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mnikolovski@fb.uklo.edu.mk  

 

 Македонец  
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2007   
Факултет за безбедност   
Катедра за криминалистички 

науки Редовен професор 
 
 
 

 

1993-2007   
Министерство за внатрешни работи   
Управа за безбедност и контраразузнавање   
Началник   
Справување со организиран криминал и корупција  
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• Датум (од - до)   
• Име и адреса на работодавачот 
 

• Област на работа или сектор 
 

• Позиција 
 

• Главни активности и 
одговорности   

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ  
• Датум (од – до)   

• Назив и вид на организацијата во 

која сте го стекнале образованието 

и обуката  
• Главни предмети/професионални 

вештини опфатени со обуката 
 

• Стекната квалификација 
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класификација (доколку има) 

 
• Датум (од – до) 

 
• Назив и вид на организацијата во 

која сте го стекнале образованието 

и обуката  
• Главни предмети/професионални 

вештини опфатени со обуката  
• Стекната квалификација 
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класификација (доколку има)   
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Институт за социолошки и политичко-правни истражувања  
 

 

Безбедносните системи во справување со организиран криминал 
и корупција   
Доктор  
 
 

 

2003 година   
Факултет за безбедност -Скопје  
 

 

Методика во справување со тероризмот 

Магистар на криминалистички науки 

 
 

 

1988-1992   
Институт за безбедност, одбрана и 

мир Филозофски факултет Скопје 
 
 
 

 

Дипломиран по безбедност, одбрана -мир  
 

 

- Универзитет во Нови Пазар, деташман Ниш, Правен факултет, 
насока Криминалистика 
- Факултет за туризам Охрид, при УКЛО- Битола  
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ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ  

Здобиени во текот на животот и 
кариерата, но кои не се покриени 

со формални сертификати и 
дипломи.  

 

МАЈЧИН ЈАЗИК  
 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ   
• Читање • 

Пишување • 

Говорење 
 
 

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.  

 

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.  
 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ  

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

 

 

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ  

Музика, пишување, дизајн, итн.  
 

ДРУГИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ  

Способности што не се споменати 
погоре.  

 

ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И  
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ  
 

 

ПРОЕКТИ:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Македонски  
 

Англиски Српски/Хрватски   
добро добро   
добро добро   
добро добро  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Одлично познавање на работа во оперативниот систем Windows 

Одлично познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Солидно познавање на (Corel Draw, Photoshop)  
Користење на итернет како основно средство за наоѓање иформации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 B - категорија  
 
 
 
 

 

1. Јавнптп мислеое за Кпрупцијата вп Република Македпнија 
2. Истражуваое на безбеднпсните ризици вп Република 

Македпнија 
3.   
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КНИГИ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНТЕРНИ ИЗДАНИЈА:  
 

УРЕДНИК НА ИЗДАНИЈА 

 

,,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;  

„ „Криминалистичка тактика 2“ – учебник, коавторство,  
Факултет за безбедност, 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Монографија 35 години Факултет за безбедност-Скопје 

Зборник од меѓународна конференција 40 години од образованието од областа 

на безбедноста, Факултет за безбедност, 2018 



СТАТИИ - “Реформите во Министерството за внатрешни работи“ Visione,, Март   
2006 година,  

- ,,Меѓународната правна легислатива во борба против 

тероризмот,, Современа македонска одбрана, 2006 година 

 
- ,, Дали тероризмот е еден од облиците на организираниот 

криминал“, Годишник на Полициска академија, 2008 година; 

 
- „Кривично-правна одреденост на тероризмот “ – Годишник 

на Факултетот за безбедност, Скопје, 2009 година; 

 
- „Единствениот безбедносно-разузнавачки систем како одговор на 

современите ризици и закани по безбедноста на Р.Македонија“,  
објавен во Зборник на трудови на Научно-стручна конференција на 

тема „ Безбедност, еколошка безбедност и предизивици на 

Р.Македонија“ одржана на 17-18 Септември 2010 год. во Охрид; 

