѓународни симпозиуми  и советувања  

- Објавени 18 трудови во домашни и странски списанија и трудови во домашни 

и странски годишници.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

МЕЃУНАРОДНО И УСТАВНО ПРАВО 
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Доцент  д-р Марија Миленковска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2011 Доктор на правни науки, Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ -Скопје  

-  2008 година Магистер на правни науки,  Правен факултет, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“-Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2006  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како помлад 

асистент, асистент,  доцент. 

 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Учество на  домашни и меѓународни собири, меѓународни конгреси и 

конференции. 

- Учество на  научно- истражувачки проекти.  

- Објавени научни и стручни трудови во земјата и надвор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ПРАВНИ НАУКИ , МЕЃУНАРОДНО И 

ДОГОВОРНО  ПРАВО 



~ 113 ~ 
 

 

 Доцент  д-р Катерина Крстевска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2011 Доктор на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“ - 

Скопје  

-  2007 година Магистер на правни науки од областа на Казненото право, 

Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2006  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент,  

доцент. 

- 2003-2005,  Виш соработник, Министерство за финансии на РМ, Сектор за 

работи непосредно сврзани со министерот, Одделение Кабинет на министерот 

за финансии  

- 2002-2003, Приправник, Министерство за внатрешни работи на РМ, Биро за 

јавна безбедност, Сектор НЦБ ИНТЕРПОЛ - Скопје  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

Има објавено повеќе научни и стручни трудови, а воедно како предавач / 

презентер или учесник има присуствувано на бројни настани (конференции, 

семинари, обуки, работилници и сл.) од кривично-правната област, 

полициските овластувања, човековите права и слободи и сл. Од страна на 

Министерството за правда и Здружението за кривично право и криминологија 

на Македонија како експерт активно била вклучена во проектот „Казнено-

правна реформа и почитувањето на човековите права во РМ“ (2008-2010), како  

и во Работната група за изготвување на Законот за кривичната постапка во  

делот на претходната постапка (2008-2010). Член е на македонскиот 

истражувачки тим на Европскиот меѓународен проект од Програмата ФП7 

„КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ (од 2010), а воедно  

член е на Тимот на национални обучувачи (национални консултанти  / 

експерти) во 1-та фаза „Обука за обучувачи“ во рамките на проектот 

„Зајакнување на управувањето со човечките ресурси и развојната структура на 

Министерството за внатрешни работи - Зајакнување на капацитетот на 

Министерството за внатрешни работи при имплементацијата на новиот Закон 

за кривичната постапка“, спроведуван од Министерството за внатрешни 

работи и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.  

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ПРАВНИ НАУКИ; КРИВИЧНО ПРАВО; 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО; ПОЛИЦИСКИ 

ОВЛАСТУВАЊА; ЧОВЕКОВИ ПРАВА И 

СЛОБОДИ И СЛ. 
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Доцент  д-р Никола Дујовски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2011  Доктор на правни науки, Правен факултет „Јустинијан први“ – 

Скопје  

-  2009 година Магистер,  Филозофски факултет - Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2010 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент,  

доцент. 

 

КНИГИ: 

 Дујовски, Никола. 2009. Шенген и потоа. Кочани: УНИ_КОНЗУМ  

 Малиш Саздовска, Марина и Дујовски, Никола. 2009. Безбедносен 

менаџмент. Скопје: Факултет за безбедност;  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 -  Учество на 12 меѓународни собири и меѓународни конгреси и конференции.  

 -  Учество во работата на 44 меѓународни симпозиуми  и советувања  

 - Објавени 18 трудови во домашни и странски списанија и трудови во  

домашни и странски годишници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛИЦИСКИ НАУКИ 
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Доцент  д-р Весна Трајковска 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2013 Доктор  на филолошки науки, Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје  

-  2008 година Магистер  по европски студии за интеграција и комуникации, 

Филозофски факултет - Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2005  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како лектор по 

англиски јазик,  доцент.  

 

КНИГИ: 

 Објавени 2 универзитетски учебници по англиски јазик од областа на 

безбедноста  

PROTECT 1,  PROTECT 2 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС: 

- Објавени 18 стручни и научни трудови во земјава и во странство  

- Учество на 13 научни конференции во земјава и во странство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

АНГЛИСТИКА 
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Доцент  д-р Татјана Гергинова 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2012  Доктор на правни науки, Правен факултет - "Јустинијан први" – 

Скопје  

-  2005 година Магистер на Европски студии за интеграција и комуникации , 

Филозофски факултет при Универзитетот " Св. Кирил и Методиј" – Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2006 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент,  

доцент. 

-  Од 1996 до 2006 работи во Центарот за образование на кадри од областа на 

безбедноста  

 

КНИГИ: 

 "Имплементацијата на Рамковниот договор како еден од условите за 

интеграција на Република Македонија во Европската унија";  

 "Полицијата  и заштитата на човековите права во Безбедносниот 

систем на Република Македонија" .  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Присуство на повеќе семинари од областа на полициската едукација и 

тренинг одржани во РМ во периодот 2004 – 2011 година;  

- Присуство на повеќе  семинари и трибини на тема "Евроинтегративните 

процеси на Република Македонија" во периодот 2004 – 2010 година, 

реализирани на Филозофскиот факултет – Скопје – Институт за Европски 

студии за интеграција и комуникации.  

- Учество на меѓународни научно-стручни конференции и меѓународни 

конгреси - 30;  

- Објавени трудови во домашни и странски списанија и трудови во домашни и 

странски годишници - 30; 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  

ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ И БЕЗБЕДНОСЕН 

СИСТЕМ НА РМ 

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 

ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 

РАЗУЗНАВАЊЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ 

ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА 

ЕВРОАТЛАНСКА ИНТЕГРАЦИЈА 
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 Доцент  д-р Марјан Котевски 

 
 Д-р Марјан Котевски е роден на 16 август 1955 година во село  

Галичани - Прилепско, Р.Македонија. Средно полициско училиште завршил во  

Скопје во 1975 година, како припадник на првата генерација во Центарот за 

образование на кадри од областа на безбедноста. Во 1976 година ја завршува 

Школата за дипломатско-конзуларни работници во Белград и по завршувањето  

на истата е упатен  во Кралството Шведска, во генералниот конзулат на 

поранешна Југославија, во Гетеборг. 1984 година завршува Факултет за 

безбедност - Скопје. Магистрирал на Факултетот за безбедност - Скопје, 1994 

година, на тема "Криминалистички карактеристики на убиствата". Во 1999 

година докторирал на Институтот за социолошки и политичко -правни 

истражувања на темата "Криминолошки, криминалистички, психолошки и 

кривично-правни карактеристики на разбојништвата 1987 - 1997 година". 

