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Воведни напомени 

 

Извештајот преставува сублимиран приказ на бројните активности реализирани во 

периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година. Податоците опфаќаат различни 

сегменти од работата на деканот, раководниот тим, Наставно-научниот совет, 

Деканатската управа и другите органи и тела на Факултетот, работата и ангажирањето 

на наставниците и другите вработени на факултетот, како и на студентите. 

Како и претходните години, во 2019 година Факултетот за безбедност продолжи 

да ги исполнува своите основни активности поврзани со: 

• Настава – Реализација на наставата на прв, втор и трет циклус на студии 

(подготовка на елаборати за акредитација и повторна акредитација на 

студиски програми за сите циклуси на студирање); Примена на ЕКТС; 

Издавачка дејност; 

• Научно–истражувачка работа – Иницирање и реализирање на научно-

истражувачки проекти; Подготовки и организирање на научни 

конференциии и други научно-стручни собири (тркалезни маси); Учество 

на наставничкиот и соработничкиот кадар на домашни и меѓународни 

научни и стручни собири 

• Стручно–апликативна дејност; 

• Меѓуинституционална и меѓународна соработка; 

• Подобрување на условите за работа и престој во институцијата. 

Годишниот извештај за работата на деканот и на Факултетот за безбедност има за цел да 

ги претстави спроведените активности во извештајниот период, реалните бројки и факти 

со кои се соочуваат вработените и студентите на Факултетот, но и да стави акцент на 

најзначајните сегменти од работата, без да прави обид за лоцирање на силни страни или 

недостатоци, туку да се претстават работите и состојбите во нивната реална и фактичка 

состојба. 
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Значајни активности на факултетот 

 

1. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ   

 

Организирање конференции, научно-стручни расправи, тркалезни маси, летни и 

зимски школи 

 

14.12.2019 година - Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола, Факултетот за 

безбедност-Скопје и програмската канцеларија на UN WOMEN во хотел „Дабл Три 

Хилтон“-Скопје организираа Форум „Родовата перспектива и улогата на жената во 

реформите на безбедносниот систем.“ На настанот се обратија Заменик Претседателот 

на Владата и Министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, Проректорот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Марјан Ѓуровски, Резидентниот 

координатор на ООН во земјава Росана Дудзиак, Деканот на Факултетот за 

безбедност-Скопје проф. д-р Никола Дујовски, Раководителката на канцеларијата на 

ООН за родова еднаквост и зајакнување на жените во Скопје, Претседателката на 

Комората на РСМ за приватно обезбедување м-р Верица Милеска Стефановска, 

претставници од Министерството за транспорт и врски, Армијата, МВР, Царинската 

управа, Противпожарната бригада на град Скопје, Дирекцијата за заштита и 

спасување, Центарот за управување со кризи и други. Во Панел дискусиите свои 

излагања имаа проф  д-р Марина Малиш Саздовска, проф. д-р Миодраг Лабовиќ, 

проф. д-р Татјана Гергинова и проф. д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за 

безбедност-Скопје. Воедно говореа полк. Билјана Блажеска, Аѓутант на 

Претседателот на РСМ и Врховниот командант на AРСМ, м-р Сања Керметчиева, 

Генерален секретар на Комората на РСМ за приватно обезбедување, Воведничарка и 

модераторка, м-р Даниела Антоновска, Национален совет за родова рампоправност, 

Зорица Вукановиќ, командир на Полициската станица од општа надлежност при СВР-

Куманово, полковник Ирена Минева, Командант на Воено медицински центар, 

Марија Милкова, Центар за управување со кризи, Валентина Атанасовска, Дирекција 

за заштита и спасување, Весна Змајсек, Царинска управа на РСМ и претставник на 

Противпожарната бригада на град Скопје. 

27.11.2019 година - Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски 

учествуваше на Конференцијата со наслов „Идни предизвици за управување со 

миграциите“ во организација на Македонското здружение на млади правници и УНХЦР. 
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Деканот Дујовски одржа презентација на тема: „Управувањето со миграциите како дел 

од Поглавјето 24 на ЕУ.“ 

22.11.2019 година - Во рамките на НАТО Караванот, на Економскиот Факултет Прилеп, 

проф. д-р Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност-Скопје одржа предавање 

за НАТО и придобивките за Северна Македонија. 

14.11.2019 година - Деканот проф. д-р Никола Дујовски оствари средба со д-р Ромео 

Дробаров, кој преку Договор за донација на Факултетот за безбедност донираше 30 

примероци од книгата „Политиката и ефикасноста на ЕВРОПОЛ во полициската 

соработка при превенција и справување со организираниот криминал" на Факултет за 

безбедност – Скопје. 

07.11.2019 година – Деканот проф. д-р Никола Дујовски и проректорот на УКЛО проф. 

д-р Марјан Ѓуровски учествуваа на International conference „European Defense – One Goal, 

Many Challenges" во Софија, Бугарија. 

05.11.2019 година - Во организација на предметниот наставник по Еколошка 

криминалистика проф д-р Марина Малиш Саздовска, се одржа гостување на експерт 

од САД за животна средина Cynthia Schafer, environmental engineer, Environmental 

Protection Agency. Посетата на Факултетот за безбедност започна со работна средба 

со Деканот проф д-р Никола Дујовски, на која присуствуваа и инспекторите Дарко 

Блинков и Ангела Џеповска од Државниот инспекторат за животна  средина и Весна 

Николовска и Антонио Паунов овластени инспектори за животна средина и 

претставник од Амбасадата на САД.  

18.10.2019 година - Проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на 

Факултетот за безбедност - Скопје проф. д-р Никола Дујовски остварија посета на 

Факултетот за безбедност при Државниот Белградски Универзитет. На средбата со 

Деканот на ФБ проф. д-р Владимир Н. Цветковиќ и Продеканите доц. д-р Александра 

Илиќ и проф. д-р Борис Кордиќ се разговараше за продлабочување на заедничката 

соработка, академската мобилност на професори и студенти и искористување на 

можностите за работа на меѓународни научно-истражувачки проекти. 

17.10.2019 година - Проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на 

Факултетот за безбедност - Скопје проф. д-р Никола Дујовски остварија средба со 

Ректорот на Криминалистичко-полицискиот Универзитет проф. д-р Дане Субошиќ и 

Проректорот на КПУ проф. д-р Стево Јакимовски. За време на посетата на КПУ во 

Белград се разговараше за интензивирање на заедничката соработка, поголема размена 

на студенти и иницирање на меѓународни и регионални проекти. 
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17.10.2019 година - Проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на 

Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Никола Дујовски учествува на Белградскиот 

Безбедносен форум кој претставува значаен настан од областа на меѓународната 

безбедност и односи. На Форумот присуствува претставници на академската заедница, 

меѓународни и регионални безбедносни и политички организации, тинк тенк и 

невладини организации од ЕУ, САД и др. 

09.10.2019 година - Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево 

Пендаровски го посети Факултетот за безбедност-Скопје и учествуваше на Научно 

стручна расправа „Стратешки приоритети во безбедноста и одбраната-Република 

Северна Македонија по членството во НАТО.“ 

07.10.2019 година - Дебата на тема „Безбедноста на домот преку превенција на новите 

закани и безбедносни ризици.” Организатори беа Факултетот за безбедност-Скопје и 

Комората на РСМ за приватно обезбедување. Учесници беа претставници на МВР, 

Агенциите за приватно обезбедување, професори и студенти од Факултетот. 

04.10.2019 година – 06.10.2019 година – Во Министерството за надворешни работи се 

одржа свечено отворање на Регионалната школа за безбедност 2019 на тема 

„Хибридните закани и нивниот импакт на демократијата-предизвици за регионална 

соработка“, во организација на Факултетот за безбедност-Скопје со поддршка на 

Фондацијата „Конрад Аденауер“ и Вилфред Мартенс Центарот за европски студии од 

Брисел, во соработка со Центарот за истражување и креирање политики. На свеченоста, 

учествуваа голем број професори и студенти од Република Северна Македонија, 

Република Бугарија и Република Грција, а ја отворија заменик министерот за 

надворешни работи Андреј Жерновски, Проректорот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ проф. д-р Марјан Ѓуровски, раководителот на Фондацијата „Конрад 

Аденауер“ Јоханес Раи и Панагиотис Тасиопулос од Вифред Матренс Центарот за 

европски студии од Брисел.  

3 – 4 октомври 2019 година Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје вон. проф. д-

р Никола Дујовски, проф. д – р Светлана Николоска и вон проф. д –р Снежана Мојсоска 

беа поканети на прославата и по тој повод организираната конференција „ 50 години од 

високото образование на Академијата на МВР на Р. Бугарија во Софија“, при што 

пленарно обраќање имаше проф. д – р Светлана Николоска. Беа остварени средби со 

раководството на Академијата и разменети се искуства за подобрување и 

осовременување на високото образование во областа на безбедноста и разговори за 

зацврстување и потикнување на понатамошна соработка. 
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28.8.2019 година Конференција „Организираниот криминал и корупција како гчлобални 

закани-вградени предизвици во еден глобален регион„ во организација и под 

покровителство на Европскиот центар за безбедносни студии „Џорџ Маршал“ и 

Асоцијацијата на Алумни на Северна Македонија свои излагања имаа проф.д-р Миодраг 

Лабовиќ и доц.д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за безбедност-Скопје. 

29.07.2019 година учество во Дебатата за националната платформа за управување со 

ризици од катастрофи. Доц.д-р Марјан Ѓуровски, продекан за наука и развој на 

Факултетот за безбедност-Скопје во неговото обраќање потенцираше „Дел од 

решенијата во системот за безбедност не го положија испитот на ефикасност во услови 

на закани, кризи и елементарни непогоди и други безбедносни ризици со кои се 

соочуваме речиси секоја година. Поради тоа нужно се наметнува редефинирањето на 

поставеноста на безбедносниот систем на државата, бидејќи истиот е нефункционален и 

преку неговото рекомпонирање треба да се создадат механизми за превенција и за 

ефикасен одговор на ризиците и заканите. Постоењето на две, меѓусебно зависни но 

сосема одвоени тела, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и 

спасување, е неодржливо. Потребно е редефинирање преку обединување на двете 

дирекции, во единствен институција со која ќе раководи Владата (прва реална опција), 

другите можности се враќање во Министерството за одбрана или МВР што не се среќни 

и добри решенија за македонски услови.“ На трибината се обратија националниот 

координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици 

од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија Павле Трајанов, 

вицепремиерот и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорот на 

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Влатко Шешов, 

професорот Марјан Ѓуровски од Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола – 

Факултет за безбедност, раководителот на Секторот за цивилно – воена соработка во 

Министерството за одбрана, Тони Петревски и Влатко Јовановски, шеф на 

Секретаријатот на DPPI SEE. 

23.06.2019 година – 25.06.2019 година – 10-тата по ред Меѓународна научна 

конференција „Влијанието на големите сили врз безбедноста на малите држави“ во 

Охрид која е една од најголемите меѓународни научни собири во регионот, а ја 

организира Факултетот за безбедност-Скопје со поддршка на Фондацијата „Ханс Зајдел“ 

од СР Германија и покровителство на Комората на Република Северна Македонија за 

приватно обезбедување.  
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25.06.2019 година  - По повод 10 годишнината од одржувањето на Меѓународната 

научна конференција Охрид 2019 од страна на Деканот на Факултетот за безбедност-

Скопје проф. д-р Никола Дујовски беа доделени плакети Благодарници за досегашната 

успешна соработка на проф. д-р Цане Мојаноски иницијатор и автор на проектот за 

одржување на Меѓународна научна конференција, воедно и прв претседател на 

организациониот одбор на Конференцијата. 

4.6.2019 година Конференција за управување со кризи, 04.06.2019, Шибеник, Република 

Хрватска  

На Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола од Универзитетот за применети 

науки Велика Горица од Република Хрватска му беше доделена плакета во знак на 

благодарност за повеќе годишната соработка преку програмата Еразмус, учество и 

организирање на заеднички меѓународни конференции и издавање на учебник за кризен 

менаџмент. Особено соработката успешно се одвива со Факултетот за безбедност-

Скопје. За време на 10 тата по ред меѓународната научна конференција во Шибеник 

Продеканот за наука и развој доц.д-р Марјан Ѓуровски ја прими плакетата која ја додели 

Деканот на Универзитетот Велика Горица проф.д-р Иван Тотх. 

1.6.2019 година учество на студент од Факултетот за безбедност-Скопје во конкурс за 

најдобар есеј за ЕУ распишан од Секретаријатот за европски прашава “Со европско 

знаење до европската престолнина“. 

Студентот Наум Илиески од Факултетот за безбедност-Скопје награден со патување во 

Брисел за најдобро напишан студентски есеј под менторство на доц.д-р Марјан 

Ѓуровски. Факултетот беше дел од проектот “Со европско знаење до европската 

престолнина“ на Секретаријатот за европски прашања. За време на посетата Илиевски 

со своите колеги од другите државни Универзитети во Брисел директно ќе се запознае 

со работата на ЕУ институциите. Продеканот Ѓуровски во своето обраќање на 

свеченоста ја нагласи посветеноста на Факултетот за безбедност-Скопје на европските 

интеграции во образовниот и истражувачки процес вклучително и на посебната студиска 

програма “Безбедност и евроатлански интеграции„. 

26.5-29.05.2019 година Студенти од Факултетот за безбедност учествуваа на 

меѓународна теренска показна вежба на море во Република Хрватска. Студенти од 

Факултетот за безбедност-Скопје учествуваа на меѓународна теренска показната вежба 

на море во Хрватска со проф.д-р Александар Иванов, каде ги посети Продеканот за наука 

и развој доц.д-р Марјан Ѓуровски. Заедно беа дел од повеќе активности во Шибеник. На 
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вежбата покрај нашите колеги учествуваа студенти од Хрватска, Босна и Херцеговина и 

Словенија. Тие стекнаа нови непроценливи практични искуства и бројни пријателства. 

