Согласно Одлуката за утврдување на предлог теми за изработка на
магистерски односно специјалистички труд донесена на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност со број 08-524/4 од
29.05.2018 година во прилог ги објавуваме
Предлог наслови за темите за изработка на магистерски трудови
Ред.
број
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Тема
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против животот и
телото
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против слободите и
правата на човекот и граѓанинот
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против изборите и
гласањето
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против работните
односи
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против честа и
угледот
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против половата
слобода и половиот морал
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против бракот,
семејството и младината
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против здравјето на
луѓето
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против животната
средина и природата
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против имотот
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против културното
наследство и природните реткости
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против јавните

Професор
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Ред.проф. д-р Борис Мургоски

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

финансии, платниот промет и стопанството
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против општата
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
сигурност на луѓето и имотот;
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против безбедноста
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
на јавниот сообраќај
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против државата
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против вооружените Ред.проф. д-р Борис Мургоски
сили
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против службената
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
должност
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
правосудството
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против правниот
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
сообраќај
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против јавниот ред;
Ред.проф. д-р Борис Мургоски
Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против човечноста и Ред.проф. д-р Борис Мургоски
меѓународното право
Разбирање на безбедноста –од традиционални до современи пристапи
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Постконфликтната улога на ООН: можности и ограничувања
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Европската унија и меѓународниот тероризам
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Европол како централна точка на мрежите на полициската соработка
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Европската унија и глобалната безбедност
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Интерпретацијата и одговорот на ЕУ и НАТО за „Хибридните војни„ и Хибридните закани„
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска
Безбедноста на Западен Балкан во светлото на проширувањето на НАТО пактот;
Проф.д-р Томе Батковски
Излегувањето на Велика Британија од ЕУ и безбедноста на Европа;
Проф.д-р Томе Батковски
Влијанието на Турција врз безбедноста на Западен Балкан;
Проф.д-р Томе Батковски
Кина и безбедноста на Западен Балкан;
Проф.д-р Томе Батковски
Русија и безбедноста на Западен Балкан;
Проф.д-р Томе Батковски
Воениот конфликт во Сирија и исламскиот радикализам во земјите од Западен Балкан;
Проф.д-р Томе Батковски
Грција и безбедноста на Република Македонија;
Проф.д-р Томе Батковски
Односот Република Србија – Република Косово и безбедноста на Република Македонија;
Проф.д-р Томе Батковски
Воениот конфликт во Сирија и мигрантската криза во однос на Западен Балкан;
Проф.д-р Томе Батковски
Односот НАТО-Русија во светлото на безбедност на Западен Балкан.
Проф.д-р Томе Батковски