 
- „ Организовани криминал, његова перцепција и динамика у 

Р.Македонији“- објавен во зборник на трудови на меѓународна 

конференција одржана во Белград, 22/23.10.2010 година на тема 

“Социјелне димензије меке небезбедности“, во организација на Центар 

за безбедносне студије, Белград 

 
- “Значај едукација кадрова надлежни за справљање са 

организовним криминалом“, објавен во Зборник на трудови на 

Меѓународната конференција Денови на Арчибал Рајс, одржана во 

Белград 3-4 Март, 2011 година, во организација на иминалистичко-

полициска академија од Белград 

 
- “ Предизвиците и заканаите на новиот милениум и безбедносниот 

систем на на Република Македонија“, објавен во Зборник на 

трудови од Меѓународно-научна конференција на тема Безбедноста 

на постконфликтниот (Западен) Балкан, транзицијата и предизвиците 

на Република Македонија, одржана во Охрид 27-28 Мај 2011 година, 

во организација на Факултет за безбедност, Скопје 

 
- “Реформе казненог законодавства Републике Македоније у циљу 

ефикаснијег справљања са тероризмом“ објавен во Зборник на 

трудови на Меѓународната конференција Сузбијања криминала у 

оквиру меѓународне полициске сарадње, одржана на Тара 28-30 Јуни 

2011 година, во организација на Криминалистичко-полициска 

академија од Белград 

 
- “Повезаност измеѓу тероризма и организованог криминала“, објавен 

во списанието “Безбедност, полиција, граѓани“ Високе школе 

унутрашњих послова, Бања Лука, 2011, 

 

 
„ Процесот на глобализацијата и ризиците и заканите по 

националната безбедност“ трудот е презентиран на Меѓународната 

научно-стручна конференција „Улогата на активниот состав и на 

резервата на вооружените сили во подршката на нивните мисии и 

задачи во регионалната и глобалната безбедносна средина во 21-век“ 

, одржана од 22-23.04.2012 годна во Скопје во организација на 
Генералштабот на АРМ и Здружението на воени ветерани и резервисти 
од безбеднсота и одбраната на Република Македонија 
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„Процес на планирање и водење на современи операции во 

расфетлување на кривичното дело тероризам“ презентиран на ПРВА 

ВОЕНА НАУЧНО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, „MILCON’12“ со 

наслов „Процесот на планирање и донесување одлуки во современите 

операции: -Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?- “, во 
организација на Воената Академија, „Генерал Михајло Апостолски“ од 

Скопје, во соработка со Министерствоот за одбрана на Република 
Македонија, одржана во Скопје , одржана во Скопје, Април 2012 година 

 

Конфискација на имот стекнат со кривични дела од област на 

организиран криминал“ , трудот е објавен во Зборник на трудови 
од Меѓународната научна конференција со наслов „Безбедноста и 

Евроатланските перспективи на Балканот“, одржана од 25-26.05.2012 

год. Во Охрид, Во организација на Факултетот за безбедност, Скопје 

 

„Примена савремних метода и средстава у истраживањеу и 
доказивању нових форма кривичног дела тероризма“, презентиран 

на Меѓународна научна конференција, одржана на Тара, Република 
Србија, од 19-21.06.2012 година, во организација на Криминалистичко-
полицикс академија од Белград и Фондацијата „HANS ZAJDEL” 

 

“Реформи во безбедносниот систем на Република Македонија-

состојби, достигнувања и перспективи, објавен во Зборник на 

трудови на Втората Меѓународна конференција, одржана на 

Европскиот Универзитет, во Скопје , одржана на 15.09.2012 година 

, на Европскиот Универзитет, во Скопје, 

 

“TYPES OF MUTUAL INFLUENCES BETWEEN THE POLICE 

AND THE POLITICS: FROM PARALYZE TO PERSPECTIVE - The 

situation in the Republic of Macedonia“, во фаза на објавување, трудот е 

презентиран на The Ninth Biennial International Conference , Criminal 

Justice and Security in Central and Eastern Europe , Contemporary 
Criminal Justice Practice and Research, одржана во Љубљана, 