23-25.05.2019 година. Студенти од Факултетот за безбедност-Скопје учествуваа на 

Глобсек форумот во Република Словачка. Студентите Маринела Милчевска и Иван 

Ѓорѓиев од Факултетот за безбедност-Скопје ќе патуваат за Братислава, Републичка 

Словачка каде ќе учествуваат на големиот безбедносен форум Globsec 2019. Како автори 

на најдобрите студенски есеи заедно со Продеканот за наука и развој доц. д-р Марјан 

Ѓуровски беа примени од Амбасадорот на Република Словачка во државата Н.Е. Херник 

Маркус која заедно со ГЛОБСЕК целосно го покриваат патувањето и престојот во 

Братислава на студентите од Факултетот за безбедност-Скопје. 

18 мај 2019 година, Одржана промоција на учебникот „Вовед во безбедноста„ Во Порта 

„Македонија“, на 16 мај, се одржа промоција на универзитетскиот учебник „Вовед во 

безбедноста“ од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ, како и 

универзитетската монографија „Индекс на безбедност 2“ од д-р Цане Мојаноски и д-р 

Марјан Ѓуровски. Издавачи на двете книги се Факултетот за безбедност – Скопје и 

Фондацијата „Конрад Аденауер“. На промоцијата, покрај авторите, се обратија 

директорот на Фондацијата „Конрад Аденауер“, Јоханес Д. Раи, и деканот на Факултетот 

за безбедност – Скопје, Никола Дујовски. Во рамките на промоцијата се одржа 

академска дискусија на тема „Безбедносните предизвици на Република Северна 

Македонија пред и по членството во НАТО“, на која говоре началникот на 

Генералштабот на АРМ, генерал-потполковник Васко Ѓурчиновски, директорот на 

Агенцијата за разузнавање, Зоран Иванов, и претседателката на Комората на РСМ за 

приватно обезбедување, Верица Милеска-Стефановска. 

13.05.2019 година. Средба со Директорот на Институтот за високи студии по национална 

одбрана на Република Франција  

Средба на Продеканот за наука и развој на Факултетот за безбедност Скопје доц. д-р 

Марјан Ѓуровски со Директорот на Институтот за високи студии по национална одбрана 

на Република Франција (IHEDN), генерал потполковник Патрик Дестремо се 

реализираше на 13.05.2019 година на лична покана на Амбасадорот на Република 

Франција Кристијан Тимоние. Директорот на Институтот за високи студии по 

национална одбрана на Република Франција (IHEDN), генерал потполковник Патрик 

Дестремо во рамки на  прва официјална посета на Република Северна Македонија со 

продеканот Ѓуровски разговараше за можноста за заедничка соработка и развој на 

проекти за едукацијата и истражување за безбедноста, воедно стана збор за 
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безбедносните ризици и предизвици на земјата и регионот како и за текот на процесот 

на реформи. 

2-10.5.2019 година. Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски 

учествуваше на првата меѓународната конференција на тема Европските интеграции на 

Западниот Балкан, на која зборуваа значајни имиња од Француската и Европската 

политичка сцена. Покрај тој, деканот Дујовски оствари средба и со директорот на 

Институтот за високи студии по национална одбрана на Република Франција (IHEDN), 

генерал потполковник Патрик Дестремо. Членови на македонската делегација беа и 

шефот на кабинет на Министерот за одбрана, шефот на кабинет на Началникот на 

Генералштабот на Армијата и Амбасадор од МНР.  

08.05.2019 година. Професори и студенти на одбележувањето на Црвениот крст и 

Црвената полимесечина. Студенти од Факултетот за безбедност-Скопје заедно со 

Продеканите за наука и развој и за меѓународна соработка доц.д-р Марјан Ѓуровски и 

проф. д-р Раде Рајковчевски присуствуваа на одбележувањето на Црвениот крст и 

Црвената полумесечина 8 ми Мај. Прославата се искористи за средба на продеканите со 

менаџментот на Црвениот крст на РСМ претседателот д-р Ромел Велев и генералниот 

секретар д-р Саит Саити. 

02.05.2019 година. Разговори со Амбасадорката на НР Кина Н.Е. Јин Лисјен. Продеканот 

за наука и развој доц. д-р Марјан Ѓуровски и Раководителот на Дипломатскиот форум 

на Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Жидас Даскаловски остварија средба со 

делегација на Амбасадата на Народна Република Кина во нашата држава, предводена од 

Н.Е. г-ѓата Јин Лисјен. На средбата, беше изразена подготвеност за подготовка и 

имплементирање на  проекти од интерес на Република Северна Македонија, како и 

динамизирање и интензивирање на  односите и соработката во областа на образовната и 

научната дејност меѓу двете земји, во кои може да се вклучи Факултетот за безбедност-

Скопје со сродни високо образовни институции од НР Кина, како и во рамки на процесот 

на  земјите од Централна и Источна Европа и на НР Кина (Процес 16+1). 

24 април 2019 година Студентска посета на Против пожарната бригада на град Скопје 

Студентска посета од Факултетот за безбедност Скопје и показна вежба пред нив од 

Противпожарната бригада на град Скопје раководена од екс командатот на ППЕ и 

искусен пожарникар Благоја Менкиноски во рамки на предметот “Современи теории и 

системи за безбедност” со предметнио наставник д-р Марјан Ѓуровски. 

22.04.2019 година во хотелот Александар Палас Скопје под покровителство на УСАИД  

канцеларијата на АБА РОЛИ организираше Национална тркалезна маса за борба против 
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корупцијата во Скопје. Целта на тркалезната маса е размена на искуства, научни 

сознанија и истражувачки резултати во насока на подобрување на законските решенија,  

процедуралните и заштитни мерки за криминалот со елементи на перење пари, како и 

постапките со мерките за обезбедување и овозможување на конфискација на имот во 

Северна Македонија. Своја презентација врз основа на истражувачки резултати и 

објавени трудови во втората сесија имаше и проф. д – р Светлана николоска. На оваа 

тркалезна тркала учествуваа 40 учесници (адвокати, професори по право, судии и 

обвинители, како и претставници од Адвокатската комора на Косово).    

18.04.2019 година, Показна вежба пред студентите на специјалната единица на АРСМ 

„Волци„ Показна вежба пред студентите на ФБ од единицата за специјални намени 

“Волци” на АРМ во рамки на студиската програма Безбедност и предметот “Современи 

теории и системи за безбедност”. Студентска посета на Единицата за специјални намени 

“Волци” на АРМ под менторство на доц.д-р Марјан Ѓуровски во рамки на студиската 

програма Безбедност. 

11.04.2019 година - Во организација на Македонскиот полициски синдикат и 

Фондацијата Фридрих Еберт се одржа Панел дискусија на тема: „Јакнење на 

кривично-правната и прекршочната заштита на овластените службени лица со 

посебен акцент на кривичните дела и прекршоци сторени против полициските 

службеници.“ На покана на Македонскиот полициски синдикат, деканот на 

Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски имаше свое обраќање, во кое ја 

истакна подготвеноста на Факултетот за безбедност да ги поддржи различните 

активности на Министерството за внатрешни работи и на Македонскиот полициски 

синдикат. 

03.04.2019 година Студентска посета на Центарот за управување со кризи. Студенти од 

Факултетот за безбедност-Скопје заедно со доц. д-р Марјан Ѓуровски се запознаа со 

функционирањето на системот за управување со кризи и остварија средба со директорот 

м-р Агрон Буџаку. 

02.04.2019 година, Студентска посета на Министерството за надворешни работи. Средба 

со државниот секретар на Министерството за надворешни работи д-р Виктор Димовски 

и разгледување на ресорното министерство. Посетата на студентите од Факултетот за 

безбедност-Скопје придружувани од Продеканот за наука и развој и предметен 

наставник доц. д-р Марјан Ѓуровски се реализираше во рамки на предметите Современи 

теории и системи за безбедност и Дипломатија и меѓународна безбедност. На овој начин 

се прави успешен свој на теоријата и праксата. 
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2 – 4 април 2019 година Проф. д – р Злате Димовски и проф. д – р Светлана Николоска  

беа номинирани по барање на Управата за финансиско разузнавање за учество и работа 

на проектот за подготовка на „Националната проценка  за ризик за перење пари и 

финансирање тероризам„. Активноста е во рамките на проектот против економски 

криминал во Северна Македонија  кој е во рамките на втората фаза од Хоризонталната 

програма за Западен Балкан и Турција – Фаза 2. Активностите се реализирани со 

работилници во Хотел Метропол Охрид од 02 – 04 април 2019 година и во хотел Хилтон 

од 15 – 17 октомври  Скопје. Со ова учество на професорите се зајакнува соработката на 

факултетот со институциите на системот и давање на научен и стручен придонес при 

изготвување на значајни документи како што е Националната проценка за ризик    од 

перење пари и финансирање тероризам. 

29 март 2019 година проф. д –р Светлана Николоска, одржа предавање пред студентите 

од Криминалистичко полицискиот универзитет во Белград, а во чест на издавањето на 

заеднички учебник „Економска криминалистика“ со професорот Александар Чудан, а 2 

примерока од книгата се поклонети на Библиотеката „јордан Спасески“ на Факултетот 

за безбедност.  Со издавањето на оваа книга се збогатува творештвото на професорите 

на Факултетот за безбедност – Скопје и се потикнуваат и останатите професори да ги 

следат овие примери, соработката со другите факултети, посебно од областа на 

безбедноста придонесуваат за подигнување на степенот на квалитет во високото 

образование од областа на безбедноста. 

22.03.2019 до 24.03.2019 година. Регионална зимска школа за безбедност 2019. Во 

Струга се одржа шестата по ред Регионална школа за безбедност од 22.03.2019 до 

24.03.2019 година во  организација на  Факултетот за безбедност-Скопје со поддршка на 

Фондацијата „Конрад Аденауер„ и Вилфред Мартенс центарот за европски студии-

Брисел, а во соработка со  Центарот за истражување и креирање политики каде  учество 

земаа студенти, професори и лица од пракса од Република Македонија, Република 

Хрватска и Република Србија. Сертификатите за учество на Регионалната школа за 

безбедност ги додели Ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола проф. 

д-р Сашо Коруновски кој се обрати пред учесниците на Школата.  

За време на регионалната школа беа организирани работилници, практични 

вежби од страна на припадници на Специјалната единица на МВР, посета на Аеродромот 

ТАВ „Св.Апостол Павле„-Охрид и панел дискусии  со кои се овозможи идентификација 

на тесните грла во соработката, координација и спроведување на државните стратегии 
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за безбедноста и употребата на моделот на преговарање како алатка за решавање на 

спротивите и евентуалните проблеми на терен. 

На Регионалната школа за безбедност 2019 година што се одржа во хотел „Дрим„ 

во Струга, меѓу другото се дефинираа можните решенија и политики, како и 

потенцијалните оперативни мерки за надминување на предизвиците и подобрување на 

соработката, координацијата и спроведување на националните цели и политики за 

безбедност во земјите од Југоисточна Европа и Европската Унија. Генерална тема на 

регионалната школа беа: современите безбедносни предизвици, ризици и закани 

претставуваат резултат на нивото на интеракција помеѓу различните субјекти во рамките 

на глобалната безбедносна парадигма. Асиметријата и нелинеарноста се главните 

карактеристики на современите предизвици во глобалната безбедносна сфера. 

14.03.2019 година. Средба со Комисијата за односи со верските заедници и религиозни 

групи. Продеканот за наука и развој на Факултетот за безбедност Скопје доц. д-р Марјан 

Ѓуровски оствари средба со Директорот на Комисијата за односи со верските заедници 

и религиозни групи Даријан Сотировски. На средбата директорот се заблагодари за 

партиципацијата на Факултетот за безбендост и нејзините студенти во испитување на 

јавното мислење кое го спроведува оваа институција. Воедно стана збор за реализација 

на заедничка конференција каде дел од резултатите кои ќе бидат презентирани со 

анализа на прашања што дел опфаќа во својата област и Факултетот за безбедност-

Скопје. Покрај тоа се разговараше во иднина да се потпише Меморандум за соработка и 

заеднички да се организира дебата за влијанието на верските заедници и религиозни 

групи врз безбедноста, со посебен акцент на верската радикализација,дерадикализација 

и ресоцијализација во општеството. Од страна на директорот беше искажана 

подготвеност заедно со Факултетот за безбедност-Скопје преку истражување и 

организирање на заедничка дебата да се отвори прашањето за капелани во 

безбедносните-одбранбени институции и пенитенцијарните установи во земјата. 

13.03.2019 година - На покана на Командантот на Единицата за специјални задачи Тигар, 

деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски учествуваше на 

Свеченото обележување на 38-годишнина од формирањето на оваа елитна единица на 

Министерството за внатрешни работи. На свеченоста се обратија командантот на 

Единицата и Министерот за внатрешни работи. Беше положено свежо цвеќе на спомен 

плочата на загинатите припадници на Единицата, а беше спроведена и показно-тактичка 

вежба. 
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06.03.2019 година Разговори и соработка со Европскиот центар за безбедносни студии 

„Џорџ Маршал„ од СР Германија во хотел Арка продеканот за наука и развој доц. д-р 

Марјан Ѓуровски и раководителот на Дипломатскиот форум проф. д-р Жидас 

Даскаловски остварија средба со проф. д-р Метју Родс професор по национални студии 

за безбедност и Програмски Директор за Централна и Југоисточна Европа на 

Европскиот Центар за безбедносн студии „Џорџ В. Маршал„ од СР Германија. 

Од двете страни се разгледуваа можностите и начинот на заедничка идна соработка на 

Факултетот за безбедност-Скопје и Европскиот Центар за безбедносн студии „Џорџ В. 

Маршал„ од СР Германија. Воедно разговорот беше во функција на подготовки на 

Меѓународната научна Конференцијата Охрид 2019 година. 