Принципите на управување во администрацијата во услови на кризна состојба
Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
Одговорност на администрацијата во услови на кризна состојба
Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
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Хиерархијата и субординацијата како принципи за организација на администрацијата во
услови на кризна состојба
Принципот на контрола врз администрацијата во услови на кризна состојба
Функционирањето на администрацијата во услови на кризна состојба
Концептот на човековите права;
Човековите права и човековата безбедност.
Европски институции и органи за човекови права;
Европски суд за човекови права;
Заштита на човековите права при финансиски истраги
Примената на Европската конвенција за човекови права во националното законодавство
Гаранции за човековите права
Правниот режим на човековите права
Човековите права во правниот систем на РМ
Институции за заштита на човековите права во РМ
Полициски овластувања
Полициска присилба
Забрана за тортура
Забрана за дискриминација
Системот на заштита на човековите права на Советот на Европа
Национални механизми за контрола над полицијата
Известувачки и истражни процедури на ниво на ООН
Родово разбирање на криминалитетот
Човековите права и редефинирање на улогата и задачите на полицијата
Легитимитет на полицијата
Концептот за човековите права и суверенитетот на државите
Глобализацијата и развојот н човековите права
Ранливи групи и заштита на човековите права и слободи
Европска Конвенција за човекови права и слободи
Криминалистички карактеристики на имотните деликти
Специфичности при криминалистичко истражување на убиствата
Криминалистичко истражување на насилен имотен криминалитет
Криминалистичко истражување на кривичното дело „Силување“
Специфичности на криминалистичко истражување на сексуалната злоупотреба на деца
Криминалистичко истражување на злоупотреба на културното наследство во Република
Македонија
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Оперативни комбинации и оперативни акции кај економско – финансискиот криминалитет
Тимски пристап при откривање, расветлување, докажување и превенција на компјутерскиот
криминалитет
Криминалистичко истражување на финансиски компјутерски криминалитет во Република
Македонија
Криминалистичко истражување на фалсификувањето пари
Реформите во полицијата во функција на натамошна демократизација на македонското
општество
Раководење со полициски единици (обука, планирање, развој)
Улогата на полицијата и другите органи на прогонот во борбата против...(организираниот
криминал, корупцијата...)
Евроатланските интеграции на Република Македонија – процесот на преговори
Просторот на слобода, безбедбост и правда на ЕУ – приближување на Република Македонија
кон европските стандарди
Криумчарењето мигранти и/или трговијата со луѓе како закана за регионалната безбедност
Развој на концептот на интегрирано гранично управување во Република Македонија
Концептуално и функционално дефинирање на системот за итни повици
Цивилни мисии на ЕУ и нивната улога во одржување на светскиот мир и стабилност
Управувањето со кризи – предизвици и предности за Република Македонија
Влијание на глобалната економска криза врз стапката на криминал
Пристап и важност на пресметување на економијата на криминал
Трансферни цени во служба на злоупотреба
Економски пристап во даночните измами
Сива економија како проблем на транзиционите економии
Економски притап на криминалот
Даночно затајување како економски проблем
Форми и методни на криминал во јавните набавки
Значење на корпоративното управување како рамка за корпоративен криминал
Проценка на ризик како мост на финансиката инклузија и перењето пари
Виртуелните валути- легален или простор за илегален пазар
Финансиската форензика како алатка во докажување на финансиски криминал
Економска безбедност
Платен промет , видови и каректеристики во насока на спречување на криминал
Пазарот на капитал и хартиите од вредност - измама
Трговија со човечки органи и/или делови од тело- облик на трговија со луѓе
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Илегалното посвојување- облик на трговијата со луѓе

