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КРАТКА БИОГРАФИЈА 

ФОРМАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

 

 

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ   

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме   ЦАНЕ МОЈАНОСКИ 

Адреса   П. Фах 103 Скопје 

Телефон  +389 2 2546-211 л. 319 

Факс  +389 2 2546-211 

Е-пошта  cmojanoski@fb.uklo.edu.mk;  akademija08@gmail.com  

 

Националност   Македонец 

 

Датум на раѓање   

машки 
Пол 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
• Датум (од - до)  2006- 

• Име и адреса на работодавачот  Факултет за безбедност Скопје 

• Област на работа или сектор   Високо образование 
• Позиција  редовен професор 

• Главни активности и 

одговорности 

 Настава и вежби, раководител на постдипломски студии, Сенатор во 

Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола; 
  

• Датум (од - до)  1997-2006 
• Име и адреса на работодавачот  Педагошки факултет „Гоце Делчев“ Штип  

• Област на работа или сектор   Високо образование 

• Позиција  Доцент, вонреден и редовен професор 
• Главни активности и 

одговорности 

 Настава и вежби и продекан за настава и наука, Сенатор во Сенатот на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

   

• Датум (од - до)  1995-1997  

• Име и адреса на работодавачот  Факултетот за безбедност - Скопје 
• Област на работа или сектор   Високо образование 

• Позиција  доцент 

• Главни активности и 
одговорности 

 Наставник: Настава и вежби 

   

• Датум (од - до)  1989-1995  

• Име и адреса на работодавачот  Факултетот за безбедност 

• Област на работа или сектор   Високо образование 
• Позиција  асистент  

• Главни активности и 

одговорности 

 Асистент и наставник: Вежби и настава 

mailto:cmojanoski@fb.uklo.edu.mk
mailto:akademija08@gmail.com
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• Датум (од - до)  до 1989 
• Име и адреса на работодавачот  Повеќе државни институции  

• Област на работа или сектор   Односи со јавноста 

• Позиција  Новинар, стручно-политички работник, претседател и делегат во 
Собранието Република Македонија 1982-1986;  

• Главни активности и 
одговорности 

 Функционер во младинска организација и избран претставник во 

Собранието на Р. Македонија, член на повеќе собраниски органи и тела 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 
• Датум (од – до)  1995 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Докторат на Филозофскиот факултет на УНиверзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје 

Доктор на социолошки науки 

• Главни предмети/професионални 

вештини опфатени со обуката 

 Назив на докторска теза: „Социјално -политичкиот и интересен идентитет 

на политичките партии во Македонија“ 

• Стекната квалификација   Доктор на социолошки науки 

• Степен во националната 

класификација (доколку има)  

 VIII степен 

 

• Датум (од – до)  1987 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

 Институт за социолошки и политичко -правни истражувања на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

Магистер на политички науки  

• Главни предмети/професионални 

вештини опфатени со обуката 

 Назив на м-р теза: Делегатското прашање во собранието – со посебен 

осврт на прашањата поставени во Собранието во периодот 1978-1984 
година“ 

• Стекната квалификација   Магистер на политички науки 

• Степен во националната 
класификација (доколку има)  

 VII2 степен 

 

• Датум (од – до)  1978 

• Назив и вид на организацијата во 

која сте го стекнале образованието 
и обуката 

 Факултет за политички науки  на Универзитетот во Белград 

• Главни предмети/професионални 

вештини опфатени со обуката 

 Политологија од меѓународно-политичката област 

• Стекната квалификација   Дипломиран политиколог 

• Степен во националната 

класификација (доколку има)  

 VII1 
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ПРЕДЕВАЧ ПО ПОКАНА   на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Правен факултет 

„Јустинијан први“, Скопје, на студиската насока за политички науки  
по предметите: „Политичка социологија“ и „Политички партии и 
интересни групи“ 

 На Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ на првата 
генерација постдипломски студии (1996 година): Методологија на 

науно-истражувачка работа 
 На Полициската академија во учебната 2005/06 година по 

предметот „Полиција во заедницата“; 

 На правниот факултет во Кочани Универзитет „Гоце Делчев“ , на 
прв и втор циклус студии за предметните програми: Цивилно 
општество, Анализа на локални политики, Анализа на јавни 

политики и Политички анализи  

 

 

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Здобиени во текот на животот и 

кариерата, но кои не се покриени 
со формални сертификати и 

дипломи.  