Работел на разни работни места во МВР на Р.Македонија, како и раководител 

со одделанијата за општ криминалитет, странци, управни служби, крим -

полицијата. Автор е на многу научни и стручни трудови од областа на правото, 

криминалистиката, безбедноста и дип ломатијата. Учесник е на многу 

меѓународни семинари, симпозиуми, конференции, тренинг-обуки на 

вработените во МВР на Р.Македонија. Колумнист е во повеќе весници во  

Р.Македонија и аналитичар на покрупните криминални настани. Од 2005 

година работи на Факултетот за безбедност - Скопје, Р. Македонија.  

Доц. д-р Марјан Котески почина на 20.09.2010 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:  
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 Доцент  д-р Јонче Ивановски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  Од 2013  Доктор на науки ,  Факултет за безбедност – Скопје  

-  2009 година Магистар по кинезиологија,  Факултет за физичка култура - 

Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2008 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како асистент.  

- Од 1996-2008  работи како полициски службеник, испектор, МВР 

 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

- Учество на 1 меѓународен симпозиум; 

- Учество на 8 меѓународни конференции  

- Објавени 15 трудови во домашни и странски списанија и трудови во домашни 

и странски годишници.  

- Учестово на стучни и експертски работилници на теми од областа на 

безбедноста и кинезиологијата  

- Учество во научно-истражувачки проекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

КИНЕЗИОЛОШКИ И БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ 
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СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

Асистент  д-р Раде Рајковчевски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

- Од 2013  Доктор од областа на безбедноста ,  Факултет за безбедност – Скопје  

-  2010 година Магистер на криминологија и криминалистика,  Факултет за 

безбедност – Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2006 година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како помлад 

асистент, асистент.  

-  Од 2004-2005,  Болница „Св.Винсент“ (Лил, Франција) и Центар за 

професионално образование ОФПА (Рубе, Франција) 

 

КНИГИ: 

 Како да се изгради безбедносна политика насочена кон спречување 

конфликти? Влијанието на надворешниот ангажман во изградбата на 

култура за превенција на конфликти. Случајот на Република 

Македонија (во пишување)  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС: 

- Учество со трудови на 15 меѓународни собири и меѓународни конгреси и 

конференции; 

- Објавени 20 труда во домашни и странски списанија и трудови во домашни и 

странски годишници; и  

- Учество во 5 домашни и меѓунаордни истражувања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

ПОЛИЦИСКИ И ВОЕНИ НАУКИ, БЕЗБЕДНОСНА 

ПОЛИТИКА, БЕЗБЕДНОСНИ АНАЛИЗИ И 

ОБЛАСТИ ПОВРЗАНИ СО ДРЖАВНАТА И 

МЕЃУНАРОДНАТА БЕЗБЕДНОСТ 
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 Асистент  м-р Марјан Ѓуровски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-   Магистер на политички науки, Универзитет „Св.Кирил и Методиј„- Скопје  

-   Докторант на безбедносни науки, Универзитет „Св.Кирил и Методиј„- 

Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2010 година работи  на Факултет за безбедност - Скопје како Асистент 

-Од 2008-2010,  Советник за образование и обука на Министерот за одбрана  

- Од 2006-2008, Советник за односи со јавност и стратешки комуникации  на 

Министерот  за одбрана  

- Oд 2004-2006, Советник за односи со јавност и стратешки комуникации на   

Претседателот на Владата  на Република Македонија  

-  2001-2004, Портпарол на Министерството за одбрана на Р.Македонија  

-  1996- 2001, Новинар и уредник во национални ТВ и радио куќи (Сител, 

Канал 5, Канал 77) и магазини (Фокус, Зум, Старт, Денес, Македонија Денес)  

 

КНИГИ: 

-  Коавтор на публикација „Евроатланските интеграции и улогата на 

Парламентот„ 

 - Коавтор на Монографија „Генерал Михаило Апостолски„  

 - Уредник на зборниците: Crisis management in the Republic of Macedonia,  

Македонија во НАТО  

- Помошник  Главен и одговорен уредник на Меѓународното научно списание 

„Современа Македонска одбрана (2012-2013) 

 - Член на Одборот на Меѓународното научно списание ДЕФЕНДОЛОГИЈА на 

Европскиот Дефендолошки центар  

 - Одговорен уредник на стручно списание „АРМ во мировни мисии„  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

 -  Учество во над 50 меѓународни научно-стручни собири, конгреси и 

конференции. 

 -  Учество во работата на 40 меѓународни симпозиуми, советувања и семинари  

 -  Објавени 25 трудови во меѓународни и домашни научни и стручни 

списанија. 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

БЕЗБЕДНОСТ , ОДБРАНА, МИР, ПОЛИТИЧКИ 

НАУКИ  И ПОЛИЦИСКИ НАУКИ 
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 Асистент  м-р Аљоша Недев 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-   Магистар по кинезиологија, Факултет за физичка култура -Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2008  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како помлад 

асистент, асистент.  

- 2003-2006, Инструктор, Министерство за внатрешни работи  

 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

-  Учество на 3 меѓународни конференции  

- Објавени 12 трудови во домашни и странски списанија и трудови во домашни 

и странски годишници.  

- Учество на стучни и експертски работилници на теми од областа на 

безбедноста и кинезиологијата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

КИНЕЗИОЛОШКИ НАУКИ 
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 Асистент  м-р Наташа Јованова 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  2011,  Магистер од областа на безбедноста и криминологијата, Факултет за 

безбедност- Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2007  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како помлад 

асистент, асистент.  

- пред 2007, Адвокатски приправник, Адвокатска канцеларија Трајковски  

- 2006-2007, Практикант во Собрание на Република Македонија  

 

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

  - Учество на домашни и меѓународни стручни и научни конференции, дебати, 

работилници, учество во домашни и меѓународни истражувачки проекти, 

објавени стручни и научни трудови во домашни и меѓународни списанија и 

публикации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

ВИКТИМО ЛОГИЈА,  

КРИМИНОЛО ГИЈА, ПЕНО ЛОГИЈА,  

МАЛО ЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И 

КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА 
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Помлад асистент  м-р Александар Иванов 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  2011,  Магистер на науки од областа на криминалистика и криминологија, 

Факултет за безбедност- Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2009  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како 

демонстратор, помлад асистент.  