104.

Присилни бракови

105.

Измами- криминолошки и виктимолошки аспекти

106.

Мигрантска и бегалска криза во Република Македонија- виктимолошки аспекти

107.

Злосторства на омраза

108.

Говор на омраза

109.

Прогонување

110.

Мобинг

111.

Деца жртви на насилство

112.

Насилство на спортски настани- кривично правни, криминолошки и вктимолошки аспекти

113.

Транзициона правда/Помирување

114.

Пробација и пробациски службеници

115.

Третманска работа со полнолетни сторители на казнени дела во заедницата

116.

Интеревенциски програми во пенологијата

117.

Криминалистичка виктимологија

118.

Евтаназија

119.

Родосковрнавење (инцест)- кривилноправни, криминолошки и виктимолошки аспекти

120.

Сексуално насилство во војна
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Виктимизација во пенални/ пенитенцијарни установи

122.

Виктимопрофилакса на имотните деликти

123.

Помош и подршка на жртвите на тероризам

124.

Казнената политика за сексуалните деликти

125.

Куќен затвор- примена и ефикасност

126.

Ефикасноста на алтернативната мерки

127.
128.

1Процесите на евроатлантски интеграции и безбедноста на регионот
Влијанието на регионалните сили, Турција, Русија, Кина, и Арапските држави, на безбедноста
на регионот
Прашањето на името како проблем за Евроатлантските интеграции на РМ
Македонско-албанските односи во РМ како прашање за Евроатлантските интеграции на РМ
Политикате на условување и ЕУ проширувањето во случајот на РМ
Самоубиствен тероризам
Преговарање во заложничка ситуација
Потражна дејност
Оперативно- технички средства и методи
Обезбедување место на настан по терористички акт
Криминалистичко разузнавачка анализа на податоци
Процес на радикализација принципи на дерадикализација
Заштита на ВИП лица од објекти од терористичко делување
Полициско работење засновано на разузнавачки информации
Методи на попречување на финансирање на тероризам
Превенција на криминал базирана на заедница
Социјалното исклучување и криминалот
Неформално постапување на деца во судир со законот
Улога на полицијата во постапувањето со децата во ризик
Масовното набљудување и новата новата контрола на криминалот
Предизвиците на ситуационата превенција на криминалот
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Расата, класата, етничкото потекло и криминалот
Ресторативната наспроти традиционалната правда во решавање на кривичните спорови
Криминалот и казнувањето: перспективите на новата контрола на криминалот
Девијантната субкултура и криминалното однесување на младите
Приватната безбедност помеѓу приватизацијата и приватизирањето
Придонесот на приватната безбедност во превенцијата на криминалот
Поврзаноста на приватната безбедност и општествената стратификација
Ризикот, стравот и развојот на приватната безбедност
Компаративна анализа на главните теоретски парадигми во приватната безбедност
Приватната безбедносна индустрија во услови на глобализација
Местото, улогата и значењето на проценката на ризикот во работењето на субјектите од
областа на приватната безбедност
Современи методи за проценка на безбедносен ризик во приватната безбедност
Проценка, прогноза и третман на безбедносни ризици во приватната безбедност
Стратегии и политики за проценка на безбедносен ризик во субјектите од областа на
приватната безбедност
Меѓународна полициска соработка во сузбивање на еколошки криминал
Раководење со критични настани
Криминалистички аспекти на кривични дела од областа на еколошки криминал
Примена на посебни истражни мерки во сузбивање на еколошки кривични дела
Примена на разузнавањето во сузбивањето на еколошки кривични дела
Трансграничен еколошки криминал
Стратешко планирање како дел од безбедносниот менаџмент
Примена на современи методи во безбедносниот менаџмент
Криминалистички аспекти на мапирање на криминал
Меѓународни аспекти на заштита на животна средина
Ситуационо вештачење на екосистемите во Република Македонија
Видови криминалистички анализи и нивна улога во сузбивање на криминалот
Молекуларни методи за идентификација на животински видови во форензички примероци
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Споредбена анализа на методи на подигање и чување на траги од биолошко потекло од
форензички примероци
Нови молекуларни методи за диференцијација на блиски машки роднини во форензички
примероци
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177.

Интеграција во Европската унија
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Интеграција во НАТО – Севрно атланска договорна алијанса
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181.