Словенија, од 19-21Септември 2012 година 

 

„ИНДИКАТОРИ ВО ОТКРИВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА 

ДРОГАТА“ , Трудот е презентиран на Меѓународната ексертска 

конференција, одржана во Охрид од 16-18 Октомври, 2012 година, во 
организација на Женевскиот Центар за демократска контрола на 

вооружените сили и Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија  
„ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА И НЕЛЕГАЛНАТА 

КОНКУРЕНЦИЈА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ“, Трудот е 

презентиран на Меѓународната –научна конференција, одржана од 19-
20.10.2012 година во Крушево, во организација на Економскиот 

факултет од Прилеп и Институтот за социолошки и политичко-правни 

истражувања при Универзитетот Св.Кирил и Методиј “ во Скопје 

 

„ГРУПНО ИЗВРШАВАЊЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ОД СТРАНЕ 

МАЛОЉЕТНИХ ПРЕСТУПНИКА“, Трудот е презентиран на 

Меѓународна научно-стручна конференција , одржана од 27-29 Март, 

во Бања Лука, Република Србска, БиХ, во организација на Висока 

школа за внатрешни работи во соработка со Ханс Зајдел фондација,\ 

 

„СОЦИОЛОГИЈА КРИМИНАЛИТЕТА- СОЦИОЛОШКО 

ОДРЕЃИВАЊЕ КРИМИНАЛА КАО ДРУШТВЕНИ ФЕНОМЕН“-

Трудот е презентиран на Меѓународна конференција под наслов„Место 
 

и перпективе криминалистике, криминологије и безбедносних студија 

у савременим увјетима“, одржана во Сараево 16-ти Мај 2013 година, 

во организација на Факултетот за криминалистика, криминологија и 

безбедносни студии во Сараево 

 

 

„ КОРУПЦИЈА КАКО ФАКТОР НА ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ТЕМЕЛНИТЕ  



ВРЕДНОСТИ НА ДРЖАВАТА“ Трудот е презентиран на Меѓународната 

конференција под наслов „Балканот помеѓу минатото и идниндата“, одржана во 
Охрид 05-08 Јуни 2013 година во организација на Факултетот за безбедност, 

Скопје, Зборникот е во фаза на објавување 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марјан Никплпвски Глпбализацијата и  Трудот е објавен во Зборник  

 заканите пп  на трудови на „Првата  
 наципналната  меѓународна научна  
  

коференција „Влијанието на 
 

 безбеднпст   
  

научно-технолошкиот 
 

    

   развиток во областа на  

   правото, економијата,  

   културата, образованието и  

   безбедноста во Република  

   Македонија, Декември 2013  

   год.   

    

Марјан Никплпвски Мпжните закани пп  Трудот е објавен во Зборник  

 безбеднпснипт  на трудови „International  
 систем на  Journal Scientific and  
  

applicative papers V-1 
 

 Република   
  

Во организација на Institut of 
 

 Македпнија пп   
  

knowledge menagment, Skopje 
 

 
незакпнскптп 

  

  , 2013 godina  
 

спрпведуваое на 
  

     

 лустраацијата     
      

    

Марјан Никплпвски Кпрупцијата  Трудот е објавен во Зборник  

 серипзна закана за  на трудови „International  
 демпкратските  Journal Scientific and  
  

applicative papers V-1, во 
 

 држави   
  

организација на  Institut of 
 

    

   knowledge menagment Скопје,  

   2013   

    

Марјан Никплпвски Connections and  Трудот е објавен во 

 differences between  Годишникот на Факултетот 
 terrorist and organized  за безбедност Скопје, 2013 
  

година  crime groups  
    

   

 Confiskation of property Трудот е презентиран на 

Марјан Никплпвски 
acquired by criminal works Меѓународната научна 

from area of organized  конференција под наслов 
  

„Безбедноста и  crime  
  

Евроатланските перспективи     

    на Балакнот“, одржана во 
 



  Охрид 25-26 Мај, 2013 

  година во организиација на 

  Факултетот за безбедност, 

  Скопје   

Марјан Никплпвски Typical characteristics of Трудот е објавен во  

Цане Мпјанпвски 
corruption in republic of International scientific jurnal 

macedonia Horizons, Volume 16, Bitola, 
 

Septemvri 2014 god. 
 