 

КНИГИ: 

 Драгана Батиќ и др. 2011. „Психосоцијални, криминолошки, 

криминалистички и правни аспекти на безбедноста во средните 

училишта на градот Скопје“.. НИК „Нова Принт“  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

  - Александар Иванов има објавено 15 научни и стручни трудови во домашни 

и меѓународни списанија. Има земено активно учество на  повеќе семинари, 

конференции, тркалезни маси, работилници, како во државата, така и во  

странство.  Иванов има  учество и активно се занимава со повеќе истражувања 

поврзани со казнено право, криминалнa политикa и други истражувања 

поврзани на општествените по јави, а особено оние поврзани со безбедноста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, УПРАВНО ПРАВО, 

ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ , ЕКОЛОШКИ 

КРИМИНАЛ 
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 Помлад асистент  м-р Ице Илијевски 

 
УНИВЕРЗИТЕТСКО  ОБРАЗОВАНИЕ 

-  2011,  Магистер на науки од областа на криминалистика и криминологија, 

Факултет за безбедност- Скопје  

 

РАБОТНО ИСКУСТВО  

- Од 2009  година работи  на Факултетот за безбедност - Скопје како 

демонстратор, помлад асистент.  

 

КНИГИ: 

 Меѓународен тероризам, коавтор со проф. д-р. Злате Димовски, 

учебно помагало, Факултет за безбедност - Скопје, 2011 година  

 

НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС : 

-  Објавени 4 самостојни/коавторски труда во домашни и странски списанија и 

годишници  

-  Учество на 7 меѓународни конференции со самостојни/коавторски  трудови  

-  Учество на повеќе стручни расправи, тркалезни маси, советувања и сл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА: 

КРИМИНАЛИСТИКА, БЕЗБЕДНОСТ 
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Дипломирани на 

Факултетот за безбедност 
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 Дипломирани студенти - прва промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

Бр. Презиме, татково име и име  Датум на 

дипломирање  

Студиска програма Стекнат назив (согласно 

решението за 

акредитацја 

1.  Богоевски Зоран Павле  22.04.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

2.  Андриќ Андреја Андријана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

3.  Реџепи Насер Фљорим  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

4.  Трипунов Ѓоко Славче 01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

5.  Зумровска Славко Слаѓана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

6.  Мирчовска Душан Катерина  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

7.  Јошески Кирил Дарко  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

8.  Ќесакоски Јован Мите  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

9.  Аврамовска Миливој Катерина  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминоло-шка 

насока 

Дипломиран криминалист 

10.  Чадамовски Љубен Петар  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

11.  Андонов Бојан Пепи  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

12.  Лазаров Петар Ненад 01.07.2008 Криминалист  Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

13.  Арсова Кирил Светлана  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

14.  Мицески Љубен Бобан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

15.  Спасовски Слаѓан Бојан  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

16.  Митев Ацо Марјан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

17.  Монев Злате Јоце 01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

18.  Стојанова Владо Павлинка  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

19.  Митевска Ванче Сања  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

20.  Пановска Зоран Билјана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

21.  Ангеловски Дане Бојан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

22.  Кракутовска Ѓорѓи Ирена 01.07.2008 Криминалист Дипломиран криминалист 
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 Криминалистичко – криминолошка 

насока 

23.  Манов Мите Горан 

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

24.  Усовиќ Раде Наташа  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

25.  Смилев Славе Игор 01.07.2008 Криминалист  Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

26.  Панова Јане Радица  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

27.  Ејупи Фаредин Арби 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

28.  Станојоска Славе Ангелина  

 

01.07. 2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

29.  Рустеми Емин Агим  01.07.2008 Криминалист БезбедноснаНасока  Дипломиран криминалист 

30.  Димитријоски Славе  

Александар  

01.07. 2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

31.  Цветковска Методија Марија  01.07. 2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

32.  Петковски Сашко Антон  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

33.  Блажеска Петре Александра 01.07. 2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

34.  Симоновски Марјан Мартин  01.07.2008 Криминалист БезбедноснаНасока  Дипломиран криминалист 

35.  Ѓорѓева Стевчо Билјана  01.07. 2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

36.  Пенова Никола Емилија  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

37.  Тодорова Симеон Маја  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

38.  Саздов Јованче Кристијан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

39.  Пецова Митко Емилија  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

40.  Муамеди Фета Усамех 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

41.  Мицевски Света Предраг  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

42.  Алексовска Бранко Габриела  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

43.  Љатева Благој Татјана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

44.  Коцева Душко Катерина  

 

01.07. 2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

45.  Алаванова Трајко Ратка  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

Дипломиран криминалист 
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насока 

46.  Демоски Назмија Фатмир 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

47.  Митовска Драги Билјана  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

48.  Богданова Смилевска Ѓорги 

Билјана  

01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  

 

Дипломиран криминалист 

49.  Михајлова Александар 

Стефанка  

01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

50.  Велиновска Ванчо Марија  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

51.  Реџепи Сафит Бујамин 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

52.  Узунов Митко Стефан 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

53.  Рушити Фадил Мелита  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

54.  Муслиовски Бајрам Аќиф  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

55.  Серафимова Стојан Ирена  11.06.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

56.  Ангелова Владе Благица 11.06.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

57.  Серафимовска Марјан Ана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

58.  Чолаковиќ Никола Мартина  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

59.  Василевски Љубомир Мартин  04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

60.  Гоцева Крум Елена  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

61.  Халева Милан Анита  01.07.2008 Криминалист БезбедноснаНасока  Дипломиран криминалист 

62.  Крстев Коце Борис  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

63.  Никодиноска Милош Дијана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

64.  Младенова Киро Габриела 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

65.  Јованова Зоран Бети  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

66.  Милевска Никола Богданка  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

67.  Методиевски Димитрија 

Методи  

01.07. 2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

68.  Петковски Стојан Горан 

 

01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  

 

Дипломиран криминалист 

69.  Рашиќ Драган Адријана  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

70.  Бојков Ставре Богдан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

71.  Кираџиева Атанас Весна  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

72.  Цеков Митко Влатко  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

73.  Тодоровски Даме Благо ја  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

74.  Давидовски Стојан Роберт 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

75.  Наумова Иле Елена  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

76.  Османи Мухамед Берхан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 
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77.  Мицкоски Слободан 

Александар  

01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

78.  Јанев Душко Ивица 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

79.  Митревски Љупчо Горан 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

80.  Исмаили Зариф Фидан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

81.  Пашалиски Звонко Марјан  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