06.03.2019 година Средба со Програмскиот директор на Фондот за политички вредности 

и Белградскиот безбедносен форум. Во хотел Арка во Скопје продеканот за наука и 

развој доц. д-р Марјан Ѓуровски оствари средба со д-р Марко Савковиќ програмски 

директор на Белградскиот безбедносен форум и Директор на програмата на Фондот за 

политичка извонредност. Од негова страна беше искажана подготвеност за поблиска 

соработка на Фондот и Безбедносниот белградски форум со Факултетот за безбедност-

Скопје. Се очекува нивен претставник да присуствува во престојната меѓународна 

научна конференција „Влијанието на големите сили врз безбедноста на малите држави„ 

што ќе се одржи во Охрид на крајот на месец јуни 2019 година, а претставници на 

Факултетот за безбедност ќе може да земат учество на Белградскиот безбедносен форум 

2019 година. Воедно во иднина ќе се разгледаат сите можностите за заеднички 

истражувачки активности и друг вид на соработка меѓу организациите од двете земји. 

05.03.2019 година - Работилницата на тема „Женско лидерство во областа на 

безбедноста во Република Македонија“ одржана во Факултетот за безбедност – Скопје. 

Главен говорник беше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. 

20.02.2019 година – Научно стручна расправа „Предизвиците и придобивките од 

Македонското членство во НАТО“ која се одржа во Факултетот за безбедност, а беше 

организирана заедно со дипломатскиот клуб Скопје. Учествуваа и: министерката за 

одбрана Радмила Шекеринска, националниот координатор за подготовка на Република 

Македонија за членство во НАТО Стево Пендаровски, амбасадорот на дипломатскиот 

клуб Виктор Габер и други. 

06.02.2019 година -  Средба со претставници од Дипломатскиот клуб на Македонија. 

Актуелни и поранешни Амбасадори ќе се вклучат во наставата и вежбите на студиската 
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програма „Безбедност и Евроатлански интеграции.” На средбата присуствуваа 

амбасадорите Виктор Габер, Огнен Малески и Сашко Тодоровски. 

31.01.2019 година. На Факултетот за безбедност остварена средба и потпишан 

Меморандум за соработка меѓу УКЛО Битола и ААБ Универзитетот од Приштина од 

страна на ректорите проф.д-р Сашо Коруновски и проф. д-р Лулзим Тафа. На средбата 

присуствуваше и проф. д-р Неџад Корајлиќ Декан на Факултетот за 

криминалистика,криминологија и безбедност-Сараево, долгогодишен професор на ААБ 

Универзитетот и надворешен соработник на управата на ААБ Универзитетот од 

Приштина, како и Проректорот на ААБ Универзитетот проф. д-р Шемседин Вехапи. 

Можности за трилатерална соработка со Универзитетот во Сараево,бидејќи Факултетот 

за криминалистика,криминологија и безбедносни студии-Сараево ќе биде партнер во 

наредните проекти на Факултетот за безбедност-Скопје, УКЛО и ААБ Универзитетот. 

 

Спроведени и тековни научно-истражувачки проекти  

 

Научно истражувачки проект со наслов „Воспоставување на академска мрежа за 

истражување и студии во доменот на намалување на ризици од катастрофи“. Во рамки 

на овој проект се одржаа следните научно – стручни дебати: 

13.03.2019 година - „Климатските промени – актуелни состојби, перспективни закани и 

можни одговори.“ 

15.05.2019 година - „Одржливиот развој – вистински предизвик за општеството.“  

03.07.2019 година - „Намалување на ризици од катастрофи – градење на отпорно 

општество.“ 

20.11.2019 година - „Превентивни и форензички аспекти на намалувањето на ризици од 

катастрофи.“  

14.02.2019 година - Во Факултетот за безбедност – Скопје, Деканот на факултетот 

вонреден проф. д-р Никола Дујовски со продеканот за настава проф. д-р Наташа 

Пеливанова, проф. д-р Борис Мургоски и проф. д-р Снежана Мојсоска остварија средба 

со Генералниот секретар на Авто – Мото сојуз на Македонија г-н Димитар Миновски, 

со Претседателот на управниот одбор д-р Спасе Јовковски и со потпаролката во 

Кабинетот на Генералниот секретар м-р Росана Јанков. Покрај безбедноста во 

сообраќајот, на средбата се разговараше и за останати теми и области кои се од 

заеднички интерес, за остварување на компетитивна соработка изразена преку размена 

на научни и стручни мислења од областа на безбедноста во сообраќајот како и за јавната 
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сообраќајна инфраструктура во Градот Скопје и во општините во Република Северна 

Македонија. Особено стана збор за реализација на Проект финансиран од 

Меѓународната автомобилска федерација FIA, кој се однесува на обележување на 

посебни места за паркирање за бремени жени и за возачи на возила во кои се превезуваат 

деца до три годишна возраст. 

 

 

2. СТРУЧНО – АЛИКАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 

Одржани обуки  

 

26.11.2018 година - На предлог на проф. д-р Никола Дујовски, проф. д-р Драгана Батиќ, 

вонреден проф. д-р Саше Герасимоски, вонреден проф. д-р Јонче Ивановски, д-р Аљоша 

Недев и Ангел Витевски, Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – 

Скопје донесе Одлука бр.08-1014/15 од 26.11.2018 година за спроведување обука со 

вработените во Агенција за обезбедување на лица и имот ОСА. Обуката се одржа во 

декември 2018 година и февруари 2019 година. 

12.04.2019 година -  Успешно заврши првата универзитетска програма за стручно и 

професионално усовршување за разузнавање и анализа на Агенцијата за разузнавање на 

Република Северна Македонија и Факултетот за безбедност-Скопје. Во Агенцијата за 

разузнавање на Република Северна Македонија се одржа свечено доделување на 

сертификатите од првата универзитетска програма за стручно и професионално 

усовршување за разузнавање и анализа, а воедно и прв курс од ваков тип на Факултетот 

за безбедност-Скопје и Агенцијата за разузнавање. На свеченото завршување свое 

обраќање имаа Директорот на Агенцијата за разузнавање д-р Зоран Иванов, Деканот на 

Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Никола Дујовски и Продеканот за наука и 

развој на Факултетот за безбедност-Скопје доц. д-р Марјан Ѓуровски. 

 

Учества во одредени работни експертски тела  

 

29.08.2019 година - МВР ќе биде првата државна институција каде ќе се спроведе 

долгоочекуваниот ветинг. Во министерството се одржа средба на работната група која 

треба да го изготви планот за спроведување на ветингот, а на состанокот е одлучено со 
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неа да раководи деканот на Факултетот за безбедност, професорот Никола Дујовски, а 

член на работната група е и проф. д-р Богданчо Гогов. 

1.7.2019 година – Возобновено е Меѓународното Научно Списание на Министерството 

за внатрешни работи „Безбедност“. Првиот број на списанието излезе од печат на 

1.7.2019 година, со свечена промоција во Дoмот на Армијата. На промоцијата на првиот 

број свое обраќање имаа Министерот за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски, 

главниот и одговорен уредник проф. д-р Никола Дујовски, поранешниот Претседател на 

одборот проф. д-р Љупчо Арнаудовски и други членови на постојниот одбор. 

Професорите од Факултетот за безбедност активно учествуваат во работата на 

меѓународниот одбор и тоа: проф. д-р Цане Мојаноски, проф. д-р Оливер Бачановиќ, 

проф. д-р Наташа Пеливанова, проф. д-р Снежана Мојсоска и главниот одговорен 

уредник проф. д-р Никола Дујовски. 

13.03.2019 година - Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје, во 

Министерството за надворешни работи, организираше експертска дебата во рамки на 

проектот за значењето од заштита на критичната инфраструктура во Република Северна 

Македонија. Целта на дебатата беше да се дискутираат и истакнат сите сегменти 

поврзани со заштитата на критичната инфраструктура, иницирање на активности за 

креирање на стратегија и носење на закон за заштита на критичната инфраструктура. 

Основниот придонес се очекува да биде насочен и кон подигнување на јавното мислење 

за потребата од ефективна заштита на критичната инфраструктура. На дебатата 

учествуваа и свое обраќање имаа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовки, 

проф д-р Марина Митревска, проф д-р Тони Милески, како и други еминентни 

професори, експерти од областа, како и пратеници од Собранието на Република Северна 

Македонија, студенти и др. На оваа дебата активно учество земаа и претставници од 

Факултетот за безбедност деканот проф д-р Никола Дујовски и проф д-р Марина Малиш 

Саздовска. 

  

3. ПРЕДАВАЊА И УЧЕСТВА НА НАДВОРЕШНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО 

ОДРЕДЕНИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

18.12.2019 година - Во рамките на наставата по предметот „Вовед во полициски 

науки“, на покана на предметниот наставник – вонреден проф. д-р Раде Рајковчевски, 

предавање одржа г-н Јоаким Венц – полициски советник за обука во Мисијата на 
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ОБСЕ во Скопје. Теми на предавањето беа организацијата, чиновите, системот на 

кариера, образованието и обуката на германската полиција.  

18.12.2019 година - Во рамките на предметната програма „Методика на истражување 

на организиран криминал“  беше  одржано предавање на тема „Структуралната 

поставеност и функционирањето на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен 

криминал при МВР на РСМ“. Предавањето  беше реализирано од  страна на 

предметниот наставник проф. д-р Марјан Николовски со претставниците од 

Министерство за внатрешни работи: Дејан Николовски – началник на ЕКРА во СКРА 

при ОСОСК и Марјан Шутиновски– заменик на помошникот на НЕСТЛКМ при ОСОСК 

при МВР. 

02.12.2019 година - Во рамките на НАТО Караванот, а во организација на Инфо 

Центарот за Евроатлански интеграции, пред студентите на Факултетот за безбедност 

– Скопје, питомците од  Воената академија „Генерал Миахаило Апостолски“ и 

студенти од Центарот за едукација Американ корнер од Тетово, предавање одржаа 

Неговата екселенција Стево Пендаровски, Претседател на Република Северна 

Македонија и Нејзината екселенција Кејт Мери Брнз, Амбасадор на Соединетите 

Американски Држави во Република Северна Македонија 

14.11.2019 година - Европската пратеничка Ирена Јовева од Словенија на Факултетот за 

безбедност – Скопје одржа предавање на тема „Проширувањето на ЕУ и земјите од 

Западен Балкан пред нови предизвици”. Јовева имаше средба со проректорот на 

Универзитетот „Св.Климент Охрдиски„ проф.д-р Марјан Ѓуровски и деканот на 

Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Никола Дујовски. На средбата меѓу другото 

да стана збор за студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции” и 

можноста преку програмата да се обезбеди одредена мобилност, волонтирање за време 

на студирањето на студентите и посета на европските институции во иднина, како и 

развивање на идна академска соработка со институции од Република Словенија и други 

од Европската Унија. 

13.11.2019 година - Студентите и наставниците од Факултетот за безбедност, како и 

дел од вработените во Центарот за обука во МВР имаа можност да присуствуваат на 

презентација на нов, современ систем за детекција на лаги, кој преку користење на 

технологијата работи на принцип на следење на зеницата на окото. Новиот систем е 

многу поефикасен и посигурен отколку познатиот Полиграф кој пополека заминува 

во историјата.  
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22.05.2019 година - Во рамките на предметната програма „Безбедносни стратегии и 

менаџмент“, настава одржа доц. д-р Маја Тимовска, избрана за клиничка настава на 

Факултетот за безбедност Скопје. Предавањето се однесуваше на улогата на 

Дирекцијата за заштита и спасување во услови на кризи и кризни состојби.  

13.05.2019 година - Предавање пред студентите одржа Шефот на Канцеларијата за врски 

на НАТО, полковник Зоран Јанковиќ, на тема „NATO’s role in changing security 

environment and membership of North Macedonia.“ По предавањето полковникот Јанковиќ 

имаше средба со менаџментот и со професорите на факултетот. На средбата деканот 

проф. д-р Никола Дујовски ги презентираше историјата, капацитетите и академскиот 

профил на факултетот и придонесот кој го дава институцијата во процесот на 

евроатлантските интеграции на државата. 

20.4.2019 година – Предавање за студентите одржа Амбасадорот на Република 

Словенија д-р Милан Јазбец. 

04.04.2019 година – Предавање пред студентите одржа Амбасадорот Самуел Жбогар 

Шеф на делегацијата на ЕУ. 

 

4.       ВОСПОСТАВЕНА СОРАБОТКА СО ЗНАЧАЈНИ НАУЧНИ, 

ВЛАДИНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО 

 

27.03.2019 година - Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски, 

продеканот за меѓународна соработка проф. д-р Раде Рајковчевски и раководителот на 

втор циклус студии проф. д-р Снежана Мојсоска, имаа работна средба со претставници 

од Вишото средно хемиско училиште од Пардубице од Република Чешка. На средбата, 

покрај презентирањето на капацитетите на двете институции, се разговараше за 

можностите за соработка преку Еразмус+ КА2 акциите и преку други апликативни 

проектни програми. Воедно се разговараше за поддршката и за експертизата која може 

да ја даде Факултетот за безбедност-Скопје на програмата за право и безбедност на 

чешката институција, за взаемно пренесување на искуства во градење програми за 

континуирано образование и специјалистички обуки од безбедносната и сродните 

области и за други релевантни теми. 

 

 

 

 



21 
 

Склучени меморандуми за соработка 

 

25.06.2019 година - Потпишан договор за соработка со Факултетот за безбедност при 

Универзитетот во Бања Лука. Деканите доц. д-р Предраг Чераниќ и проф. д-р Никола 

Дујовски, во Охрид, потпишаа договор за соработка помеѓу Факултетот за безбедносни 

студии на Универзитетот во Бања Лука и Факултетот за безбедност при Универзитетот 

„Свети Климент Охридски“ - Битола. На состанокот на делегациите двата факултети се 

согласија дека соработката ќе се развива преку заеднички научно-истражувачки 

проекти, издавачка дејност, организирање на заеднички научни конференции, размена 

на наставен кадар и студенти и други активности од заеднички интерес. 

