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КРАТКА БИОГРАФИЈА 

ФОРМАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

 

 

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ   

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме  БОРИС МУРГОСКИ 
Адреса  П. Фах 103 Скопје 

Телефон  +389 2 2546-211 л. 320 
Факс  +389 2 2546-211 

Е-пошта  bmurgoski@fb.uklo.edu.mk;  bmurgoski@yahoo.com  
 

Националност  Македонец 

 

Датум на раѓање   

машки 
Пол 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
• Датум (од - до)  2009-2011 

• Име и адреса на работодавачот  Факултет за безбедност, Скопје 

• Област на работа или сектор  Високо образование 

• Позиција  вонреден професор 

• Главни активности и 
одговорности 

 Настава и вежби, раководител на катедра за безбедносни науки, на 
Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола; 

  

• Датум (од - до)  2004-2008 
• Име и адреса на работодавачот  Полициска академија,Скопје 

• Област на работа или сектор  Високо образование 

• Позиција  Доцент, продекан за настава и наука 

• Главни активности и 
одговорности 

 Настава и вежби, раководител на катедра за полициски науки, член на 
комисија за наставно-научни прашања при Универзитетот „Св.Климент 
Охридски “ – Битола, член на Универзитетската комисија при реализација 
на конкурсите за прием на студенти; 

   

• Датум (од - до)  2002-2004  

• Име и адреса на работодавачот  Центар за образование на кадри за областа на безбедноста - Скопје 

• Област на работа или сектор  Сектор за континуирано образование и обука 

• Позиција  Заменик на директорот 

• Главни активности и 
одговорности 

 Менаџирање на процесот за континуирано образование и обуки во 
соработка со МВР на РМ и представници од мисијата на ОБСЕ во РМ; 

 Испити и други активности на Факултетот за безбедност (до мај 2003); 

   

• Датум (од - до)  1983 – 1987 и 1994-2002  

• Име и адреса на работодавачот  Министерство за внатрешни работи - Скопје 
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• Област на работа или сектор  Управа за полиција 

• Позиција  Командир на Републичката ПС за БПС – Петровец,Скопје; виши и главен 
инспектор за превенција, безбедност и контрола на сообраќајот и на ЈРМ; 

• Главни активности и 
одговорности 

 Секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата; наставник на Факултетот за безбедност (1991-1993) и предавач 
на разновидни курсеви за обуки на инспектори и командири вработени во 
МВР на РМ; 

 

• Датум (од - до)  1976-1983 и 1988-1994 

• Име и адреса на работодавачот  Центар за образование на кадри за безбедност - Скопје 

• Област на работа или сектор  Образование и воспитание на кадри за областа на безбедноста 

• Позиција  Командир на класа-воспитач на учениците во СУВР (1976 -1983) и студенти 
на Факултетот за безбедност (1998-1990); 

Наставник во Средното училиште за внатрешни работи по предметите од 
областа на полициската работа и безбедноста на сообраќајот; 

• Главни активности и 
одговорности 

 Настава и вежби на Факултетот за безбедност (1991-1994); 

Настава во СУВР и предавач на курсеви за командири и инспектори 

(1990-1994); 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 
• Датум (од – до)  2003 

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

и обуката 

 Докторат на Факултетот за безбедност на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје, 

Доктор на науки од областа на безбедноста 

• Главни предмети/професионални 
вештини опфатени со обуката 

 Назив на докторска теза: 

 „Полицијата и безбедноста во патниот сообраќај “ 

• Стекната квалификација  Доктор на безбедносни науки  

• Степен во националната 
класификација (доколку има) 

 VIII степен 

 

• Датум (од – до)  1992 

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

и обуката 

 Факултет за безбедност на Универзитеот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 

Магистер на криминалистички науки 

• Главни предмети/професионални 
вештини опфатени со обуката 

 Назив на м-р теза: “Методика на откривање, истражување и докажување на 
кривичните дела против достоинството на личноста и моралот ”; 

• Стекната квалификација  Магистар на криминалистички науки 

• Степен во националната 
класификација (доколку има) 

 VII2 степен 

 