82.  Калачоски Ѓорѓе Владимир 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

83.  Поцев Блажо Горан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

84.  Халиди Шемседин Имир  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

85.  Јовчевски Миле Емил 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

86.  Усаинова Шемши Анка  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

87.  Атанасовски Јанко Јонче  

 

01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

88.  Пројковска Петар Ивана  02.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

89.  Јовановиќ Драге Ненад 03.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

90.  Илиjев Бранко Даниел 04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

91.  Јованоски Ѓорѓи Јован  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

92.  Глигоров Васил Стојан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

93.  Илиевски Благо ј Николчо 04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

94.  Дервиши Хебиб Емин 04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

95.  Талевска Слободан Снежана  

 

07.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  

 

Дипломиран криминалист 

96.  Џуџевиќ Шеќо Елвир 07.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

97.  Георгиевска Костадин Јулија  08.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

98.  Петровска Зоран Биљана  08.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

99.  Тодоровска Драги Викторија  09.07.2008 Криминалист Дипломиран криминалист 

100.  Бошевска Љубе Билјана  09.07.2008 Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

101.  Кировска Дончо Ружица 10.07.2008 Криминалист Дипломиран криминалист 

102.  Алиу Шенази Јасир 10.07.2008 Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

103.  Архондиева Ѓорѓи Ружица  10.07.2008 Криминалист Дипломиран криминалист 
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104.  Пипонска Драги Сања  12.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

105.  Ѓорѓиевска Нане Јулијана  12.07.2008 Криминалист 

Полициско – Оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

106.  Личина Салко Едис  29.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

107.  Гашовиќ Радиша Бети  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

108.  Милковска Звонко Богица  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

109.  Јошевски Живко Бенито 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

110.  Николовски Димитар Игор 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

111.  Мицевски Михалче Горанче 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

112.  Мирчески Митре Сашо  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

113.  Станковски Драгомир Љупчо 01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

114.  Стојановска Темелко Славица  01.07.2008 Криминалист Дипломиран криминалист 

115.  Јованова Величко Жаклина 01.07.2008 Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

116.  Ѓоргевиќ Драган Ивица  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

117.  Митковски Милча Драган  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

118.  Ситновски Петруш Влатко  01.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

119.  Димовски Стојанче Ацо 03.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

120.  Ивановиќ Слободан Игор 03.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

121.  Илиев Милован Зоран 04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

122.  Андонов Алекса Љупчо 04.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

123.  Недељковски Цветан Орце  07.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

124.  Павловски Стојан Трајче  07.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

125.  Ѓуревски Вукадин Марјан  07.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

126.  Петров Трајан Александар 07.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

127.  Величковиќ Атанас Стојанче 07.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

128.  Сирачевски Душан Сашко  09.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 
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129.  Трпкова Раде Силвана  09.07.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

130.  Станковиќ Рангел Мирослав  09.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

131.  Дораковски Драги Дејан  09.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко – криминолошка 

насока 

Дипломиран криминалист 

132.  Величковски Драган Дејан  09.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

133.  Ѓеоргиевски Трајан Анѓелчо  10.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

134.  Илиевски Кирил Драги  12.07.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

135.  Јанев Љупчо Борче 10.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

136.  Топузовски Дончо Јорго 11.09.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

137.  Ролевска Василко Валентина  12.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

138.  Дацев Симеон Ацо 12.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

139.  Николов Димитар Зоран 24.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

140.  Аризанкоски Здравко Гоце 24.09.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

141.  Николов Живко Илија  08.10.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

142.  Шајноски Мирче Сашо  08.10.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

143.  Мицев Кузман Роби 08.10.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

144.  Николовски Добривој Марјан  08.10.2008 Криминалист Безбедносна Насока  Дипломиран криминалист 

145.  Александрова Благој Емилија  08.10.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 

146.  Климоска Димитрија Марина  08.10.2008 Криминалист Полициско-

оперативна насока  

Дипломиран криминалист 
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 Дипломирани студенти  - втора промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

 
Бр. Презиме, татково име и име  Датум на 

дипломира

ње  

Студиска програма Стекнат назив (согласно 

решението за акредитацја 

1. Илиќ Војислав Марија  26.06.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

2 Јованчевски Трајче Ненад 01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

3. Џамбазов Даме Роберт 12.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

4. Величков Слободан Роберт 08.10.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

5. Иванов Душко Александар  20.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

6. Јовановски Марко Митко  18.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

7. Кољевиќ Томислав Југослав  13.11. 2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

8. Бабаноски Бранко Кире 25.11. 2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

9. Илијевски Николче Ице 25.11. 2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

10. Божиноски Томче Александар  26.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

11. Сегер Милан Митко 13.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

12. Митев Георге Блажо 20.11.2008 Криминалист Полициско оперативна насока  Дипломиран криминалист 

13. Раневски Стојан Дејан  17.11.2008 Криминалист Полициско оперативна насока  Дипломиран криминалист 

14. Митрев Стојан Александар  11.06.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

15. Ќимов Блажо Никола  09.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

16. Симоновска Виктор Викторија  01.07.2008 Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

17. Камчев Александар Горан 04.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

18. Зеќири Агим Артан  01.07.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

19. Сакиповски Скендер Сенад 09.02.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

20. Белогаски Петар Борчо 12.02.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

   21. Клечкароска Васил Костадина  30.04.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

22. Богатинов Лазо Александар 30.04.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

23. Кузманоска Даре Маја  30.04.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

24. Николоска Љупчо Кристина  30.04.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

25. Илиевски Ивица Александар  30.04.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

26. Миланоски Славе Ивица 11.05.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

27. Стоилов Синиша Стоимен 04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

28. Давиновска Љубе Моника  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

  29. Ѓорѓиоска Никола Весна  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 
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30. Андрески Миле Гоце 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

31. Ванчоски Бранко Александар 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

32. Ивановска Аце Елена 19.06.2009 Криминалист  

 Криминалистичко.-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

33. Цаковска Гоце Даниела  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

34. Котески Анести Јован  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

35. Митевски Лазо Борче 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

36. Богданова Ѓорѓи Јулијана  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

37. Ташев Анѓел Трајче  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

38. Делова Владо Маја  30.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

39. Крстевска Анче Стефанија  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

40. Џуланова Благој Љубица  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

41. Цветановска Трајче Јованка  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

42. Трајчевска Добре Кристина  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

43. Ѓорѓиевска  Љупчо Ели  29.06. 2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

44. Талевска Методија Билјана  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