   
   

Марјан Никплпвски Значај истраживачкп- Трудпт е пбјавен вп Збпрник на 

 научне делатнпсти и трудпви на Научната 

 едукација кадрпва кпнференција   

 надлежних за бпрбу 
„Право и друштвена 

 
 прптив пирганизпванпг  
 ствароност“, во организација  

криминала  на Правниот факултет во 

  Косовска Митровица, 2014 
  година   

Марјан Никплпвски Финансиски истраги вп Трудот е објавен во  

 истражуваое на International jurnal  
 кривични дела пд Scientific&Applicative Papers 
 

Vol. 4, во организација на  пбласта на 
 

Institut of knowledge 
 

 прганизиранипт  
 

menagment Скопје, 2014 год.  
криминал     

    

Марјан Никплпвски The theories opidentity in Трудот е објавен во  

Фрпсина Ташевска- 
the context of terrorist International jurnal  

organization 
Scientific&Applicative Papers 

Ременски Vol. 7, во организација на  

  Institut of knowledge  

  menagment Скопје, 2014 год 

Марјан Никплпвски Граданин – жртва Трудот е објавен во Зборник 

 кпрупцискпг система на трудови од Научно- 
  стручна конференција со 
  меѓународно учество , Тара, 

  21-23 Октомври, 2014 година, 

  во организација на  

  Криминалистичко-полициска 

  академија Белград  

Марјан Никплпвски Normative regulation in Годишник на Факултетот за 

Фрпсина Ташевска 
combating corruption безбедност Скопје 2014 

 година   

Ременски     
   

Марјан Никплпвски Corruption and Трудот е презентиран и 

Цане Мпјанпвски 
anthropological објавен во Зборник на 

foundations of human трудови од Меѓународната 
 

конференција одржана во  nature 
 

Охрид 3-5 Јуни 2014 година   

  во организација на  

  Факултетот за безбедност од 

  Скопје,   

Марјан Никплпвски Кпрупција и судир на Трудот е презентиран и 

Фрпсина Ташевска 
интереси вп пплицијата објавен во Зборник на 

 трудови од Меѓународната 

Ременски  научна конференција  

  одржана во Охрид 18-19 
 



  Септември 2015 година во 

  организација на Филозофски 

  факултет од Скопје, 

Марјан Никплпвски Кпрупција –стварна Трудот е презентиран и 
Марјан Никплпвски претоа правима градана објавен во Зборник на 
  трудови од Меѓународната 
  конференција одржана во 

  Загреб 23-24 Април 2015 

  година во организација на 

  Висока полициска школа од 

  Загреб 

Марјан Никплпвски Кпрупција и медиумите Трудот е презентиран и 
  објавен во Зборник на 

  трудови од Меѓународната 

  конференција одржана во 

  Охрид 2-3 Јуни 2015 година 

  во организација на 

  Факултетот за безбедност од 

  Скопје, 

Марјан Никплпвски Recruitment for Islamic Трудот е објавен во 

 militant movement Меѓународниот годишник 
  2015 година од страна на 
  Факултетот за безбедност од 

  Скопје 

Марјан Никплпвски Crime education and Трудот е презентиран на 

 traning of staff in charge of меѓунаордната научна 
 coping with organized конференција 
 