20.02.2019 година – Склучен Меморандум за соработка помеѓу Факултет за безбедност-

Скопје и Здружението „Дипломатски клуб – Скопје.“  

14.02.2019 година - Склучен Меморандум за соработка помеѓу Факултет за безбедност-

Скопје и  

Авто – Мото сојуз на Македонија. 

31.01.2019 година - Академска соработка. На Факултетот за безбедност остварена средба 

и потпишан Меморандум за соработка меѓу УКЛО Битола и ААБ Универзитетот од 

Приштина од страна на ректорите проф. д-р Сашо Коруновски и проф. д-р Лулзим Тафа. 

На средбата присуствуваше и проф. д-р Неџат Корајлиќ Декан на Факултетот за 

криминалистика, криминологија и безбедност-Сараево, долгогодишен професор на ААБ 

Универзитетот и надворешен соработник на управата на ААБ Универзитетот од 

Приштина, како и Проректорот на ААБ Универзитетот проф. д-р Шемседин Вехапи. 

 

 

4. АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

27.12.2019 година - Претседателот на Студентското собрание на Факултетот за 

безбедност-Скопје Александар Стојановиќ беше избран за член на Сенатот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. Тој на изборното собрание се заложи 

за поголема активност на студентската организација и создавање на можности за 

поголемо вмрежување меѓу студентите од другите држави.  

25.12.2019 година – Академско кафе од 09:30 во Големиот Амфитеатар со Министерот 

за внатрешни работи Оливер Спасовски. 

https://www.facebook.com/nedzad.korajlic?__tn__=K-R&eid=ARDRv4MzWPrc9qG5ECg4zL3o5Ejw41n_vsvMPDZkYgRmJfJ9Ip_LKQJZg6ltK_Ba4qv4zFIrSrx3yBh2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClJp-B6tywsa44h60y3ywhzte45RYEvoKiI8e8zIUmNb4ceRGLTdudAibFeXpIh351-LfOG9QVspF3dNu1CLipu3wn2qljSGSizWmCxgWKxJAJZzpApRyHnaX-Zjn2dV28Esluqs9JweHRWAaCTcz5MdJE-0vjpoI1XBW7jKrVuXWUGJ901eyFoM0Nid9zk9N-_NZnrOiDn_vHlf0yPWjh9qTYWzZHlgTrbfixGjikgFwOeN-LRzDF6jwLCLNNwRF7eIJ5gZypQCnyEsfQIGDNI00elejSmWMeU2WVB_cJaDschafj9AKhZKzLDNxvxqrYw2-_bxk6gKfC3_-YzOezfA
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20.12.2019 година - Во 12:30 часот во Големиот Амфитеатар, се одржа свечена 

промоција на дипломирани и магистрирани студенти на Факултетот за безбедност-

Скопје. На настанот покрај деканот на факултетот – вонреден проф. д-р Никола 

Дујовски, се обрати Драгана Зафировска – најдобрата студентка од студиската 

програма „Криминологија и криминална политика“ на прв циклус студии (која 

студиите ги заврши со просек 9,16), проректорот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола – вонреден проф. д-р Марјан Ѓуровски и министерот за внатрешни 

работи – г-н Оливер Спасовски. 

16.12.2019 година – Студентите на Факултетот за безбедност – Скопје во Амфитеатарот 

на Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи гледаа филм. ИОМ го 

стартуваше Глобалниот филмскиот фестивал за миграции во 2016 година. Минатата 

година Фестивалот беше прикажан  во 100 земји; официјалниот избор од 30 филмови 

доведе до 500 филмски проекции во 100 земји низ целиот свет, привлекувајќи глобална 

публика од над 30,000 луѓе. ИОМ Скопје започна со прославување на ГФФМ во 2017 

година каде учество земаа учениците од СЕПУГС Васил Антевски Дрен – Скопје, со што 

веќе наредната година соработката се прошири со неколку нови високообразовни 

институции. Одржана е филмска проекција на тема миграции. Оваа година селекцијата 

на филмот е направена однапред во соработка со ИОМ Женева, Dying for Europe. 

Филмот беше во време траење од 17 минути со што по завршувањето на проекцијата се 

предвиде околу 30 минути време за дискусија. Модераторите/предавачите на филмската 

проекцијата се вработени во ИОМ Скопје, агенцијата за миграции на ОН, кои имаат 

долгогодишно искуство од областа на миграциите. 

11.12.2019 година – Во Ректоратот на УКЛО меѓу другите беше прогласен најдобриот 

студент на Факултетот за безбедност-Скопје за академската 2018/2019 година Дарко 

Николиќ. Тој прими Признание и парична награда од Ректорот на УКЛО проф. д-р 

Сашо Коруновски, а воедно и честитки од Проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан 

Ѓуровски и Продеканот на Факултетот за безбедност - Скопје проф. д-р Раде 

Рајковчевски. 

25.10.2019 година - Во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје, 

Деканот на факултетот вонреден проф. д-р Никола Дујовски, Проректорот за студенти 

и академска мобилност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола доц. д-р 

Марјан Ѓуровски и Продеканот за меѓународна соработка вонреден проф. д-р Раде 

Рајковчевски остварија средба со претседателот и претставници на новоформираното  

Факултетско студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје. 

https://www.facebook.com/iomskopje/videos/302445844011319/
https://iomskopje.org/global-migration-film-festival-2018/
https://iomskopje.org/global-migration-film-festival-2018/
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22.10.2019 година - Свечен почеток на II Циклус универзитетски студии на Факултетот 

за безбедност. Овогодишните студии ги отвори Деканот на Факултетот за безбедност 

проф. д-р Никола Дујовски. 

16.10.2019 година - Во просториите на библиотеката на Факултет за безбедност – Скопје, 

од 8,00 часот до 14,00 часот се спроведе гласање за избор на Претседател и членови на 

Факултетското студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје. 

01.10.2019 година – Свечен прв академски час - почеток на новата академска 2019/2020 

година на Факултетот за безбедност-Скопје. Обраќање на Заменик Претседателот на 

Владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски на првиот академски час на 

Факултетот за безбедност-Скопје. 

09.2019 година - Со Одлука на Наставно научниот совет за студентите од II и III Циклус 

универзитетски студии во саботите во септември од 9,00 до 14,15 часот се организираше 

обука за обработка на податоците во софтверското решение PSPP, односно SPSS. На 

обуката се совлада принципите и постапките на статистичките анализи со примена на 

софтверот PSPP, односно SPSS. Обуката се организира со цел да се подобрат вештините 

на студените во создавањето и обработката на податоците. 

05.05.2019 година -12.05.2019 година - гости на Факултетот за безбедност-Скопје беа 

четири студенти од Полициската академија од Долна Саксонија (СР Германија). 

Студиската посета произлегува од претходната комуникација помеѓу надлежните од 

двете институции и од обврската на германските студенти да поминат една седмица во 

сродна институција надвор од земјата во текот на нивните студии. Така, за време на 

посетите беа презентирани активностите на неколку единици на МВР (Центарот за 

обука, Единицата за брзо распоредување, К9 единицата, Граничниот премин „Аеродром 

Скопје“), ТАВ Македонија, Црвениот крст и неговите вработени во Транзитниот центар 

„Табановце“ и други институции. Во текот на посетата, студентите од Германија се 

дружеа со нашите студенти: Селма Имеровска, Илија Блажевски и Миле Плачков. 

20.04.2019 година - Студентска стручно-научна конференција на тема: „Евро-атланската 

перспектива на Република Македонија - демократија, владеење на правото, слободи, 

безбедност и стандарди во Европската Унија.“ 

17.04.2019 – 18.04.2019 година – Поканети студенти за учество на семинар 

“Управувањето и координацијата на безбедносниот сектор на Република Северна 

Македонија” во Дом на АРМ.  
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03.04.2019 година – Распишан конкурс за избор на идејно решение за изработка на 

амблем (заштитен знак) на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитет „Св, 

Климент Охридски“ - Битола. 

23.01.2019 година – Свеченост - Промоција на дипломирани и магистрирани студенти 

на Факултетот за безбедност - Скопје.  

 

Посети на институции 

 

25.12.2019 година - Во рамките на предметната програма „Безбедносен менаџмент“ во 

организација на предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска, беше 

реализирана посета на Црвен крст на Република Северна Македонија. При посетата 

предавање на студентите им оддржа Александар Стојаноски во врска со 

подготвеноста и дејство при катастрофи, како и за постапувањето на тимовите на 

Црвен крст во услови на кризни состојби. Беа презентирани активностите на 

припадниците на Црвен крст, од кои повеќето се волонтери, кои земале активно 

учество за пружање на помош при земјотресот во Албанија, поплавите во Србија, 

Хрватска и Босна и Херцеговина, земјотресот во Турција, како и за спасувачките 

акции на теритојита на земјава. 

29.05.2019 година - Студенти од Факултетот за безбедност - Скопје учествуваа на 

меѓународна теренска показна вежба на море во Хрватска со проф. д-р Александар 

Иванов, каде ги посети Продеканот за наука и развој доц. д-р Марјан Ѓуровски. Заедно 

беа дел од повеќе активности во Шибеник. На вежбата покрај нашите колеги учествуваа 

студенти од Хрватска, Босна и Херцеговина и Словенија. Тие стекнаа нови 

непроценливи практични искуства и бројни пријателства. 

18.04.2019 година - Показна вежба пред студентите на ФБ од единицата за специјални 

намени „Волци” на АРМ во рамки на студиската програма Безбедност и предметот 

„Современи теории и системи за безбедност.” 

08.05.2019 година - Студенти од Факултетот за безбедност-Скопје заедно со 

Продеканите за наука и развој и за меѓународна соработка доц. д-р Марјан Ѓуровски и 

проф. д-р Раде Рајковчевски присуствуваа на одбележувањето на денот на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина. Прославата се искористи за средба на продеканите со 

менаџментот на Црвениот крст на РСМ претседателот д-р Ромел Велев и генералниот 

секретар д-р Саит Саити. 
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23.04.2019 година - Студентска посета од Факултетот за безбедност Скопје и показна 

вежба пред нив од Противпожарната бригада на град Скопје раководена од екс 

командатот на ППЕ и искусен пожарникар Благоја Менкиноски во рамки на предметот 

„Современи теории и системи за безбедност.“ Студентите од втора година од студиската 

програма „Безбедност“ под менторство на доц. д-р Марјан Ѓуровски ја посетија 

противпожарната бригада на град Скопје каде се запознаа со системот за заштита и 

спасување и работата на оваа единица во надлежност на градот Скопје. Студентската 

посета се реализираше врз основа на Меморандумот за соработка меѓу Факултетот за 

безбедност-Скопје и градот Скопје кој минатата година го потпишаа Деканот проф. д-р 

Никола Дујовски и градоначалникот Петре Шилегов. Пред студентите беше изведен 

техничко-тактички збор на опремата и возилата што ја поседува единицата и подетално 

беа запознати со нејзините надлежности, работи, задача, мисии и делување во случај на 

пожар или друг тип на несреќа. 

22.04.2019 година - Во касарната „Илинден“ студентите од Факултетот за безбедност - 

Скопје беа во посета на полкот за специјални операции и баталјонот за специјални 

намени „Волци“ при АРМ. На самиот почеток на посетата студенти беа примени од 

страна на Командантот на баталјонот за специјални намени потполковник д-р Ѓорги 

Вељовски каде беа презентирани мисијата, целите, задалчите и искуството на 

припадниците дома и надвор во мисиите за поддршка на мирот. Триесетте студенти се 

слушатели во втора и четврта година од студиската програма Безбедност. 

12.04.2019 година - Студенти од Факултетот за безбедност - Скопје во рамки на 

предметната програма „Современи теориии и системи за безбедност“ и „Дипломатија и 

меѓународна безбедност“ од студиската програма „Безбедност“ заедно со предметниот 

наставник доц. д-р Марјан Ѓуровски го посетија Министерството за надворешни работи. 

Таму имаа средба со државниот секретар на МНР д-р Виктор Димовски со кого 

разговараа за поставеноста и работата на ова министерство како значајна алка во 

политичкиот и безбедносниот систем на државата. Воедно по презентацијата од д-р 

Димовски се говореше за приоритетите во надворешната и безбедносна политика на 

земјата, како и ризиците во меѓународната безбедност и регионалната соработка. 

Студентите во МНР својот голем интерес го покажаа преку поставување на повеќе 

прашања до државниот секретар на МНР д-р Виктор Димовски кој меѓу останатото има 

дипломирано на Факултетот за безбедност-Скопје меѓу првите генерации. 

03.04.2019 година - Запознавање на студентите со функционирањето на системот за 

управување со кризи и средба со директорот м-р Агрон Буџаку. 
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18.03.2019 година - Учество на професори и студенти од Факултетот за безбедност-

Скопје на Јавната расправа по Предлог за закон за Агенција за национална безбедност и 

Предлог на закон за координација на безбедносно - разузнавачката заедница во 

Република Северна Македонија. 

15.03.2019 година - Во Американското катче во Скопје се одржа средба со припадници 

на Армијата на САД. На средбата присуствуваа студенти од Факултетот за безбедност 

кои имаа можност да дискутираат на неколку прашања, како што се: мотивот како тие 

станале војници, како им поминува обичен ден во војската, какво вооружување и опрема 

користат, каква им е исхраната и слично. 

26.02.2019 година - Студентите, деканот и продеканот за меѓународна соработка беа дел 

од дебатата со француската министерка за Европски прашања, г-ѓа Натали Лоазо, која 

се одржа во Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи.  

 

Учества во проекти  

 

03.09.2019 - 08.09.2019 година - во Жабљак (Црна Гора), во организација на НВО „Алфа 

Центар“ од Никшиќ и партнерите, традиционално по дванаесетти пат, се одржа кампот 

„РЕАКТ 2019“ посветен на евроатлантските интеграции и безбедноста. На настанот, на 

кој имаше повеќе од 70 предавачи и слушатели од Југоисточна и Централна Европа, во 

панелот за Западниот Балкан на патот кон ЕУ и НАТО предавање одржа вонреден проф. 