45. Казанџиска Ристе Маја  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

46. Настова  Круме Надица  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

47. Димитриов Боро Рубин  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

48. Спасевски Раде Дејан  30.06.2009 Криминалист Полициско оперативна  Дипломиран криминалист 

49. Јаковчески Драге Марјанчо 30.06.2009 Криминалист  Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

50. Шалев Лазар Ѓоко 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

51. Мејзини Нуредин Несрин  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

52. Николоски Ѓорѓе Сашо  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

53. Ивановски Глигор Горан 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

54. Митрев Митре Васко  24.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

55. Здравев Никола Благо ја  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

56. Богатинов Круме Роберт 25.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

57. Спасеска Ванчо Сања  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

58. Јанкоски Даиљ Тони  29.06. 2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

59. Ѓеоргиева Ванчо Данче  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

60. Пројковски Вангелко Танчо 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

61. Јакимова Бранко Даниела  19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

62. Петров Симо Лазар  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

63. Славевски Бошко Дејан  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

64. Стојановски Крсто Марјанче 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 
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65. Асанова Северџан Назли  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

66. Божиноска Младен Тања  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

67. Ќороглу Расим Адмир 09.02.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

68. Стојановски Васил Сашко  22.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

  69. Асанов Мулаим Алид 04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

70. Ѓорѓевска Ангеловски Санко 

Љупка  

19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

71. Митевски Димитар Игор 22.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

72. Темелков Ванчо Александар  24.06.2009 Криминалист  Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

73. Ѓоргиевски Цанко Тони  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

74. Бислими Мустафа Фати  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

75. Величковски Младен Влатко  04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

76. Чукарски Васил Лупчо 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

77. Дунгевски Драган Златко 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

78. Блажевска Мико Маријана  30.06.2009 Криминалист 

 Криминалистичко Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

79. Спироски Бранко Љупче 29.06.2009 КриминалистБезбедносна насока Дипломиран криминалист 

80. Момироска Боре Христина  19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

81. Караманова Саво Марија 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

82. Цветковски Часлав Зоран 04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

83. Давчева Русе Магдалена  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

84. Поп Иванов Кирил Ванчо 19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

85. Јанковска Ванко Даница  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

86. Петрушевски Горан Стефан  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

87. Николова Мијалче Викторија  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

88. Мирческа Лери Надица  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

89. Спасевски Станко Дејан  18.06.2009 Криминалист Полициско оперативна  Дипломиран криминалист 

90. Исљами Лиман Исак  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

91. Штерјов Калчо Александро 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

92. Маџовски Добри Сашо 19.06.2009 Криминалист 

Криминалистичко криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

93. Зекири Расим Хаљим  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

94. Иљази Неат Сеат 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

95. Јанчев Ѓоко Миленко 04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

96. Ступар Тодор Нада  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

97. Нацева Тодор Јасна  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

98. Пејковска Злате Нада  21.11.2008 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 
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99. Муаремоска Нијазија Севиљ  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

100 Богески Спиро Велимир 30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

101 Спасовска Милан Елена  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

102 Маневски Тодор Благоја  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

103 Рамадани Мемедали Шаин  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

104 Пачариз Изудин Белма 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

   105 Витковски Вујадин Антон  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

106 Мишиќ Раде Маја  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

107 Сотироски Ванчо Александар 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

108 Грашески Нино Бојан  09.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

109 Јаневска Костадин Татјана  29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

110 Михајлова Васко Рената  19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко.-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

   111 Иљази Идриз Орхан  10.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

112 Стефановски Васил Раде  24.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

113 Јосифовски Станко Сашо 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

114 Абди Зекирија Менсур 07.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

115 Спасовски Петко Орце  15.09.2009 Криминалист Полициско оперативна  Дипломиран криминалист 

116 Абдули Ибрахим Џевад 16.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

117 Кираџиев Атанас Александар 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

118 Абдули Ибрахим Сеад 07.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

119 Крстовски Јордан Зоран 15.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

120 Салиевска Неврус Салиме 14.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

121 Николовски Слободан Дарко  04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

122 Иванова Станчо Лидија 04.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

123 Тошевски Христо Роберт 15.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

124 Џевалекова Боро Фроска 29.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

125 Павловски Павле Љупчо 09.09.2009 Криминалист  

Криминалистичко-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

126 Смилевски Димитрија Орце  16.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

127 Николовски Цане Оливер  15.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

128 Анѓелкоски Трајко Бобан  14.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

129 Тасев Љубе Кирчо 15.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

130 Коца Бајрам Азамела 19.06.2009 Криминалист  

Криминалистичко-криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

131 Цуцулов Мичо Александар  15.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

132 Костова Златко Љупка  30.06.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 

133 Ристов Живко Иван  14.09.2009 Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран криминалист 
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 Дипломирани студенти  - трета промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

 
Бр. Презиме, татково име и име  Студиска програма Студиска програма 

1 Ерман Хисни Асани  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

2 Константин Иван-Џо  

Петрески  

Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

3 Владимир Ѓорѓе Петроски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

4 Денис Зоран Танески  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

5 Марко Александар Михајловски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

6 Елена Љубомир Вукашиновска  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

7 Тони  Роте Славевски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

8 Дејан Љубен Маринковски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

9 Ријан Шекиб  Ајановиќ Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

10 Рилинд Зирајет Шаќири  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

11 Шабан Скендер Сулимани  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

12 Димитриј Никола Охомуш  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

13 Марија Стојан Димчова Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

14 Тања Зоран Цветановска Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

15 Горан Ванче Станковски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

16 Далибор Ванчо Арсов Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

17 Слободанчо Киро Митков  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

18 Софија Круме Димова Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

19 Дејан Радивоја Душановски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

20 Маја Милорад Ериќ  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

21 Кемаљ Мамер Рушид Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

22 Зоранчо  Љубе Корбалиевски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

23 Горан  Данило Миновски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

24 Лидија Владимир Насковска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

25 Игор Томча Јовановски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

26 Александар Ристо Николов  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

27 Сашо Гоче Арсов Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

28 Игор Младен Павловски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 
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29 Замира Садетин Османовска Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

30 Игор Никола Ивановски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

31 Џенифер Сулејман Џеладин  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

32 Тодор Огњан Георгиев  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

33 Влатко Славе Китаноски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

34 Даниел Гласе Симоновски Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

35 Слободан Живко Петрески  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

36 Крсте Андон Тодоров Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

37 Маја Роте Филиповска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

38 Мирослав Јован Симоноски  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