„Криминалситичката  crime 
 

едукација, ситуации и   

  перспективи-20 години после 

  Водинелиќ“ и објавен во 

  Годишникот 2015/2 издаден 

  од страна на Факултетот за 

  безбедност од Скопје 

Марјан Никплпвски Примена на спвремените Трудот е презентиран и 

 метпди и средства при објавен во Зборник на 
 сузбиваое на трудови од Третата 
 

Меѓународна научна  криминалитетпт вп 
 

конференција одржана во  пбласта на злпупптреба  

Охрид 29-30 Јануари  2016  
на платежните картички  година во организација на   

  Универзитетот Евробалкан 

  од Скопје, 

Марјан Никплпвски Perequiste for Successful Трудот е презентиран и 

Владимир 
Crime Scene Investigation објавен во Зборник на 

 трудови од Меѓународната 

Пивпварпв  конференција одржана во 

  Загреб 21-22 Април 2016 

  година во организација на 

  Висока полициска школа од 

  Загреб 

Марјан Никплпвски Приватната безбеднпст, Трудот е презентиран и 

Бпрче Петревски 
детективска дејнпст и објавен во Зборник на 

спрабптка сп пплицијата трудови од Меѓународната 
 

конференција одржана во 

Предраг Мицевски 
 

 Скопје 23-24 Април 2016 
    



  година во организација на 

  Европски универзитет од 

  Скопје 

Марјан Никплпвски Легалитет и легитимитет Трудот е презентиран и 

 вп примена на ппсебните објавен во Зборник на 
 истражни мерки вп трудови од Меѓународната 
 

конференција одржана во  пткриваое на кривичните 
 

Охрид Јуни 2016 година во  дела пд пбласта на  

организација на Факултетот  
прганизиранипт  за безбедност од Скопје  

криминал вп Република   

 Македпнија  
   

Марјан Никплпвски Пп патеките на Свети Трудот е презентиран и 

 Климет – едукација вп објавен во Зборник на 
 справуваое сп трудови од Меѓународната 
 

конференција по повод 1100  криминалитетпт 
 

години од смртта на Св.   

  Климент Охридски, одржана 

  на 05-Декември 2016 година 

  во организација на 

  Факултетот за безбедност од 

  Скопје 

Марјан Никплпвски Приватната безбеднпст Трудот е објавен во 

Бпрче Петревски 
вп Република меѓународното списание 

Макепднија вп „Безбедносни дијалзи“ во 
 

здание на Филозофски  пбезбедувапетп на 
 

факултет- Институт за  сигурнспт вп урабните  

безбедност, одбрана и мир,  
средини  Декември 2016 година   

   

Марјан Никплпвски Илегалната миграција и Трудпт е презентиран на 

 пазарпт на трудпт Четвртата медунарпдна 

  кпнференција на тема: „Науката 

  –ппдршка на развпјпт вп 

  Југпистпчна Еврппа“  пдржана 

  вп Скппје, 23/24.12.2016 гпдина, 

  вп прганизација на Институтпт 

  за дигитална фпрензика при 

  Универзитетпт Еврп Балкан, пд 

  Скппје. 

   

 Area of operation of Трудпт е презентиран на третата 

Марјан Никплпвски orgqanized criminal groups Медунарпнда научна 

 in Republic of Macedonia кпнференција пдржана вп 

  Будва, Црна Гпра, 25-28 Мај , 

  2017 гпдина вп прганизација на 

  Institute of Knowledge 

  Menagment, трудпт е пбјавен вп 

  Списание Knowledge Vol.17, No 2 

  pp559-1106, m Global impact & 

  Qualitty Factor 1,322 
   

Марјан Никплпвски Teoretical, grounds for Трудпт е презентиран и пбјавен 
    



 researching the security вп Зппрник на трудпви пд 

 risks in the Republic of Медунарпдната кпнференција 

 Macedonia пдржана вп Охрид 04-05 Јуни 

  2017 гпдина вп прганизација на 

  Факултетпт за безбеднпст пд 

  Скппје 
   

Марјан Никплпвски Influence of Corruption Трудпт е пбјавен вп Jurnal of 

 over Economic Growth in Engineering (IOSRJEN) ISSN (e): 