 

МАЈЧИН ЈАЗИК  Македонски 
 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ  Англиски Руски Бугарски Српски/Хрватски  

• Читање  добро добро добро добро 

• Пишување  добро добро добро добро 

• Говорење  добро добро добро добро 
 

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Живеење и работење со други луѓе 

во мултикултурни средини, во 
ситуации кадешто комуникацијата е 

важна и ситуации каде што 
тимската работа е неопходна (на 

пример култура и спорт) итн. 

 да раководи со тим и да создава услови за тимска работа.  
Раковдител на повеќе научно-истражувачки тимови, редакциски одбори, 
совети и тела 

Раководел со државен орган за односи на религиските заедници во 
Република Македонија и учествувал во создавањето услови за 
меѓурелигиски дијалог и соработка 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Координација и администрација на 

луѓе, проекти и буџети; на работно 
место, волонтерска работа (на 

пример култура и спорт) и дома, 

итн.  

 Умее да изработи проект, да организира теренско  истражување од 
поширок обем, да ги обработи податоците во SPSS и STAISTICA, да 

организира конференции и собири да создава услови за тимска работа, да 
посредува во конфликтни ситуации  

 

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Работа со компјутери, специфични 

типови на опрема, машини, итн. 

 Ги владее Microsoft Office програмите посебно: Word, Excel, PowerPoint, 
Access, како и Statistica i SPSS, Internet, се служи со: Corel Draw  Adobe 

Photoshop и други услужни програми 

 

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Музика, пишување, диз ајн, итн. 

 Сака прошетки во природа, музика и веселби, 

Преферира да живее во Скопје 

Ужива во патувања и доживување на различни култури 

 

ДРУГИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 

 Бил раководител на државен орган за односи со верските заедници, умее 
да гради клима и односи за меѓуверска соработка и дијалог  
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Способности што не се споменати 

погоре.  
 

ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И  B - категорија 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ   

 
 

ПРОЕКТИ:  1. “Стратешките интереси, цели и политика на Република Македонија” на 
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања  

2.  “Позитивната афирмација versus дискриминацијата” на Факултетот за 
безбедност; 
 3. “Структура и профил на политичката елита во Република  Македонија” 

на Филозофскиот факултет,  
4. “Моралното загадување на младите или редефинирање на вредносната 
матрица на младите во Република Македонија” на Педагошкиот факултет “ 

Гоце Делчев” Штип  
6.  во меѓународниот  проект “Партнерство за демократија”  
7. “Социјален и педагошки идентитет на кандидатите за наставничка 

професија” раководител на проект на Педагошкиот факултет во Штип  
8. Студентот во социјалните и наставните процеси со студентскиот 
истражувачки тим на Полицискта академија  

9. Анализа на одлуките на Врховниот суд на Македонија од 1961 до 1999; 
студентски истражувачки тим  

10. Ставовите на граѓаните на Република Македонија за работата на 
полицијата, во 2008, 2009, 2010 и 2011, 2012 и 2013 година 
11. Психосоцијалните и правни последици врз припадниците на 

безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот 
2001 година 
13. Стравот од криминал во Република Македонија,  

14. Безбедноста во училиштата во Скопје  
15. Мислењето на граѓаните за корупцијата; 2012_13  
16. Ставовите вработените и осудените  лица во пенитенцијарните 

установи во Република Македонија за прашањата поврзани со 
состојбите во нив; 2012; 

   

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”, Скопје, 2001 
5. Основи на општественото уредување Педаогошки факултет “Гоце 

Делчев” и “2-август С”, Штип, 2002.  
6.  Автокефалноста на МПЦ (документи): Македонска искра, Скопје  2004 
7. Статистика на поедагошките појави (скрипта) 2005, www.pfst.ukim.edu.mk 
8. Методологија на безбедносните науки – основи; Книга I; Факултет за 
безбедност; Скопје 2012;  
9. Методологија на безбедносни науки – истражувачка постапка; Книга II, 

Факултет за безбедност; Скопје 2012;  
10. Методологија на безбедносните науки - аналитички постапки, Книга III, 
Скопје, 2013 

 

 

http://www.pfst.ukim.edu.mk/
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ИНТЕРНИ ИЗДАНИЈА:  1. Методологија на истражување на безбедносните појави, авторизирани 

предавања, скрипта 2010,  
2. Community policing, авторизирани предавања, скрипта 2009,  
3. со Зоран Јовановски, Полициски менаџмент, авторизирани предавања, 

скрипта, 2007 
4. Со наука и вештини против криминалот (уредник на издание), Факултет 