39 Ребека Душан Димитриевска  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

40 Јосиф Стево Станковиќ  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

41 Елена Лупчо Панова  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

42 Трајче Бранко Димов Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

43 Александар Мендо Стрезовски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

44 Милица Ристо  Јанева  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

45 Даниел Ванчо Димитровски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

46 Дарко Владо Анастовски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

47 Ана Марија Јоце Алексова Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

48 Љундрим Ридван Мемети  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

49 Горан Ацо Трајковски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

50 Моника Владе Спасовска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

51 Марија Санде  Мишева  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

52 Давид Благо ја Димов  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

53 Валентина Цане Ристеска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

54 Мики Зоран Јовановски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

55 Бобан Форко Димитриески  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

56 Димитар Злате Стевковски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

57 Климентина Лазар Милачевска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 
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58 Бурим Лулзим Мемеди  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

59 Вулнет Исамедин Бектеши  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалис т 

60 Љубомир Предраг Митровиќ  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

61 Харис Мурадин Хамзиќ  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

62 Наум  Љубен Размоски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

63 Наталија Благој Павлова  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

64 Димитар Кире Касовски  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

65 Бљерта Ахмед Рамадан  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

66 Даме Јордан Крстовски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

67 Зоран Филип Бошков  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

68 Орце Блашко Јовановски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

69 Иванче Благој Јованов  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

70 Перица Трајан Ацов Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

71 Маја Ицо Јанеска  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

72 Ивица Воја Пешевски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

73 Бранко Перикле Тодоровски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

74 Sвонко Славко Младеновски  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран криминалист 

75 Милорад Душан Бојиќ Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

76 Блаже Живко Василев  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

77 Бедријје Џемаил Ахмед  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

78. Стефан Бранко Цоневски  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

79 Љупка Стевче Мијалковска  Криминалист 

Криминалистичко-Криминолошка насока  

Дипломиран 

криминалист 

80 Христина Гвоздан Мирческа Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и 

финансиска контрола  

81 Александар Ѓорѓи Јамалов Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и 

финансиска контрола  

82 Рамадан Рафет Максути  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

83. Роберт Ѓорги Мицов  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 

84. Елвиса Исман Мурсели  Криминалист Безбедносна насока  Дипломиран  криминалист 
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 Дипломирани студенти  - четврта промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

 

1 Стојков Мите Александар  19.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

2 Јашари Нуредин Зуфер 30.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

3 Мемеди Миндирез Рагми  20.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

4 Исени Бедри Мурат 26.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

5 Маневска Стефан Драгица  26.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

6 Ефтимова Санде Даниела  25.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист - Полициско 

оперативна насока  

7 Николовски Борче Мики  19.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

8 Ступиќ Благо ја Ненад 13.09.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

9 Анѓелковиќ Благоје Благица 16.09.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

10 Агуши Агуш Бесник 30.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
11 Атанасовски Ладе Иван  19.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

12 Николовски Ѓоре Киро 31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

13 Јосевска Сретко Даниела  31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

14 Јовановски Стојадин Игор 19.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

15 Ѓурчевски Никола Љупчо  02.12.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

16 Стојановски Душко Оливер  31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

17 Петковски Слободан Дени  30.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

18 Јанковски Мирко Роберт 31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

19 Трајановски Стојимен Орце  02.12.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

20 Стефановски Анѓеле Дејан  19.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
21 Комненовиќ Коце Сашко 31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

22 Бојков Атанас Косте  30.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
23 Дичоски Драшко Александар  14.09.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

24 Владимирова Орце Елеонора 17.06.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  
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25 Шаќири Исен Хесат 31.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
26 Стоименов Драган Горан 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

27 Димитријевиќ Света 

Александар  

17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

28 Ангеловски Александар Деан  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

29 Костадиновиќ Горан 

Андријана  

28.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

30 Василев Лазо Иван  28.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

31 Заткоски Зоран Влатко 26.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
32 Стојановски Љупчо Марио 26.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

33 Мицов Стојан Кирил 26.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

34 Крстевски Љубомир Виктор 16.09.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

35 Савиќ Бора Саша  01.12.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
36 Стојановски Добре Дарко 30.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

37 Цветковски Ѓорѓи Дарио  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
38 Панчевска Тихо Ивана  28.01.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
39 Ѓоргиева Зоран Ивана 01.12.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

40 Дуковски Менде Јане  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

41 Пешевски Раде Ивица 26.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

42 Ципалов Авни Аксел 26.11.2010 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
43 Стоевски Бранко Мартин  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

44 Трајковска Тодор Наташа  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

45 Ѓерѓева Ристо Неда  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

46 Коцевска Ацо Стефанка  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

47 Јованчевска Будимир 

Даниела  

17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

48 Курти Рамазан Ина  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
49 Иванов Душко Дејан  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

50 Златковиќ Ѓорѓи Дарко 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
51 Хасановиќ Рифат Елмас 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

52 Илиева Љубо Сања  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
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53 Аговски Зоран Драган  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

54 Георгиев Јосиф Александар  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

55 Алавантија Деан Катерина 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
56 Митевски Лазо Михаил 17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

57 Механџиски Никола Панче  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

58 Коцев Ордан Панче  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

59 Стојановски Велин Зоран 17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

60 Ѓоргиевски Глигор Оливер  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

61 Арминоски Гоце Васил 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

62 Јанкулоска Аце Билјана  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

63 Денковска Зоран Лидија 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

64 Стојанов Стојан Зоран 13.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

65 Костовска Марјан Спасена 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
66 Арсовски Љубомир Борис 20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

67 Давидовски Стојан Роби  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

68 Цветановски Живко Митре  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
69 Пројка Џевдет Џенгиз  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

70 Унев Благоје Душко  28.04.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
71 Филиповски Аца Филип  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

72 Рамани Фитни Сељман 13.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

73 Николов Димче Петар  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

74 Неделковски Симеон 

Александар  

14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

75 Сулејмани Насер Кадри  20.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
76 Живковиќ Мирче Дарко 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
77 Ангеловски Бранко Дарко 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

78 Димитриевски Илчо Иван  13.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

79 Траичева Ацо Александра  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

80 Атанасова Тоде Деспина  17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
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 Дипломирани студенти  - петта промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

1 Даљанков Панче Лазе  23.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

2 Арсовски Трајче Игорче 31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

3 Трајковски Бранко Далибор  31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Полициско 

оперативна насока  

4 Ангелов Тоде Роберт 18.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

5 Калаџиски Димче Влатко  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

6 Павлески Бранко Павле  14.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