Организација на Обединети нации
Меѓународни организации и Обединетите нации
Постапки пред Европски суд за човекови права во Стразбург
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Надворешна и безбедносна политика на Европската унија
Евро-атланска безбедносна интеграција
Маѓународни односи и дипломатија
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Внатрешен пазар на Европската унија
Уставно право и постапка пред судот на правдата на Европската унија
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Улогата на локалната самоуправа во намалување на ризици од катастрофи, градење на
отпорност и подигнување на свеста;
Воспоставување на ефективен систем на контрола и координација помеѓу органите на
централната и органите на локалната власт во системот за заштита и спасување, управување со
кризи и заштита на животната средина;
Просторното планирање во РМ – причина за не/успех на превентивната функција на
намалување на ризиците од катастрофи;
Воспоставување на ефективен систем на контрола и одговорност на спроведување на
нормираните права и обврски на субјектите во заштитата на животната средина
Имплементацијата наСтратегијата за одржлив развој на РМ во периодот 2010-2018
Улогата на информатичката технологија во подигнување на свеста, како и подигнување на
реактивните капацитети кон намалување на ризиците од катастрофи;
Улогата на образованието во намалувањето на ризиците од катастрофи, грижа за животната
средина и создавање на одржливо општество;
Заштитата на критичната инфраструктура – критичен дел од намалувањето на ризиците од
катастрофи;
Квалитетот на воздухот, почвата и водата како основни индикатори за одржливиот развој во
Македонија;
Климатските промени, опустинувањето и сушите во Република Македонија
Климатските промени и заканата од еколошки бегалци за балканот и пошироко
Активизмот како фактор во решавање на глобалнните проблеми поврзани со животната
средина во Меѓународните односи – улогата на недржавните актери
Историја на мерки и активности за заштита на животната средина во Меѓународните односи во
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20-от век
Екологизмот како прашање на меѓународните односи во периодот 1987 – 2013 година;
Фактори на меѓународните односи – со посебен осврт на улогата и значењето на природните
извори како фактор во меѓународните односи и позицијата на Руската федерација;
Еволуција на системот на поимање на безбедноста во науката за меѓународни односи –
историски аспекти;
Безбедносните дилеми на државите како резултат на пренесувањето на „суверенитет“ на
државите кои граничат со надворешноста на „Шенгенскиот простор“;
Борба против современи форми на тероризам
Откривање на извори за финансирање на тероризам
Анализа на методи на делување на терористички организации во светот
Криминалистички карактеристики во откривање и докажување на тероризмот
Употреба на оружје за масовно уништување во терористички цели
Борба против самоубиствен тероризам
Новата ера на тероризмот
Механизми на контрола на безбедносен сектор
Парламентарна контрола на институциите во рамки на безбедносниот сектор
Улогата на Секторот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди во контрола на работата на полицијата
Правнаположба и статуснаинспекцискитеслужбивоРепубликаМакедонија– актуелнасостојба и
перспективи
ОрганизационапоставеностнауправатавоРепубликаМакедонија – актуелнасостојба и
перспективи
Институтотприем водржавјанствопо основ на природувањеи
неговатаприменавоРепубликаМакедонија
Правна положба и овластувањанаНародниотправобранителнаРепубликаМакедонија
Надлежностии овластувањанаНародниотправобранителнаРепубликаМакедонијасо посебен
осврт на работата на полицијата
Заштитаназаконитоста, заштитанајавниотинтерес и
заштитанаправатанастранкитевоуправнатапостапка
Уредување наадминистративнитепрекршоци во Република Македонија
Судсказаштитанаправатанапоединцитеповреденисоработењетонаорганитенауправата
Престанок на државјанство со отпуст во правото на Република Македонија и во споредното
право
Селекција и одговорност на административните службеници
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Електронската управа и реформа на јавната управа во Република Македонија
Јавни служби и нивни организациони облици во Република Македонија
Акти на управата со посебен осврт на реалните акти
Инспекцискиотнадзоркаодоверенанадлежностна единиците на локална самоуправа во
Република Македонија
Контролана државнатауправаодстранана Собранието на Република Македонија
Моќта на телевизијата и медиумите врз промените во развојот на спортот и спортските
настани;
Превентивна акција и мерки за заштита во борбата против местењето резултати на фудбалски
натпревари во Република Македонија;
Влијание на криминалните групи и нелегални кладилници во глобалното местење резултати
на спортски натпревари;
Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските манифестации;
Влијание на навивачките групи во предизвикување на нереди и екцесни состојби на
спортските натпревари;
Ефикаснп пстваруваое на безбеднпста вп спвремената кпрппрација
Систем за обезбедување на лица, имот и деловно работење на компаниите
Улогата на безбедносниот менаџмент во остварување на корпорациската безбедност
Облици на загрозување на лица, имот и деловно работење
Приватното обезбедување во Република Македонија
Приватното обезбедување во Република Србија
Приватните агенции за обезбедување во Република Македонија
Поим и обележја на современите разузнавачки служби
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