д-р Раде Рајковчевски. Како и речиси секоја година, оваа година четири студенти од 

Факултет за безбедност-Скопје учестуваа на настанот. Колегите Елена Ивковска, Филип 

Јанковски, Иван Младеновски и Драган Петровиќ од студиските програми 

„Криминалистика“ и „Безбедност“ имаа можност да учествуваат во панел дискусиите. 

Во неформалниот дел, нашите студенти го презентираа Факултетот за безбедност, 

традиционалната македонска храна и пијалоци, во вечерта посветена на учесниците од 

земјите-учеснички. 

06.06.2019 година – Студентите Маринела Милчевска и Иван Ѓорѓиев од Факултетот за 

безбедност-Скопје патуваа за Братислава, Републичка Словачка каде учествуваа на 

големиот безбедносен форум Globsec 2019. Како автори на најдобрите студенски есеи 

заедно со Продеканот за наука и развој доц. д-р Марјан Ѓуровски беа примени од 

Амбасадорот на Република Словачка во државата Н.Е. Херник Маркус која заедно со 

ГЛОБСЕК целосно го покрија патувањето и престојот во Братислава на студентите од 

Факултетот за безбедност-Скопје. Студенти и професори од Факултетот за безбедност-
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Скопје беа учесници на престижниот меѓународен безбедносен форум GLOBSEC 2019 

во Братислава.  

06.06.2019 година – Старт на студиската посета „Со европско знаење до европската 

престолнина“ во Брисел. Добредојде им посака Вицепремиерот Бујар Османи и 

амбасадорката Руси. 

06.2019 година - Студентот Наум Илиески од Факултетот за безбедност-Скопје награден 

со патување во Брисел за најдобро напишан студентски есеј под менторство на доц. д-р 

Марјан Ѓуровски. Факултетот беше дел од проектот „Со европско знаење до европската 

престолнина“ на Секретаријатот за европски прашања. За време на посетата Илиевски 

со своите колеги од другите државни Универзитети во Брисел директно се запозна со 

работата на ЕУ институциите.  

Септември 2019 година - И покрај бројните дебати што постојат околу „Stop and search“ 

во Европа, досега не се спроведени научни истражувања меѓу земјите за оваа 

проблематика. Затоа, главната цел на COST Акцијата „Police Stops“ е да се размени и 

продлабочи знаењето и разбирањето на полициските стопирања во Европа. Воедно, 

преку Акцијата се воспоставува заедница на истражувачи кои соработуваат преку 

истражување на полициските стопирања ширум Европа. Членови на Управниот одбор 

на оваа Акција се проф. д-р Марина Малиш Саздовска и вон. проф. д-р Катерина 

Крстевска Савовска. 

 

 

6.       ПРОМОТИВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

Промоција на изданија  

 

18.12.2019 година – Промоција на научно-истражувачки извештај „Маргинализацијата 

и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно-поправните и казнено-

поправните домови“ од авторите вонреден проф. д-р Весна Стефановска, проф. д-р 

Оливер Бачановиќ, проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска и претставување 

на резултатите од истражувањето. 

01.07.2019 година – Во Домот на Армијата во Скопје се одржа промоција на првиот 

број од возобновеното научно списание на МВР „Безбедност“. Главниот и одговорен 

уредник проф. д-р Никола Дујовски зборуваше за идејата за возобновување на 

списанието, се заблагодари на членовите на Меѓународниот уредувачки одбор и на 

https://www.facebook.com/bujar.osmani.7/?__tn__=KH-R&eid=ARC9gVtI3WR4ZyyfoRGoPNNKVTnMX_j9aeF2roM5QMm6I35w81C5noEl8te6jIE-mvKyz0nWh-QGW60v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1tP1P1jlrFBURgR7LDOKdF6D0T0nO3Xf76nV9KNgMcrVk0x4HeqvdwOp49lFXd-ecXfeZcOeHrxy9hNAN3rPMWXinTDnHUzh5s03C-4hKE6yDwivSqTfxAVs8QCe3iYkQYsNd-VbDXUPKdnh2o4U17CeWPpkK6VRFCRND5T-PMea76L_Ocr8taYbWXTNPkJwoFwYW0CKoraKoWeSoPjB1kLqiSJB4QCh1hmHT0Y8xpDpqMWRf5BdXPHtVEGK5iOKKzaKdgWSJGE07j24mqhFblmcxRmqo-lktHkv4pdZc07blQzcSXTqtVR9tBZi_dU3sGYCnuN0qLaHCTNGCIS5SVtPsOlmx8lHykKfnndNJsYeP7-Cby5gLpEBVl03lf_bRAE3vXWd55DOuI7lY5JVD9MBRGY_Z2Ro0pJZI0oqv6Op0OUJlDcf01OLotdWG_O2NOakOFwXQvYGZAGLHQVZW5f_Q849ek4V55ybRWCnpogiZGQFfXqkOXQ
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раководството на министерството за отворената и професионална соработка и 

издржаните предлози кои доведоа до тоа да имаме издание со кое сите ќе се гордееме. 

Според одлуката на уредувачкиот одбор, првиот број на списанието има ревијален 

карактер и ги претставува различните организациони единици во министерството, со 

бројни предлози и идеи за подобрување на функционирањето во министерството. 

16.05.2019 година – Во Порта „Македонија“, се одржа промоција на универзитетскиот 

учебник „Вовед во безбедноста“ од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко 

Павловиќ, како и универзитетската монографија „Индекс на безбедност 2“ од д-р Цане 

Мојаноски и д-р Марјан Ѓуровски. Издавачи на двете книги се Факултетот за безбедност 

– Скопје и Фондацијата „Конрад Аденауер.“ Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски присуствуваше на промоцијата во организација 

на Фондацијата „Конрад Аденауер“ од СР Германија и Факултетот за безбедност-Скопје 

на универзитетскиот учебник „Вовед во безбедноста” од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан 

Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ и монографијата „Индекс на безбедност 2“ од авторите 

Ѓуровски и Мојаноски. По тој повод се одржа и академска дискусија „Предизвиците на 

Република Северна Македонија пред и по членството во НАТО”, каде говореа 

началникот на ГШ на АРМ генерал потполковник Васко Ѓурчиновски, Директорот на 

Фондацијата Јоханес Раи, Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола 

Дујовски, Директорот на Агенцијата за разузнавање д-р Зоран Иванов, Претседателката 

на Комората на РСМ за приватно обезбедување Верица Милеска Стефановска, д-р Цане 

Мојановски и д-р Марјан Ѓуровски. На настанот присуствуваа бројни професори, 

студенти и претставници од државни институции.  

12.04.2019 година - На покана на Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски, деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски 

учествуваше на промоцијата на веб апликацијата за активностите на полицијата за време 

на Претседателските избори 2019 година. На промоцијата покрај министерот Спасовски 

се обратија и Амбасадорот на ОБСЕ во Скопје Н.Е. Клеменс Која и претставник на 

фирмата која ја изработила апликацијата. Преку оваа апликација се унапредува 

едукацијата на полициските службеници и се даваат корисни совет за постапување пред, 

за време и по завршувањето на Претседателските избори. Истата е изработена со 

поддршка на Мисијата на ОБСЕ во нашата држава. По завршувањето на промоцијата, 

Министерот Спасовски и деканот Дујовски остварија средба со Амбасадорот Која на 

која беа презентирани повеќе заеднички идеи на Министерството за внатрешни работи 

и Факултетот за безбедност, а беше предложена и конкретна соработка со Мисијата на 
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ОБСЕ. Амбасадорот Која изрази задоволство од начинот на кој се пристапува кон 

полициската едукација и искажа подготвеност за вклучување на Мисијата на ОБСЕ во 

заеднички проекти. 

12.03.2019 година - На покана на Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски, деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски 

присуствуваше на промоцијата на Годишниот извештај за работата на Националниот 

координативен центар за спречување на организиран и сериозен криминал. На настанот 

се обратија Министерот Спасовски и Заменик Претседателот на Владата задолжен за 

европски прашања Бујар Османи. Презентација за работата на НКЦСОСК одржа Анита 

Трајковска, виш полициски советник. На настанот покрај највисоките раководители на 

МВР присуствуваа директори на повеќе безбедносни институции, Републичкиот јавен 

обвинител, претставници на невладините организации, на ОБСЕ и на други меѓународни 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставно-научен кадар 

 

По однос на наставно-научниот кадар, наставно-образовниот процес на првиот, вториот 

и третиот циклус на студии го спроведуваа наставници вработени на Факултетот за 

безбедност, како и ангажирани наставници од други установи и институции за 

академската 2019/20 година со одлуки на Наставно-научниот совет. Станува збор за 

одлуки за покриеност на настава.  
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Табела 1. Ангажирани наставници од Факултетот за безбедност во наставно-

образовниот процес 

  

Наставно-научен кадар 

 

Избрани во редовен работен однос 

1 Редовен професор 14 

2 Вонреден професор 13 

3 Доцент 2 

4 Асистент 0 

5 Друго 0 

 ВКУПНО 29 

 

Табела 2. Ангажирани наставници од други институции 

1.  Проф. д-р Томе Батковски 3 циклус 

2.  Проф. д-р Росе Смилески 1 циклус 

3.  Проф. д-р Владимир Ортаковски 3 циклус 

4.  Проф. д-р Трпе Стојановски 3 циклус 

5.  Проф. д-р Весна Николиќ Ристановиќ 3 циклус 

6.  Проф. д-р Јове Талевски 1 циклус 

7.  Доц. д- р Весна Блажевска 2 циклус 

8.  Доц. д-р Силвана Нешковска 2 циклус 

9.  Доц. д-р Ице Илијевски 1 и 2 циклус 

  

По однос на наставниот кадар, значајно е да се истакне и дека двајца професори од 

нашиот факултет заминаа во пензија. Своите пензионерски денови од 01.10.2019 година 

ги започна проф. д-р Томе Батковски, додека од 09.10.2019 година ги започна и вонреден 

проф. д-р Љупчо Тодоровски. 

Генерално можеме да констатираме дека во извештајниот период продолжува 

позитивниот тренд на постојано зголемување на бројот на наши избрани наставници кои 

се вклучени во наставниот процес на сите циклуси на студии за сметка на ангажманот 

на надворешните наставници што зборува за сериозниот подем на нашата институција 

во однос на заложбата да се потпира на сопствениот кадар. Како најголем предизвик за 
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наставата останува недостигот на соработнички кадар. На факултетот нема ниту еден 

соработник со што сериозно е нарушен процесот на работа.  

Како и секоја година, изборот на наставниците во повиско наставно-научно звање 

се одвиваше согласно законските прописи, а сите спроведени постапки завршија во 

законски предвидените рокови и без недоследности. Во извештајниот период беа 

спроведени четири постапки за избор во повисоко наставно научно звање (изборите на 

проф. д-р Драгана Батиќ, проф. д-р Марјан Арсовски, проф. д-р Марјан Ѓуровски и проф. 

д-р Наташа Пеовска).  

 

Активности на Наставно-научниот совет и Деканатската управа 

Од први јануари 2019 година до 31 декември 2019, се одржаа следниве седници на 

Наставно – научен совет: 

1. 24.01.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 25, а на седница 

дополнето со 3 точки, вкупно 28 точки, 

2. 14.02.2019 година (вонредна вонредна), со дневен ред предложени 7 точки, 

3. 28.02.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 29 точки, 

4. 02.04.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 15 точки, 

5. 24.04.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 16 точки, 

6. 21.05.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 9 точки, 

7. 27.06.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 31 точка, 

8. 26.08.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 9 точки, 

9. 18.09.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 17 точки, 

10. 24.10.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 28, а на седница 

дополнето со 4 и избришани 2 точки, вкупно 30 точки. 

11. 21.11.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 25 точки, 

12. 20.12.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 21, а на седница 

дополнето со 1 точка, вкупно 22 точки. 

 Во текот на календарската 2019 година, беа разледани вкупно 238 точка на 

одржаните 12 седници на Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – 

Скопје. 

 Од први јануари 2019 година до 31 декември 2019, се одржаа следниве седници 

на Деканатска управа: 

1. 27.06.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 31 точка, 

2. 30.09.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 
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3. 19.11.2019 година (редовна седница), со дневен ред предложени 6, а на седница 

дополнето со 1 точка, вкупно 7 точки. 

 Во текот на календарската 2019 година, беа разледани вкупно 40 точки на 

одржаните 3 седници на Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје. 

На седниците на ННС и ДУ, меѓу другото, вршен е избор на наставничкиот кадар, 

усвоени се нови студиски програми, иницирани се соодветни истражувања и поднесени 

истражувачки извештаи од веќе реализирани истражувања, донесени се одлуки за 

организирање на научната Конференција во Охрид, на тркалезни маси на други научно-

стручни расправи, формирани се комисии и определувани ментори на докторски и 

магистерски трудови, разгледувана се издавачката дејност, извештаите за учество на 

наставниците на научни конференции, советувања, тркалезни маси, студиски престои во 

земјата и странство, актуелните тековни и развојни, финансиски активности од значење 

за функционирањето на Факултетот како и други прашања од надлежностите на овие 

два органи. Покрај тоа, беа утврдувани покриеноста на настава на сите три циклуси, 

распоредот на часови, План за издавачка дејност, Извештај за издадени учебници, 

учебни помагала и други изданија на Факултетот, беа усвоени Планот за јавни набавки 

како и Извештајот за претходната година итн. Исто така и другите тела и служби на 

Факултетот редовно ги реализираа своите активности. За работата на некои од нив ќе 

стане збор во понатамошниот дел од Извештајот. 