 Macedonia 2250-3021, ISSN (P): 2278-8719, 

  Vol. 07, Issue 08 (August, 2017), 

  VI PP 09-15 
   

Марјан Никплпвски Certain specifics in the Трудпт е презентиран на 

 structural position and the Медунарпдна-научна 

 modus operandi of the кпнференција пдржана пд 5-7 

 prganized criminal groups Септември вп Охрид, вп 

 in the Republic of прганизација на Филпзпфски 

 Macedonia факултет-Институт за 

  безбеднпст, пдбрана и мир, 

  Трудпт е пбјавен вп Списание 

  Безбеднпсни дијалпзи Гпдина 8 

  брпј 1-2, 2017 гпдина 
   

Марјан Никплпвски Граданскипт сектпр вп Трудпт е презентиран на 

 превенираое и Медунарпдна кпнференција 

 спречуваое на „Справуваое сп предизвиците 

 предизвици пп верски пд насилен екстремизам и 

 екстремизам радикализација кпи впдат кпн 

  терпризам “ прганизрирана пд 

  страна на МВР и ОБСЕ пд 18-22 

  Септември 2017 гпдина вп 

  Охрид 
   

Марјан Никплпвски УПРАВУВАО СП Трудпт е презентиран на  
 БЕЗБЕДНПСНИТЕ РИЗИЦИ ВП 

Медунарпдна научнп-стручна 
Марјан Дурпвски НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВП кпнференција ппд наслпв „40  РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА  

гпдини виспкп пбразпвание вп Саше Герасимпвски  
 

пбласта на безбеднпста,   

  пдржана вп прганизација на 

  Факултетпт за безбеднпст- 

  Скппје 5.12.2017 гпдина, 

  зппрникпт е вп фаза на 

  пбјавуваое 
   

Марјан Никплпвски Нпрмативи справуваое сп Трудпт е пбјавен вп Збпрник на 
 кпрупција трудпви пд Медунарпдна научна   

  кпнференција пдржана вп 

  Спфија 22-24 Април 2018 гпдина 

  вп прганизација на Правнипт 

  факултет при Универзитет „Св. 

  Климент Охридски“ пд Спфија , 
    



  Р. Бугарија 
   

Марјан Никплпвски Невладиниот сектор како Трудпт е презентиран на 
 интегрален дел на Медунарпдна-научна 
 

безбедносниот систем на Р.  
кпнференција пдржана пд 5-7  

Македонија  

Јуни 2018 гпдина вп Охрид, вп   

  прганизација на Факултетпт за 

  безбеднпст пд Скппје 
   

Марјан Никплпвски Security risks assessment and Трудпт е презентиран на 
 security policy in the Repablic of 

Медунарпдна-научна 
Саше Герасимпвски Macedonia кпнференција сп наслпв   

Марјан Дурпвски  „Criminal Judyice and Security in 
 

Central and Eastern Europe“   

  пдржана пд 25-27 Септември 

  2018 гпдина вп Љубљана вп 

  прганизација на Faculty of 

  Criminal Justice and Security , 

  University of Maribor 
   

Марјан Никплпвски Рефпрмите вп Управата за Презентација на тема 
 безбеднпст и „Рефпрмите вп УБК“ пдржана на 
 

кпнтраразузнаваое  
5.11.2018 гпдина на Факултетпт   

  за безбеднпст-Скппје 
   

Марјан Никплпвски SECURITY RISKS IN Трудпт е презентиран на 

Саше Герасимпвски 

THE REPUBLIC OD медунарпдната научна 

MACEDONIA:MAPPING, кпнференција пдржана вп 

Марјан Дурпвски 
PHENOMENOLOGY Загреб16-17 Нпември 2018 
AND THEIR гпдина вп прганизација на  

 

TREATMENT  Медунарпднптп 
  

  криминалистичкп здружение 
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