7 Комненовиќ Живко Јагода  30.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

8 Арсовски Ацо Дејан  04.05.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

9 Станковски Јанче Горан 18.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
10 Анчевска Мирко Валентина  23.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
11 Илинска-Пауноска Тихомир 

Дениција  

27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

12 Митревски Стевче Филип  18.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

13 Љимани Кадри Садик  31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

14 Бошнаков Бранко Владимир 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

15 Амети Бајрам Фатих 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

16 Лазарова Јордан Весна  07.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

17 Блажевски Петре Ангеле  26.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

18 Тодоровски Стојан Димитар  26.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

19 Ценевски Душко Оливер  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

20 Глигорова Драган Ивана  26.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

21 Костов Слободан Живко  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

22 Василески Коце Златко  31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

23 Калевски Благо ја Зоран 27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

24 Јованоски Дракче Горан 17.06.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

25 Србиновски Борис Илче  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
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26 Стаменковска Владо Лидија  31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

27 Петковска Ванчо Дијана  30.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

28 Изеироска Земнан Емине 27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

29 Амети Мухамед Валдрин  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

30 Швигир Славко Радица  14.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

31 Шабани Зија Фисник  23.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

32 Максути Рафет Фебијан  07.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

33 Арсов Димитар Александар 14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

34 Спасевска Ѓорѓи Марија  31.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

35 Досевски Раде Ненад 27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

36 Стојковски Раско Игор  29.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

37 Димитрова Јанча Сузана  14.09.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

38 Мирчевски Малиш Бобан  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
39 Стоилковски Слободан 

Оливер 

26.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

40 Трендов Боривоје Александар  17.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
41 Багевски Блажо Зоранчо 18.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
42 Алексова Илија Јасминка  23.11.2011 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

43 Спространова Бранко Лидија  25.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

44 Брмбеска Димче Елена  28.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист- Криминалистичко 

криминолошка насока  

45 Димовски Перо Бојан  27.01.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

46 Петровска Зоран Жанета  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

47 Стаматова Ванчо Ангелина  26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

48 Стоилова Јаким Анета  26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

49 Митевска Страшко Ивана  26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

50 Ангеловска Зоран Марија  26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

51 Атанасовски Јовица Андреја  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
52 Ташков Атанас Трајче  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
53 Јакимовски Панче Марко 21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  



~ 144 ~ 
 

54 Премчески Љупче Синиша  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

55 Лефтеров Јордан Гордан  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

56 Петреска Методи Весна  26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

57 Димитров Гончо Миле 26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

58 Стефаноски Лазо Александар 21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

59 Николоска Добрица Сара 21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

60 Давчева Тони Даниела  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

61 Митревски Блаже Никола  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

62 Стоилов Георги Трајчо 21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

63 Николовски Миле Никола  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

64 Милевски Владо Дејан  18.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

65 Трифуновска Војча Ивана  11.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

66 Милосављевиќ Драган Вера 11.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

67 Јошевска Блажо Марија  12.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

68 Ефтимовски Христо Мите  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

69 Велјаноски Тони Марко  24.04.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

70 Тренчовска Томо Ивана 21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

71 Јусуфовска Абдула Ксенија  11.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

72 Чируноски Богоја Дејан  10.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

73 Крстевска Тони Мартина  11.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

74 Јосифоски Душан Сашо 26.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист - Криминалистичко 

криминолошка насока  

75 Јованова Ване Кристина  21.06.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  

76 Ванчоски Бранко Бојан  21.09.2012 Криминалист Дипломиран  криминалист  Безбедносна насока  
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 Дипломирани студенти  - Безбедност и финансиска контола, прва промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

 

1 Трајчевски Сашко Горан 05.07.2011 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

2 Бекироски Алајдин 

Полат 

22.11.2010 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

3 Јанушев Блаже Анѓелче  21.04.2011 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

4 Цветковски Мите Златко 10.11.2010 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

5 Јаќимовски Драган 

Дарко 

22.09.2011 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

6 Ванева Драгољуб Јелена  23.12.2010 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

7 Ѓорѓиевски Андреја 

Славчо 

09.02.2011 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

8 Арсов Димитар Јован 26.10.2011 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

 
 Дипломирани студенти  - Безбедност и финансиска контола, втора промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

1 Ѓоршоска Радован Ирена 13.06.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

2 Јовановска Љупчо Сања  22.05.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

3 Јанчев Петре Александар  02.07.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  
4 Василева Стојан Бети  29.03.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  
5 Римбовска Алексо 

Александра  

26.09.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  
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 Дипломирани студенти  - Безбедност и финансиска контола трета промоција 

на Единицата на Универзитетот : Факултет за безбедност – Скопје 

1 Стојанова Александар 

Татјана  

08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

2 Петков Живко Љупчо 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

3 Балшевска Раде Румена 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

4 Димитријевски Чедомир 

Мартин  

08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

5 Стефановска Горан Симона  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

6 Китаноска Славе Вања  08.12.2012 Безбедност и  финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

7 Игнова Ѓоре Магдица  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

8 Васева Живко Павлинка  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

9 Ѓоргиевска Стојанче Сања  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

10 Трајков Зоран Ифтимчо 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

11 Милковски Добри Милан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

12 Денковски Томислав 

Стефан 

08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

13 Илиев Атанас Бојан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

14 Николова Зоран Јасна 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

15 Рајчиќ Милан Снежана  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

16 Велиновска Симо Емилија  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

17 Димитриевски Зоран Бојан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  
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18 Шаиновски Батие Сејнур 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

19 Омеровиќ Абаз Јасмин 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

20 Басаров Ацо Мирослав 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

21 Трајковски Ацко Јован  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

22 Величковска Дене Емилија  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

23 Галамаров Зоран Антонио 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

24 Андреева Владе Душанка  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

25 Митревска Коста Деспина  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

26 Коцева Трајчо Верица  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

27 Ѓорѓиоски Љубен Деан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

28 Таскова Трајче Оливера 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

29 Николовска Тренчевска 

Лазар Оливера 

08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

30 Јакимовски Димитрија Тони  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

31 Петковски Ацо Мирослав  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

32 Пецевска Трпе Александра  08.12.2012 Безбедност и  финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

33 Јаќимовиќ Среќко Марјан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

34 Коркоски Драге Мартин  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

35 Стојчевски Часлав Бојан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

36 Митиќ Тихомир Иван  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  



~ 148 ~ 
 

37 Стојков Вељан Марјан  08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

38 Лазаревски Трајко Горан 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  

39 Арсовски Јовица Игор 08.12.2012 Безбедност и финансиска контрола Дипломиран по безбедност и финансиска 