 

 Учеството на преставниците на Факултетот за безбедност во работата на 

универзитетските тела, органи, комисии и друго 

  

Сенаторите, Деканот и претставниците во работните тела од Факултетот за безбедност 

редовно и активно учествуваа во работата на Сенатот, Ректорската управа и комисиите 

и другите органи и тела при Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, со што 

дадоа придонес за севкупната работа на Универзитетот. Продолжуваат активностите на 

професор од Факултетот за безбедност во Интеруниверзитетската конференција, како 

координативно тело на сите акредитирани државни и приватни унивезитетити во 

Република Македонија, кое согласно ЗВО има многу значајни надлежности. Исто така, 

значајно е да се напомене дека во извештајниот период, професор од Факултетот за 

безбедност извршуваше работи на Проректор за финансии и развој на Универзитетот до 

1.10.2019 година, а од 2.10.2019 година професор од Факултетот е Проректор за 

студентски работи.  
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 Наставно-образовна дејност 

 

Основната дејност на Факултетот за безбедност е високо-образовната дејност. Во 

функција на нејзина операционализиција се реализираат студии од прв, втор и трет 

циклус на студии.  

На прв циклус во академската 2018/19 година се реализираа пет студиски 

програми: Криминалистика, Криминологија и криминална политика, Безбедност, 

Безбедност и евроатлански интеграција сите универзитетски студии по моделот 4+1 и 

Безбедност и финансиска контрола по моделот 3+2.  

Подолу е даден прегледот на бројот на запишани студнти на наведените студии 

во учебната 2018/19 година и вкупниот број на студенти во сите години на студии. 

 

Прв циклус на студии- 

Работата на првиот циклус студии на Факултетот за безбедност се одвиваше врз основа 

на Законот за високо образование,  Статутот на УКЛО, Правилникот за условите, 

критериумите и правилата  за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, останати правни акти. 

Во текот на  2019 година со Одлука за реализација на наставно-образовниот 

процес за изведување настава  ангажирани беа   вкупно    39   наставници од кои 32 

наставници се  од Факултетот за безбедност, 6 наставници се од  факултетски единици 

на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, 1 наставник од единица на 

Универзитетот Гоце Делчев-Штип.   

По изготвен распоред за настава беше реализирана наставата во летниот семестар 

за учебната 2018/19 и зимскиот семестар за учебната 2019/20 година.  

За академската 2019/20 година  Конкурсот за запишување на студенти во прва година на 

прв циклус студии на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола  предвиде на прв 

циклус студии на Факултетот за безбедност - Скопје студенти да се запишуваат на 

студиските програмиː Криминалистика, Безбедност, Безбедност и евроатлански 

интеграции и Криминологија и криминална политика.  Квотите за упис се дадени  во 

Табелата подолу: 

Табела - Број на студенти по студиската програма, видови на квоти и износ 

на надомест за плаќање 



34 
 

Студиска 

програма 

Редовни 

држ. 

квота 

Износ  

(евра) 

Редовни 

кофинанс 

ирање 

Износ 

(евра) 

вонредни Износ 

(евра) 

Вкупно 

 

Криминалистика 40 200 80 400 60 400 180 

Безбедност 20 200 40 400 30 400 90 

БЕИ 10 200 20 400 10 400 40 

ККП 20 200 40 400 30 400 90 

Вкупно 90 200 180 400 130 400 400 

 

Уписот се спроведе во четири уписни рока (три редовни и еден дополнителен).  

Пријавени кандидати во прв уписен рок (29-30.08.2019)  

Студиска програма Редовни Вонредни 

Криминалистика 125 5 

Безбедност 27 2 

БЕИ 9 1 

ККП 25 / 

 

Запишани кандидати во прв уписен рок 

Студиска програма Редовни вонредни Нацио 

налности 

спец. 

услови 

паралелно 

студирање 

Криминалистика 109 4 7 / 1 

Безбедност 26 2 1 / / 

БЕИ 10 1 / / / 

ККП 24 / / 1 / 

 

Согласно Конкурсот за упис десет (10) најдобро рангирани студенти  врз основа 

на успехот од средното образование беа ослободени   од плаќање на партиципација за 

студирање во првиот семестар во 2019/20 година и тоа, 9 студенти запишани на 

студиската програма Криминалистика  и еден студент од студиската програма 

Безбедност и евроатлантски интеграции. 

Број на пријавени кандидати во вториот уписен рок (13 и 16.09.2019) 

Студиска програма Редовни Вонредни 

Криминалистика 13 6 
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Безбедност 5 1 

БЕИ / 1 

ККП 5 0 

  

Број на запишани кандидати по вториот уписен рок 

 

Студиска програма Редовни вонредни Нацио 

налности 

спец. 

услови 

Паралелно 

студирање 

Криминалистика 8 5 1 1 / 

Безбедност 3 1 1 / / 

БЕИ / 1 / / / 

ККП 4 / / / / 

 

Број на пријавени кандидати во третиот уписен рок (24.09.2019: 

Студиска програма Редовни Вонредни 

Криминалистика 3 1 

Безбедност 3 1 

БЕИ 1 1 

ККП 0 0 

 

Број на запишани кандидати во третиот уписен рок 

Студиска програма редовни вонредни Нацио 

налности 

спец. 

услови 

паралелно 

студирање 

Криминалистика 3 1    

Безбедност 2 1  1  

БЕИ 1 1    

ККП 0 0    

 

Пријавени и запишани кандидати во четврт уписен рок ( 4.10 и 7.10.2019 година): 

Студиска програма Редовни Вонредни 

Криминалистика / 1 

Безбедност 1 / 

БЕИ / / 
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ККП / / 

 

Вкупно пријавени и запишани кандидати  

Студиска 

програма 

Според Конкурс Поднесени 

документи 

Запишани студенти 

редовни вонредни редовни вонредни Редовни вонредни 

Криминалистика 120 60 141 13 129 12 

Безбедност 60 30 36 4 35 4 

БЕИ 30 10 10 3 11 3 

ККП 60 30 30 0 29 0 

Вкупно: 270 130 217 20 204 19 

 

Студиска програма: Криминалистика 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

 

Странск

и 

 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 48 80 1 / / / 129 21 

Вонредн

и 

/ 11 / / / 1 12 2 

 

На студиската програма „Криминалистика “ бројката на активни студенти од прва до 

четврта година изнесува вкупно 408  студенти ( ако ги вклучиме и студентите прв пат 

запишани во прва година во  учебната 2019/20 година вкупно изнесува 549 активни 

студенти ). 

Во 2019 година на студиската програма Криминалистика се  испишале 51 

студент.  

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли и 

др.основ 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 198 109 9 3 / / 319 24 

Вонредн

и 

/ 85 4 / / / 89 3 
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Студиска програма: Безбедност 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли и 

др.основ 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 22 12 1 / / / 35 4 

Вонредн

и 

/ 4 / / / / 4 / 

 

На студиската програма „ Безбедност “ бројката на активни студенти изнесува вкупно 

116 студенти ( ако ги вклучиме и студентите прв пат запишани во прва година во  

учебната 2019/20 година вкупно изнесува 155 активни студенти ). 

Во 2019 година на студиската програма Безбедност се испишале 15 студенти. 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 92 20 1 / / / 113 5 

Вонредн

и 

/ 3 / / / / 3 / 

 

 

 

Студиска програма: Криминологија и криминална политика 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли и 

др.основ 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 20 8 1 / / / 29 2 

Вонредн

и 

/ / / / / / / / 
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На студиската програма „ Криминологија и криминална политика “ бројката на активни 

студенти изнесува вкупно 96 студенти ( ако ги вклучиме и студентите прв пат запишани 

во прва година во  учебната 2019/20 година вкупно изнесува 125 активни студенти ). 

Во 2019 година на студиската програма Криминологија и криминална политика 

се  испишале 3 студенти. 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

и 

др.основ 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 81 12 / 1 / / 94 2 

Вонредн

и 

/ 1 1 / / / 2 / 

 

Студиска програма: Безбедност и евроатлански интегации 

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 10 1 / / / / 11 / 

Вонредн

и 

/ 3 / / / / 3 / 

 

На студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“ бројката на активни 

студенти изнесува вкупно 18 студенти ( ако ги вклучиме и студентите прв пат запишани 

во прва година во учебната 2019/20 вкупно изнесува 32 активни студенти ). 

Во 2019 година на студиската програма Безбедност и евроатлански интеграции се немаат 

испишано студенти.  

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 18 / / / / / 18 1 
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Вонредн

и 

/ / / / / / / / 

 

Студиска програма: Безбедност и финансиска контрола  

 Држ. 

квота 

Кофина

н-

сирање 

Браните

ли 

Странск

и 

државја

ни 

Заврше

но 

VI/1 

Паралел

но 

студира

ње 

Вкуп

но 

Мал

ц. 

Редовни 14 1 1 / / / 16 1 

Вонредн

и 

/ 14 / / / / 14 1 

 

На студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ бројката на активни 

студенти изнесува вкупно 30 студенти. 

Во 2019 година на студиската програма Безбедност и финансиска констрола се  

испишале 4 студенти. 

Според овие показатели на нашиот факултет на додипломски студии активно 

студираат вкупно 891  студенти, а во 2019 година се испишале вкупно 73 студенти. 

Во текот на 2019 година на Факултетот за безбедност дипломирале 66, а до денес вкупно 

1229 студенти. 

Втор циклус на студии-  Во 2019 година, работата на Наставничкиот совет на 

втор циклус студии се одвиваше согласно Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, како и согласно други правни акти од областа на високото 

образование. 

Во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година Наставничкиот совет на втор 

циклус студии одржа 17 седници. Надлежностите кои ги има Наставничкиот совет на 

втор циклус студии  како што се доставување предлози до Наставно-научниот совет 

(ННС), распишување конкурс за упис на овие студии, предлог до ННС за број на места, 

услови, критериуми за упис, како и предлог за висината на кофинансирање на студиите 

беа спроведени успешно согласно предвидените рокови.  

Во академската 2019/2020 г. во сите уписни рокови се запишаа 21 кандидати 

(види графички приказ број 1)  за  бројот на запишани студенти по студиски програми). 
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Во однос на претходната година забележено е намалување (претходната година се 

запишаа 40 кандидати).  

Графички приказ бр. 1  Запишани студенти во академската 2019/2020 г. на 

акредитираните студиски програми 

 

Забележливо е намалување на бројот на запишани студенти на студиската 

програма по  Криминалистика, во однос на претходната (10 годинава, а 13 минатата), 

намалување на бројот на запишани студенти има и на студиската програма Безбедност 

(едногодишни), во однос на претходната  ( 3 годинава, а 9 минатата), намалување на 

бројот на запишани студенти има и на студиската програма Безбедност (двегодишни), 

во однос на претходната  ( 2 годинава, а 4 минатата) додека  зголемување на бројот на 

кандидати се јавува на специјалистичките студии по безбедност (6 годинава, а минатата 

4). На студиската програма Кризен менаџмент во 2019/2020 година не се запишаа 

студенти.  

Организацијата и реализацијата на студиските програми на вториот циклус на 

студии за претходниот период се реализираше без пречки, континуирано, а тоа особено 

како резултат на релативно добрите просторни и технички можности со кои располага 

Факултетот, како и посветеноста и одговорноста на наставниците кои беа вклучени во 

реализација на наставата.  

Во извештајниот период (види графички приказ бр. 2) Наставничкиот совет на 

втор циклус на одржаните 17 седници (состаноци) разгледа 108 точки на дневен ред. 

Притоа, НС за втор циклус на студии разгледуваше 20 барања односно пријави за оцена 

Криминалистика
Безбедност 

(едногодишни)
Кризен 

менаџмент
Безбедност 

(двегодишни)

Специјалистички 
студии по 

безбедност

2019/2020 10 3 0 2 6

10

3

0

2

6

0

2

4

6

8

10

12

2019/2020

2019/2020
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на подобност на тема и формирање на комисија. Исто така, до ННС беа доставени 

предлози за формирање на Комисии за оценка на магистерски трудови (9), односно 

комисии за јавна одбрана на магистерскиот труд (10). Наставничкиот совет 

разгледуваше и други барања на студентите од втор циклус, донесуваше и одуки од 

важност за тековно одвивање на наставата (12). Исто така НС усвојуваше извештаи за 

подобност на тема и утврдуваше предлози за ментори (14), како и по други прашања, 

како што се: формирање комисија за прием на студенти, донесување на одлуки за 

начинот на студирање итн. Во извештајната академска година НС донесе 4 одлуки за 

прием на студенти, предлагаше промена на покриеност на наставата по предметни 

комисии заради ангажираност на професорите на други факултети како и заради 

ангажирање на други професори од другите институции, утврди предлог за покриеност 

на наставата по предметни комисии, на еден кандидат му се усвои барањето за 

продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд, усвои предлог распоред за 

настава за зимски семестар и усвои 16 записници. Советот исто така разгледуваше и 

предложи промена на 3 ментори за кандидати за изработка на магистерски труд поради 

заминување во пензија. Во текот на 2019 година разгледуваше и други барања од 

студентите кои се однесуваа во делокругот на вториот циклус студии, како и за прв пат 

усвои негативен извештај доставен од комисија за оценка на магистерски труд 

 

 

 

 

 

 

Графички приказ бр. 2 Постапувања на Наставничкиот совет во 2019 година. 
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Во учебната 2019/20 година на Факултетот за безбедност, на вториот циклус студии, се 

запишани вкупно 21 студенти – од кои на студиска програма „ Криминалистика “  10 

студенти,  на студиска програма „ Безбедност (едногодишни) “  3 студенти, на студиска 

програма „Безбедност (двегодишни) “  2 студенти и за специјалистички студии по 

Безбедност  6 студенти.  