• Датум (од – до)  1981 

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

и обуката 

 Факултет за безбедност и општествена самозаштита – Скопје,  

Универзитет ” Св.Кирил и Методиј “, Скопје 

• Главни предмети/професионални 
вештини опфатени со обуката 

 Безбедност, самозаштита и функција на надлежните органи и граѓаните, 

• Стекната квалификација  Дипломиран правник – насока за безбедноста и општествената 
самозаштита 

• Степен во националната 
класификација (доколку има) 

 VII1 
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ПРЕДЕВАЧ ПО ПОКАНА   на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Филозовски факултет, 
Скопје, на Институтот за одбранбени и мировни студии; 

 На Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје; 
 На Факултетот за безбедност (во периодот 1994 – 2003) година; 
 На Правниот факултет во Кочани при Универзитет „Гоце Делчев“ 

во Штип , на втор циклус студии за предметната програма: 
Човекови права и цивилно општество (2009/2010);  

 
 

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. 

 Оспособеност да раководи со тим и да создава услови за ефикасна тимска 
работа во областа на образовно-едукативната дејност и безбедносните 
функции; 
Учествување и ракоовдење со научно-истражувачки тимови, редакциски 
одбори, совети и тела; 
 

 

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. 

 Координација и изработување на истражувачки проект, да организира 
теренско  истражување , конференции, советувања и собири да создава 
услови за ефикасна тимска работа, да посредува во разрешување на 
безбедносни проблеми и одредени конфликтни состојби; 

 

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ 

Работа со компјутери, специфични 
типови на опрема, машини, итн. 

 Работа со комјутери: Microsoft Office програмите посебнно: Word, Excel, 
PowerPoint, и други услужни програми; 

 

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ 

Музика, пишување, дизајн, итн. 

 Спорт, музика, планинарење, патување и размена на искуства од областа 
на науката и културата; 

 

ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И  B - категорија 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ   

 
 

ПРОЕКТИ:  1. Изработка на Национална стратегија на Република Македонија за 
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“ ( 2009-2014); 
2. Ставовите на граѓаните на Република Македонија за работата на 
полицијата, во 2008, 2009, 2010 и 2011 година; 
3. Психосоцијалните и правни последици врз припадниците на 
безбедносните сили на Република Македонија - учесници во конфликтот 
2001 година; 
4. Безбедноста во училиштата во Скопје; 

   

КНИГИ :  1. Збирка на прописи од областа на сообраќајот,учебно помагало, Графи 
Мак Принт, Скопје,2008; 
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ИНТЕРНИ ИЗДАНИЈА:  1.Безбедност во сообраќајот и сообраќајна криминалистика, авторизирани 
предавања, скрипта, 2007; 
2.Полиција и човекови права, авторизирани предавања, скрипта,  2006; 
3.Полициско право и примена на овластувања, предавања,скрипта, 2007; 

УРЕДНИК НА ИЗДАНИЈА  Председател на советот за издавачка дејност на Полициската академија и 
член на уредничката комисијата за Годишникот бр.1 од 2005/06 година; 

 