контрола  
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ПРЕЗИМЕ ТАТКОВО ИМЕ ИМЕ ГОДИНА НА МАГИСТРИРАЊЕ 

1. НЕТКОВ МИХАЈЛО РИСТЕ 2002 

2. ВАСИЌ АТАНАСИЕ НИКОЛА 2002 

3. НИКОЛОСКА СТОЈАН СВЕТЛАНА 2002 

4. БЛАЖЕВСКА БЛАГОЈА ВАЛЕНТИНА 2002 

5. ДИМОВСКИ СТОЈАН ЗЛАТЕ 2002 

6. ЈАНКОВСКИ МАРКО АЛЕКСАНДАР  2002 

7. СТЕФАНОВСКИ ВЛАДИМИР ТОНИ 2002 

8. МАЛИШ ДРАГУТИН МАРИНА 2002 

9. СТОЈАНОВСКИ ДИМИТАР ДУШКО  2002 

10. ЧАПРАГОСКИ ЖИВКО ЦАНЕ 2002 

11. ПЕЦЕВ БЛАГОЈ ОРДАНЧО 2002 

12. КИПРОВСКА ТОМИСЛАВ ФРОСИНА 2002 

13. СВИРКОВ ИЛИЈА ЃОРЃИ 2002 

14. ЈОВЧЕВСКИ СТЕВО ВИНКО 2002 

15. ЈОВАНОВСКИ ЃОРЃИ СЛАВИША 2002 

16. ФИЛИПОВСКИ ЉУБИСАВ ЗОРАН  2002 

17. РУПЧИЌ ВИНКО БИЉАНА 2003 

18.НИКОЛОВСКИ АЛЕКСАНДАР МАРЈАН  2003 

19. ТОДОРОВСКИ АЛЕКСАНДАР ЉУПЧО  2010 

20. ГОГОВ НИЧЕ БОГДАНЧО  2010 

21. СТЕВОСКИ ЃОРЃИ БЛАГОЈЧЕ 2010 

22. РАЈКОВЧЕВСКИ МИЦЕ РАДЕ 2010 

23. ТОДОРОВ СИМЕОН ГОЦЕ 2010 

 24. ПЕТРЕВСКИ ИЛИЈА БОРЧЕ 2011 

 25. ДОРЕВСКИ МИХАЈЛО ЗОРАН 2011 

 26. КОТЕСКИ МАРЈАН ВЛАТКО 2011 

 27. ИВАНОВ ТОМИСЛАВ ДУШКО 2011 

 28. НАЦЕВ СЛОБОДАН АЛЕКСАНДАР  2011 

 29. РЕМЕНСКИ НИКОЛА ЈОВЧЕ 2011 

 30. ИВАНОВ ДУШКО АЛЕКСАНДАР  2011 

 31. ИЛИЈЕВСКИ НИКОЛЧЕ ИЦЕ 2011 
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 32. БАБАНОСКИ БРАНКО КИРЕ 2011 

 33. ЈОВАНОВА СЛАВЕ НАТАША 2011 

 34. ДУКОВСКИ ТОДОР КОСТАДИН 2011 

 35. ШЕЈНАСИ РЕМЗИ МЕМЕТИ 2011 

 36.ДИМИТРОВСКА ВАСИЛ АЛЕКСАНДРА 2011 

 37. АНАКИЕВСКИ ДАНЕ ГОЦЕ 2011 

 38. СТАНКОВСКИ КОСТАДИН ТОНИ 2011 

 39. ТОДОРОВСКА ДРАГИ ВИКТОРИЈА 2011 

 40. НАУНЧЕВСКИ МИТЕ ЖАРКО 2011 

 41. СТАНОЈОСКА СЛАВЕ АНГЕЛИНА 2011 

 42. ЈОВАНОВА ВЕЛИЧКО ЖАКЛИНА 2012 

 43. ЈОВАНОВСКА НОВКО ТАЊА 2012 

 44. МИЦЕВСКИ СВЕТА ПРЕДРАГ  2012 

 45. СТАНКОВСКИ СЛАВЧО ИВИЦА 2012 

 46. ЃОРЃЕВА СТЕВЧО БИЛЈАНА 2012 

 47. ПЕНОВА НИКОЛА ЕМИЛИЈА 2012 

 48. МАРКОВСКИ БЛАГОЈА ЗОРАН 2012 

 49. ЛАЗАРЕВСКА ЧАСЛАВ ФИЛИМЕНА 2012 

 50. НИКОЛОСКА ЉУПЧО КРИСТИНА  2012 

 51. СТАНКОВСКИ ДРАГОМИР ЉУПЧО 2013 

 52. ЈАНЕВ ДУШКО ИВИЦА  2013 

 53. АНГЕЛОВСКА ПЕТРЕ ТАЊА 2013 

 54. ИВАНОВСКА АЦЕ ЕЛЕНА 2013 

 55. РИСТОВ ЖИВКО ИВАН 2013 

 56. ПЕТРЕВСКИ ЉУБЕ БЛАГОЈЧЕ  2013 
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ПРЕЗИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ, ИМЕ ГОДИНА НА ДОКТОРИРАЊЕ 

ЏУКЛЕСКИ ВАСИЛ ГОЦЕ 2002 

МУРГОСКИ БЛАГОЈА БОРИС 2003 

НИКОЛОСКА СТОЈАН СВЕТЛАНА 2008 

БОГДАНОСКИ ЖИВКО МАРЈАН 2009 

РАЦАЈ ИСЉАМ МУХАМЕТ 2009 

АВЗИУ ЕНВЕР ЌЕБИР  2010 

ОКЛЕВСКИ ЈОВАН СЛОБОДАН 2010 

РИСТОВА БЛАГОЈ МИЛКА 2010 

МАТЕСКА ДУШАН МАРИКА 2011 

РИСТОСКА ТОМИСЛАВ ЖАНЕТ 2011 

ДРНДАРЕВСКИ ЖИВКО ЗОРАН 2011 

НАУМОВСКИ ВАСИЛ ДРАГИ 2011 

ТОДОРОВСКИ АЛЕКСАНДАР ЉУПЧО  2012 

ИВАНОВСКИ ЗАФИР ЈОНЧЕ  2013 

РАЈКОВЧЕВСКИ МИЦЕ РАДЕ 2013 
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