Од 2007 година до сега магистерски и специјалистички труд одбраниле вкупно 111 

кандидати, од кои во 2019 година одбраниле 9 кандидати. 
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 Трет циклус- докторски студии -Советот на Трет циклус – докторски студии на 

Факултетот за безбедност-Скопје своите активности ги реализираше врз основа на 

Законот за високото образование (ЗВО), Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување на студентите на Трет циклус-докторски студии на 

Универзитетот „Св Климент Охридски“- Битола (од 2011 г.), новиот Правилник за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на студиите на трет 

циклус на студии на Универзитетот (од 2018 г.) и Елаборатот за организирање на Трет 

циклус-докторски студии по безбедност на Факултетот за безбедност-Скопје, а во 

согласност со одлуките на Советот за Трет циклус-докторски студии на Универзитетот 

„Свети Климент Охридски-Битола“, решенијата од Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование на Република Македонија и одлуките на Наставно-

научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје. 

Во изминатиот период Советот на третиот циклус на студии оддржа 11 седници 

со вкупно 50 точки на дневен ред. На дневен ред на седниците на Советот, воглавно беа 

прашања поврзани со реализацијата на наставата и испитите, уписите на новите 

докторанти, идејните скици на кандидатите, разгледување на периодичните и завршните 

извештаи за изработка на докторските трудови, имплементацијата на новиот Правилник 

за Третиот циклус на студии и др. тековни прашања. Во тој контекст, посебно се 

потенцираше новата и зајакнатата улога и одговорност на менторите на докторантите и 

нивното активно учество во сите фази на студирањето на докторските студии, 

почнувајќи од моментот на нивниот избор од страна на кандидатите, па се до 

финализирањето на докторскиот труд и неговата јавна одбрана. На седниците на Советот 

редовно беа повикувани и надворешните членови на Советот (проф. Дума и проф. 

Аслимоски). 

За одбележување е дека во академската 2019/20 година, за жал, не се запиша ниту 

еден студент (иако постоеше интерес на неколку потенцијални кандидати) на Третиот 

циклус студии на Факултетот за безбедност за разлика од претходната академска 2018/19 

кога беа запишани рекорден број од вкупно 15 студенти, што претставуваше своевиден 

куриозитет и одеше во прилог на потврдување на релевантноста на нашата 

високообразовна инситуција кога се во прашање докторските студии. Без подлабока 

анализа,  која  е неопходно да се направи, не  може да се даде дециден одговор кои се 

причините за ова. Но, доколку се сака  наредните година состојбата да се промени, може 

да се укаже, а врз основа на досегашно искуство и согледувања, дека тие се од 

објективна, но и  од субјективна природа. Кога се работи за првите,  тоа, пред се, се 
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должи на заострени критериуми при запишувањето на студиите (просечна оценка од 

двата циклуси на студии и соодветноста на студиите од втор циклус со оние од третиот 

циклус на студии, обата пропишани во ЗВО и преземени во Конкурсот за упис на 

студенти на Трет циклус). Воедно и покрај релативно пристапната сума што се бара за 

студирањето и која не е променета од воведувањето на студиите и е една од најниските 

не само на нашиот Универзитет туку и на другите унивезитети во државата кои имаат 

право да организираат докторски студии,  ограничените финансиските можностите на 

потенцијалните кандидати се можна причина за ваквата сосотојба. Во однос на 

субјективните причини, ќе биде наведена   само една од можните  (за  другите кои повеќе 

се насетуваат или има индиции дека се можни),  е недоволниот ангажман во 

привлекувањето на потенцијалните студенти/кандидати, па дури и организирање на 

одредени средби, отворени денови и сл. (аналогно на првиот циклус на студии, но се 

разбира и со одредени модалитети), посета на одредни институции, посебно од 

безбедносниот сектор, користењето на медиумите за афирмирање на студиите и тн. 

Може да се размислува и за одредени бенефиции за некои кандидатит (во однос на 

финансиските обврски), а како резултат на покажаните активности и резултати во текот 

на студирањето и итн. Притоа посебно треба да се афирмира една од многу битните 

компаративни предности на институцијата, а тоа е бројот на расположиви акредитирани 

ментори (вкупно 20), бројка со која не можат да се пофалат и институциите кои имаат 

подолга традиција, па дури и поголем број на професори.   

Во овој период одбранети се две докторски дисертации, прифатени се извештаи 

за пет идејни скици и негативно се оценети две идејни скици. До Наставно-научниот 

совет доставени се предлози за определување на двајца ментори.  Исто така, забележена 

е појава на зголемен број на барања за продолжување на траењто на студии кои по 

правило се прифатени од Советот на докторските стдудии. Веројатно и ова прашање 

заслужува внимание и потреба од анализа на причините поради кои студиите не се 

завршуваат во пропишаниот редовен петгодишен рок. 

Тројца студенти беа на студиски престој на Факултетот за безбедност, членка на 

Белградскиот Универзитет (рангиран на Шангајската листа меѓу првите 500 

универзитети во светот), со што продолжи успешно воспоставената соработка со оваа 

високообразивна институција кога е во прашање оваа задолжителна активност во 

рамките на докторските студии. 

Во извештајниот период, дел од студентите учествуваа на меѓународни 

конференции, како автори и коавтори на научни и стручни трудови, како и на трибини 
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и тркалезни маси од областа на криминологијата, криминалистиката и безбедноста, како 

дел од нивните активности во реализацијата на студиите. 

Во извештајниот период, а по претходно добиеното позитивно мислење на 

Советот на Докторски студии на Универзитетот и на Сенатот, Елаборатот за трет циклус 

на студии на СП Безбедност  позитивно е оценет од Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование од каде е добиено Решенеие за акредитација 

(бр.1409- 52/3 од 29.03. 2019), по што Министерството за образование и наука со 

Решение (УП1бр. 14-858 од 4.09. 2019) го одобри почетокот со работа на студиската 

програма од трет циклус на тригодишни студии што ги организира нашиот Факултет. 

Членовите на Советот присуствуваа на Седниците на Советот на докторските 

студии на Универзитетот и даваа активен придонес во неговото работење со своите 

дискусии и заложби, а се во интерес на унапредување на работата на ова тело. 

На крајот на овој тригодишен мандат на Советот на Трет циклус- докторски 

студии можеме да дадеме една општа оценка дека Советот во текот на своето работење 

се соочуваше со проблеми од објективна, но и субјективна природа. Една од позитивните 

страни на тоа искуство е составот на Советот кој имаше континуитет во работењето, 

имајќи го во вид неговиот состав, што придонесуваше полесно да се совладаат одредени 

потешкотии. Советот, по правило ги носеше одлуките едногласно, што зборува за 

неговата кохезивност, односно доаѓање до заеднички решенија врз основа на опсежна и 

аргументирана дискусија. Објективните потешкитии се однесуваат на спроведувањето 

на некои недоследности во законската и подзаконската регулатива, како и донесувањето 

на новиот ЗВО и Правилник за Трет циклус студии на Универзитетот кои содржеа 

новини кои требеше на соодветен, понекогаш и креативен начин да бидат 

имплементирани. Наставата и испитите, по правило, се одвиваа според утврдениот 

распоред. Бројот на запишани студенти од почетокот (2012) на организирањето на 

тригодишните докторски студии на нашиот Факултет е вкупно 49 и е задоволителен, со 

исклучок на оваа академска година. Субјективните слобости, меѓу другото, се 

манифестираат во држење на дел седниците на работот на кворумот, невоедначеноста 

на критериумите кога се во прашање оценувањето на кандидатите, како на испитите, 

така и на идејните скици, докторските трудови и сл.                                                                    

До денес  докторска дисертација одбраниле вкупно 36 кандидати, од кои во 2019 

год. одбраниле 2 кандидати. 
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Практична настава 

 

Согласно Правилникот за начинот и условите за организирање на практичната настава 

за студентите (Сл. Весник на РМ бр.120/10), практичната настава  беше организирана и 

реализирана во Полициските станици на  МВР на РСМ, Царинската управа на РСМ, 

Агенциите за приватно обезбедување и  по избор на студентите во други државни и 

приватни  органи и институции од областа на безбедноста. 

Практичната настава во времетраење од 30 дена ја реализираа само студенти кои  

немаат презапишано предметна програма. 

Во зимскиот семестар студентите се упатуваа 5 дена на практична настава во 

Полициските станици на МВР на РСМ , и во дополнителниот термин за зимска 

практична настава 5 дена во Царинската управа на РСМ. Во овој термин за практична 

настава се упатени 626 студенти од сите студиски програми на Факултетот заа 

безбедност – Скопје. 

Во летниот термин за практична настава студентите ја реализираа 10 дена  во 

полициските станици на МВР на РСМ и 15 дена по сопствен избор во други државни и 

приватни органи и институции од областа на безбедноста. Во овој термин за  

практичната настава се упатени 615 студенти од сите студиски програми на Факултетот 

заа безбедност – Скопје. 

Еден дел од студентите 56 од сите студиски програми на Факултетот за 

безбедност – Скопје го искористија правото преку органзирани  активности на Летното 

логорување во Лазарополе да ја реализираат задолжителната практична настава во 

времетраење од 8 дена, останатите  2 дена ги реализираа во Полициските станици на 

МВР. 

 

Логорување 

Во периодот од 02.07.2019 година до 09.07.2019 година во с. Лазарополе (општина 

Маврово Ростуше) се реализираше теренска настава по логорување со студентите на 

Факултетот за безбедност-Скопје според предвиденот план и програма.  

За спроведување на наставата по логорувањето покрај одговорните лица од 

Факултетот за безбедност, беа вклучени и припадници на посебните и специјалните 

единици на полицијата, кои дадоа  придонес во делот на логистичката поддршка и 

реализацијата на одредени наставни теми од програмата.  
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Вкупниот број на студенти кои учествуваа на логорувањето е 51, од нив 25  од 

СП Криминалист, 15 од СП Безбедност, 10 од СП Криминологија и 1 студент од СП 

Безбедност и евроатлански интеграции.  

Во текот на наставата по логорување за одбележување е посветеноста и 

мотивираноста на студентите за учество во сите тематски активности. 

 

Издавачка дејност 

 

Во текот на 2019 година Факултетот за безбедност  издаде 4 основни учебници, едно 

учебно помагало, два зборника на трудови, една монографија, два истражувачки 

извештаи и два броја на Годишникот на Факултетот за 2018 година.  

Изданијата на Факултетот на студентите им беа достапни преку книжарницата на 

Факултетот или преку пакети книги. 

Факултетот за безбедност  за студентите во летниот семестар во учебната 2018/19 година  

оформи пакети книги за вторите семестри на СП по Криминалистика, Безбедност и 

Криминологија и криминална политика и четвртиот семестар на СП Криминалистика, 

додека за зимскиот семестар во учебната 2019/20 година  овозможи студентите  по 

пристапни цени  да набават книги во пакет за првиот семестар на сите студиски 

програми од прв циклус студии освен за СП Безбедност и евроатлански интеграции, како 

и за петтиот семестар на СП по Криминалистика. 

Изготвен е и План за издавачка дејност на Факултетот во кој за 2020 година се најавуваат 

58  нови ракописи на учебници, учебни помагала, скрипти, истражувачки извештаи, 

монографии и друго од кои студентите ќе можат да стекнуваат нови и ги прошируваат 

постоечките знаења. 

 

Клиничка настава 

 

Во извештајниот период истакнати стручњаци од практиката изведуваа настава за 

студентите на Факултетот за безбедност. По предметите за кои има можност за такви 

предавања, на студентите им се овозможи да слушнат предавање од избраните лица, но 

и да посетат бројни институции од областа на безбедноста благодарение на ангажманот 

токму на овие лица. Оваа политика Факултетот ќе продолжи да ја развива и во наредниот 

период. 
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Самоевалуација (оценување на квалитетот) на наставниците и соработниците 

 

Во извештајниот период не е спорведувана нова самоевалуација, но за обележување е 

дека на високо ниво функционира пополнувањето на прашалниците од страна на сите 

студенти кои запишуваат нареден семестар. 

 

Активности на наставниците (сумарен приказ) 

 

Врз основа на пополнетите формулари за Годишните извештаи на наставничкиот кадар 

и сумарните извештаи на катедрите на институцијата може да се констатира завидно 

ниво на објавени трудови (во земјата и странство), учество на конференции, 

симпозиуми, тркалезни маси и сл. Преточено во бројки, сумарно прикажано, обемот на 

активноститие е следен: 

Вкупен годишен извештај - 2019 

 

 Активност / 

ангажман 

Катедрата 

за 

кривично-

правни и 

криминоло

шки науки 

Катедра

та за 

кримина

листичк

и науки 

Катедр

а за 

полици

ски 

науки 

Катедра 

за 

општеств

ени, 

политич

ки и 

правни 

науки 

Катедра 

за 

безбедно

сни 

науки 

ВКУП

НО од 

сите 

катедр

и 

2018 

I. Објавени 

трудови во РМ 

11 12 7 11 5 46 

II. Објавени 

трудови 

надвор од РМ 

9 8 4 11 8 40 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

5 4 4 3 7 23 
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монографии и 

др. 

IV. Учество на 

научни и 

стручни 

собири во РМ 

32 25 27 27 17 123 

V. Учество на 

научни и 

стручни 

собири надвор 

од РМ 

9 8 10 15 10 52 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

8 9 6 12 4 39 

VII.Ангажман 

во настава на 

други 

високообразов

ни институции 

2 5 2 1 1 11 

VIII. Учество 

во други 

активности и 

ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ, 

а за коишто 

Вие оценувате 

дека имаат 

значај да бидат 

нотирани во 

Вашиот 

извештај 

10 14 7 4 13 48 
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Годишен извештај по КАТЕДРИ 

1. Катедрата за кривично-правни и криминолошки науки 

Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки во текот на 2019 година поднесе 

неколку иницијативи до наставно научниот совет, поддржа повеќе проекти и 

индивидуални учества на бројни меѓународни конференции во земјата и во странство на 

нејзините членови.  