за безбедност 2008,  
 

УРЕДНИК НА ИЗДАНИЈА  Уредник на Годишникот на Факултетот за безбедност 2008 и 2010 година  

Претседател на Оргазнизациoнен и член на Програмскиот одбор за 
конференциите:  

1.Безбедноста, еколошката безбедност на Република Македонија“,Охрид 
17-18.09.2010;  
2.Научна конференција – Охрид 2011 „SECURITY IN THE POST-

CONFLICT (WESTERN) BALKANS: -TRANSITION AND CHALLENGES 
FACED BY THE REPUBLIC OF MACEDONIA “;  
3.International scientific conference: “ SECURITY AND EUROATLANTIC 

PERSPECTIVES OF THE BALKANS  - POLICE SCIENCE AND POLICE 
PROFESSION  (STATES AND PERSPECTIVES)” – Оhrid 2012; и 
4. THE BALKANS - BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: SECURITY, 

CONFLICT RESOLUTION AND EURO-ATLANTIC INTEGRATION; Ohrid 
2013; 
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СТАТИИ  Објавени по 2011 година 
1.Финансирање на политичките партии; Годишник на Факултетот за 
безбедност 2001 
2. Финансирање на поличикте партии; Зборник на педагошкиот 
факултет  “Гоце Делчев” Штип; 2001;  
3. Образованието фактор на интеграцијата на Балакнот; - 
соопштение на Меѓународната конфренција во Благоевград; 2001  
4. Демократската транзиција и образованието; Педагошки 
факултет; (зборник) Битола; 2002;  
5. Рамковниот договор и промената на Уставот; Годишник на 
Факултетот за Безбедност бр.1, 2002 година 
6. Со Снежана Ставрева Веселиновска: Potential of using ICT 
tehnology; Faulty of education in Sombor; Sombor 2006 
7. Моделот community policing – искуства и перспективи; Годишник 
на Факултетот за безбедност; 2007 
8. Верските слободи меѓу слободата на вероисповест и државата; 
Политичка мисла; бр. 21; март 2007 
9. Прокетот и проктните задачи низ призмата на студентскиот 
истражувачки тим; Годишник на Полициската академија 2007;  
10. Студентот во наставните и социјалните процеси на 
Полициската академија – Скопје (Анализа на резултатите од 
истражувањетона Студентскиот истражувачки тим); Научно 
списание; 2008; 
11. Поимот наука безбедноста (асфалиалогија)  
12.политичката партија во изборниот процес – положба и 
надлежност; Зборник на МАНУ Реформата на институциите и 
нејзиното значење за Република Македонија“, Скопје, 2009;  
13. And Viktorija Todorovska: Institutionalized capacity – factor in the 
fight against corruption and crime in Macedonia, Право и форензика, 
Крагувец, 2009, 
14. Дилеми во дефинирањето на методологијата на 
асфалиалогијата; Зборник: Безбедноста, науката за безбедност, 
состојби и перспективи, Скопје, 2010;  
15. Граѓаните за работата на полицијата во Република Македонија 
– еден истражувачки поглед; Зборник: Балканот- безбедносен 
предизвик на Европа и меѓународната заедница, Скопје 2010, 
16. 19. Scope of research in asphaliology; Volume I; Ohrid 2011 
17. The transition and the police i.e. the police in transition, Archibald 
Reiss day, Belgrade, 2011, 
18. Police behaviour and presumtion of innosence, Таrа, 2011, 
19. Contribution to the debate about defining the term police, police 
profession and the right of political organizing of police members; Tara 
2012; 
20. Police science or science about police? Volume I; Ohrid 2012; 
21. Socialization and Adaptation in the Perceptions of the Citizens of 
Republic of Macedonia regarding police work; Volume II; Ohrid 2012; 
22. Начелата на отчетност и јавност во работата на полицијата; 
Годишник на Факултетот за безбедност 2012; 
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КОНФЕРЕНЦИИ  ПО 2006 година 

1. Положбата на верските заедници во Република Македонија во Скопје 
2006 година; 
2. Право и форензика, Крагуевац 2009, 

3. Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Македонија, 
Охрид 2010, 

4. Балканот – безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница 
5.  Archibald Reiss day, Belgrade, 2011, 
6. Безбедноста на постконфликтниот (западен) Балкан, транзицијаta и 

предизвиците на Република Македонија -  (безбедносните студии и науката 
за безбедност – асфалиалогијата), Охрид 2011, 
7. Сузбивање на криминалот во рамките на меѓународната полициска 

соработка, Тара, 2011  

 
 