СТАТИИ  Објавени по 2003 година: 
1. Уставно-правни основи за регулирање на примената на специјални 
истражни мерки за борба против организираниот криминалитет (јавна 
дискусија за нацрт амандманот 19 од Уставот на Р.Македонија); Полициска 
академија, Скопје,2004; 
2. Криминалистичко-психолошки аспаекти при саобраќајна и царинска 
контрола, Меѓународно научно-стручно савјетање – Криминалистика у 
теорији и пракси,Бања Лука, Босна и Херцеговина,2005; 
3.Реформите на полицискиот и образовно-едукативниот систем за 
полиција во Република Македонија, Полициска академија,Годишник бр.1. 
2005/06,Скопје;  
4. Некои прашања и проблеми во врска со ефикасноста на прекршочната 
постапка кај сообраќајните деликти, Македонска ревија за казнено право и 
криминологија, Скопје, бр.2, 2005; 
5. Некои аспекти за реформите во безбедносниот сектор и образовно-
едукативниот ситем за полицијата во Република Македонија, Современа 
македонска одбрана, бр.13/2006; 
 6. Некои аспекти за поимите “сообраќајна незгода – несреќа” и  за 
криминалистичата обработка, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, 
Научно списаниебр.3/2007; 
7. Однесувањето на студентите на Полициската академија во врска со 
ХИВ/СИДА, коавторски труд, Полициска академија, Скопје,2007; 
8. Криминалистичка обработка на сообраќајните несреќи, Годишник 
бр.2/2007, Полициска академија, Скопје; 
9. Некои карактеристики за сообраќајните делинквенти, Годишник 
бр.3/2008, Полициска академија, Скопје; 
10. Меѓународни стандарди и компатибилноста на националната 
легислатива за примена на сила и огнено оружје, Годишник бр.4/2009, 
Факултет за безбедност, Скопје; 
11. Основни карактеристики на сообраќајната делинквенција; Универзитет 
“Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.6/2010; 
12. Некои сообраќајно-безбедносни и еколошки последици при 
транспортот; Зборник од научно-стручна конференција во Охрид,- 
Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република 
Македонија, Факултет за безбедност, Скопје,2010; 
13. Етиолошки проблеми при истражување на сообраќајните несреќи, 
Годишник-2010, Факултет за безбедност, Скопје; 
14. Qualitative and cuantitative analysis of patent prints which are occurred with 
the application of human blood regarding to 2nd and 3rd  level detail, koavtorski 
trud, International scientific conference “ Archibal reiss days”, Thematic 
conference proceedings of international significance, Kriminalisticko-policijska 
akademija, Beograd, 2011; 
15. Criminalistic approach and foresic standards when asquiring evidence at the 
crime scene, International scientific conference – Security in the post-conflict 
(western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republik of 
Macedonia, Ohrid, may,2011; 
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16. Криминалистичко-процесни аспекти и форензички стандарди при 
ибезбедувањето на докази од местото на криминален настан; Универзитет 
“Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011;(на рецензија) 
17. Специјални транспортни возила како превентивна мерка кај 
обезбедувањето на транспорт на пари, коавторски труд, Универзитет 
“Св.Климент Охридски”, Битола,Хоризонти бр.7/2011; (на рецензија) 
18. Реконструкција, криминалистички експеримент и ситуационо 
вештачење при истражување на сообраќајни несреќи, Годишник -2011, 
Факултет за безбедност; (на рецензија) 
19. Превентивни мерки при обезбедувањето на транспорт на пари, 
коавторски труд, Годишник – 2011, Факултет за безбедност,(на рецензија), 
 
 

` 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕТУВАЊА  И 
СТРУЧНИ СОБИРИ 

 По 2003 година: 
1. Реформите на безбедносниот и полицискиот ситем во Србија и Црна 
Гора, Полицијска академија, - меѓународна конференција, Београд, 2004; 
2. Казнената политика на судовите во Република Македонија, Здружение 
за кривично право и криминологија,- советување, Охрид, 2005; 
3. Јурисдикцијата на меѓународниот кривичен суд – имплементацијата на 
Римскиот Статут во правниот систем на Република Македонија, Хелсиншки 
комитет за човекови права на република Македонија,- тркалезна маса, 
Скопје,2005; 
4. Предлог на Закон за полиција, - тркалезна маса, Полициска 
академија,Скопје,2005; 
5. Контрола на безбедносниот сектор и полицијата, меѓународен семинар, 
Софија, Р.Бугарија, 2007; 
5. Безбедноста на патниот сообраќај од аспект на планирање, 
проектирање и градба на патишта – советување, РСБСП, Скопје,2008; 
6. Искуства и проблеми во функционирањето на испитните центри за 
возачи,-советување, РСБСП,Скопје,2008; 
7. Предлог на Закон за внатрешни работи, - тркалезна маса, Хелсиншки 
комитет во Р.Македонија, Скопје,2009; 
8. Размена на искуства од работата на автошколите во Р.Македонија,-
тркалезна маса, РСБСП, Скопје,2009; 
 9. Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република 
Македонија,- научно-стручна конференција,  Охрид 2010, 
10. Intrernational scientific conference “Archibald Reiss days”, Academy of 
criminalistic and police studies, Belgrade, 2011, 
11. Безбедноста на постконфликтниот (западен) Балкан, транзицијатa и 
предизвиците на Република Македонија -  меѓународна научна 
конференција, Факултет за безбедност - Скопје, во Охрид 2011, 
 

 