1. Разгледување на одредени прашања од делокругот на работење на Катедрата 

 Согласно интерните акти на Факултетот, како и на Универзитетот, Катедрата 

донесе свои мислења, предлози и заклучоци за повеќе прашања кои се дел од студиите 

на првиот, на вториот и на третиот циклус: 

• Разгледа вкупно 11 идејни скици за магистерски и специјалистички трудови 

поднесени до Наставничкиот совет на вториот циклус на студии. Притоа, даде 

свои сугестии за подобрување на одредени скици, а исто така и наши членови беа 

предложени за членови во Комисиите за оценка на подобноста на темата, 

• Поднесе предлози за покриеност на наставата на првиот  циклус на студии, 

• Поднесе предлози за членови во комисија за предметите на вториот циклус на 

студии, 

• Поднесе иницијатива за разграничување и прецизирање на областите во кои 

наставниот кадар е избран, како и избор на една матична катедра, без разлика што 

според изборот во звање повеќе наставници припаѓаат на две или три катедри. 

• Поднесе иницијатива за измена на промена на Правилникот за ЕКТС на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, во делот на полагањето на 

вториот колоквиум. Предлогот е да се врати старото решение за можноста 

студентите да имаат право вторите кололвиуми да ги полагаат во текот на сите 

три испитни сесии, а не само во првата, како што е сегашното решение. На тој 

начин би се избегнала нерамноправната положба со студентите за кои важат 

старите одредби од Правилникот.  

• Донесе предлог повторно да се разгледа можноста за отфрлање на скици за 

магистерски и специјалистички трудови доколку не ги исполнуваат минималните 

стандарди, имајќи предвид дека кандидатот можеби нема да биде во можност 

дадените забелешки и корекции од избраната комисија да ги поправи во 

предвидениот рок од 30 дена. Исто така со ваквото решение, често се доведуваат 
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избраните членови во комисијата да не се согласат со подобноста на темата, 

поради што не поднесуваат извештај во предвидениот рок. 

 

Во текот на 2019 година беа одржани 8 редовни состаноци. 

 

Покарактеристични активности на членовите на катедра надвор од Факултетот се 

следниве: 

• Учество на проф. Миодраг Лабовиќ како член во Советот за имплементација на 

стратегијата за реформи во правосудниот  систем 

• Учество на проф. Оливер Бачановиќ како член на Владино тело избрано до 

Министерката за труд и социјална политика. Дел од преземните активности 

вклучуваат подготовка на Национална стратегија и Акциски план.  

• Учество на проф. Саше Герасимоски како дел од обуката за проценка на 

безбедносен ризик за потребите на Агенцијата за приватно обезбедување „ОСА„ 

– Скопје. 

• Учество на проф. Саше Герасимоски како дел од обуката за проценка на 

безбедносен ризик за потребите на Агенцијата за разузнавање на Република 

Македонија 

• проф. Катерина Крстевска –предавач вклучен на листата на предавачи на 

Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „Павел Шатев“, 

• Учество на проф. Весна Стефановска како член на работната група за 

класификација на кривичните дела според меѓународната класификација во 

рамките на Државниот завод за статистика 

 

2. Реализирање проектни активности 

Во текот на 2019 година, повеќе членови од Катедрата активно учествуваа и преземаа 

теренски проектни активности како дел од следните проекти: 

• Зајакнување на борбата против недозволена трговија во Југо-Источна Европа.  

• Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот сместени во 

воспитнопоправниот дом и малолетничкиот затвор во Охрид, 

• Истражување на безбедносните ризици во Република Македонија 

• Воспоставување академска мрежа за управување со розоци од катастрофи 

Erasmus + Project Dialogue in Adult Education 
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3. Објавени трудови, учества во научни конференции и други активности на 

членовите  

Иако Катедрата е релативно мала, односно брои шест члена, сепак покажува значителни 

резултати во делот на објавување трудови во земјата и во странство, учества на 

конференции, научни собири и учество на членовите во повеќе активности поврзани со 

научна-апликативната дејност на Факултетот. Вкупниот број на учества и објавени 

трудови се прикажани на следната табела. 

 

Активност / 

ангажман 

проф. д-р 

Оливер 

Бачанови

ќ 

проф.д

-р 

Миодр

аг 

Лабови

ќ 

проф. д-

р 

Саше 

Герасим

оски 

проф. д-

р 

Катери

на 

Крстевс

ка 

доц. д-р 

Весна 

Стефанов

ска 

доц. д-

р 

Наташ

а 

Јовано

ва 

ВКУП

НО 

I. Објавени 

трудови во 

РМ 

2 0 4 1 3 1 11 

II. Објавени 

трудови 

надвор од РМ 

1 1 2 2 3 0 9 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии 

и др. 

2 0 0 0 1 2 5 

IV. Учество 

на научни и 

стручни 

собири во РМ 

7 3 7 4 4 7 32 

V. Учество на 

научни и 

стручни 

1 1 2 3 2 0 9 
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собири 

надвор од РМ 

VI. Учество 

во 

реализација 

на проекти 

2 1 3 1 1 0 8 

VII. 

Ангажман во 

настава на 

други 

високообразо

вни 

институции 

1 0 0 1 0 0 2 

VIII. Учество 

во други 

активности и 

ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

2 1 2 2 1 1 9 

 

2.  Катедрата за криминалистички науки 

Во периодот 01.01.2019 до 31.12.2019 година, катедрата за криминалистичкии науки 

одржа 5 состаноци односно вкупно 23 точки по дневниот ред, на кои беа разгледувани 

прашања поврзани со тековните планирани активности на катедрата: 

- Разгледувани се прашањата за покриеност на наставата за прв циклус студии за 

предметни програми од катедрата за криминалистички науки и даден предлог до 

ННС за составот на предметните комисии; 

- Разгледувани се прашањата за покриеност на наставата за втор циклус студии за 

предметни програми од катедрата за криминалистички науки и даден предлог до 

НС и ННС за составот на предметните комисии; 

- Во наведениот период од страна на катедрата номиниран е наставник како 

заменик член за Наставничкиот совет на втор циклус студии, односно во изборот 

на новиот состав на Советот на втор циклус студии номинирани се двајца 

наставници за член и заменик член на советот; 

- Во наведениот период од страна на катедрата номиниран е наставник како 

предлог член во безбедносната катедра; 
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- Ангажман на некои од наставниците од Катедрата за криминалистички науки на 

други високообразовни институции; 

- Разгледувани  се повеќе предлози за активно организирање и активно учество во 

повеќе национални и меѓународни и стручни конференции како предлог 

иницијатива за одржување на летна школа,  предлог иницијатива за организирање 

на меѓународна конференција во Охрид 1-3 Јуни 2020 година на тема 

„Балканските земји и евроатланските вредности“, предлог иницијатива за 

организирање на Конгрес на криминалистите во Македонија;  

- Активностите на членовите од катедрата за академската 2019/2020 година; 

- Усвоени се 5 записници од одржани седници; 

- Покрената е иницијатива за организирање на летна школа, изготвен е елаборат и 

истата активност ќе биде реализирана од страна на сите членови на Катедрата за 

криминалистички науки во текот на 2020 година 

- Номинирани се двајца наставници од Катедра закриминалистички науки, кои 

зедоа активна улога   во работна група  за Национална проценка на ризиците од 

перење на пари и финансирање на тероризам-НРА 

- Активно учество на членовите на катедра во дебата на тема „Реформи на 

Управата за безбедност и контраразузнавање“ која дебата се одржа во 

Собраниска комисја за одбрана и безбедност во Собранието на РСМ 

- Актовно учество на членовите на катедрата на повеќе реномирани научно –

стручни конференции во земјата и во странство 

- Акривно учество на членовите на катедра на повеќе дебати и работилници, 

контактни емисии на теми од областа на безбедноста и криминалистиката 

- Во соработка со Комората за приватно обезбедување, учество на работилница на 

за приватно обезбедување на тема: Професионален стрес, во организација на 

Комората за приватно обезбедуавње 

- На Факултет за безбедност-Скопје работата на советувалиштето се одвиваше 

преку одржување на групни, психо-едукативни работилници во траење од 1,5 час 

во која  просечно, на секоја работилница присуствуваа по 10-15 студенти. 

 

Активност / 

ангажман 

проф. д-

р Б. 

Мургос

ки 

проф. д-

р З. 

Димовс

ки 

проф.д-

р М. М. 

Саздовс

ка 

проф. д-

р С. 

Николос

ка 

проф. д-р 

М. 

Николовс

ки 

про

ф. д-

р Д. 

Бати

ќ 

ВКУП

НО 
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I. Објавени 

трудови во 

РМ 

1 2 2 3 3 1 12 

II. Објавени 

трудови 

надвор од РМ 

0 4 0 3 1 0 8 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

1 1 1 0 0 1 4 

IV. Учество 

на научни и 

стручни 

собири во РМ 

4 5 6 3 3 4 25 

V. Учество на 

научни и 

стручни 

собири 

надвор од РМ 

0 2 4 2 0 0 8 

VI. Учество 

во 

реализација 

на проекти 

1 2 2 1 1 2 9 

VII. 

Ангажман во 

настава на 

други 

високообразо

вни 

институции 

1 1 0 1 1 1 5 
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VIII. Учество 

во други 

активности и 

ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

2 2 3 1 1 5 14 

 

3. Катедра за полициски науки 

Во учебната 2018/2019 година, катедрата за полициски науки работеше со 5 членови кои 

се во редовен работен однос на Факултетот додека 1 член е на извршување на пратеничка 

функција.  

 Активностите на членовите на катедрата се одвиваа преу оддржување на 

формални состаноци и преку електронска комуникација за проследување на 

информации во врска со членување во работни групи и тела на Факултетот, 

проследување на идеи и вмрежувања за научно-истражувачки проекти, како и ангажман 

во пополнувањето на апликациите. 

За одбележување е активноста на членовите на катедрата во подготвување апликации за 

научно-истражувачки проекти и вмрежување со факултети од регионот. Имено, во 

учебната 2018/2019 година членовите на катедрата остварија конструктивна 

комуникација и учествуваа во изработка на три заеднички апликации за добивање 

грантови за научно-истражувачки проекти и тоа: 

1. На повикот за аплицирање на проекти од програмата Еразмус+ (Key Action 2 

(KA2) — Cooperation for innovation and the exchange of good practices, КА204 

Strategic partnerships in the field of education, training and youth, предлог проект: 

„Заедно против заканите – стратегиско партнерство во општествената 

заштита“. 

2. На повикот за аплицирање на проекти од програмата Horizon 2020, Call 2019 

“Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the 

Balkans”, на покана на Центарот за европски перспективи од Словенија 

(координатор на проектната апликација), Факултет за безбедност-Скопје 

аплицираше како партнер на проектот: „"Развој на решенија на повеќе засегнати 

страни со цел спречување на насилниот екскремизам во Западен Балкан"  

3.  На повикот за аплицирање на проекти од програмата Horizon 2020, Call 2019 



57 
 

“Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the 

Balkans”, на покана на Масарик Универзитетот од Брно, Чешка (координатор на 

проектната апликација), Факултет за безбедност-Скопје аплицираше како 

партнер на проектот: ДРАЈВЕРС (Документирање, истражување и влијание врз 

насилниот екстремизам со одговори и решенија. 

 

Проектните апликации го поминаа прагот за задоволување на критериумите, но не 

го добија грантот. Во целост, работата на апликацијата и вмрежувањето во комуникација 

со други европски универзитети се покажа како плодно искуство кое во иднина ќе 

овозможи добивање на проекти. 

 

 Исто така, од Катедрата произлегоа конкретни и компетентни предлози за 

реализација на наставно образовниот процес на 1 циклус студии за студиски програми 

Криминалистка, Безбедност, Криминологија, БФК и БЕИ. 

Врз основа на компетентоста на членовите на катедрата во научната област во 

која се развиваат, до ННС беа навремено доставени предлози за предметни комисии за 

втор циклус студии на Факултетот за безбедност за студиските програми Безбедност 60 

и Безбедност 120, Форензички науки, Кризен менеџмент, Специјалистички студии и 

Криминалистика. 

 Членовите на катедрата особено ја негуваат и унапредуваат соработката со 

Министерството за внатершни работи за која цел се вклучија во научно истражувачки 

проект за статистичките евидеции на полицијата. 

Не помалку значајно е активното и посветеното учество на членовите на 

катедрата во организирањето на Денови на кариера, 2019 година. Номинираните 

членови од катедрата суштински придонесоа кон успешната реализација со свои 

предлози за реализација на сценарија, практични вежби и активности за претставување 

на студентите и студиските програми. 

Во учебната 2018/2019 членовите на катедрата во целост ги покриваат и 

предметните содржини од областа на полициските науки на 3 циклус на студии. 

Во текот на годината, членовите на катедрата на неколку состаноци го 

актуелизираа прашањето за кадровско доекипирање на катедрата преку ангажирање на 

млади кадри кои завршиле на некој од циклусите на Факултетот. Во оваа смисла, 

дебатите вклучуваа изнаоѓање начин за ангажирање на демонстратори но и 

артикулирање на нужната потреба за ангажирање на асистенти. 
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Активност / 

ангажман 

Проф. д-

р С. 

Мирчев

а 

Проф. д-

р Н. 

Дујовск

и 

Проф

. д-р 

Б. 

Гогов 

Проф. д-р Р. 

Рајковчевск

и 

Проф. д-р 

Ј. 

Ивановск

и 

ВКУПН

О 

I. Објавени 

трудови во РМ 

3 1 1 1 1 7 

II. Објавени 

трудови надвор 

од РМ 

0 1 0 2 1 4 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

0 1 2 0 1 4 

IV. Учество на 

научни и 

стручни собири 

во РМ 

8 11 4 2 2 27 

V. Учество на 

научни и 

стручни собири 

надвор од РМ 

3 3 0 3 1 10 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

1 1 1 3 0 6 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразовн

и институции 

1 0 0 0 1 2 
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VIII. Учество во 

други 

активности  

1 2 1 2 1 7 

 

4. Катедра за општествени, политички и правни науки 

Катедрата за општествени, политички и правни науки во текот на календарската 2019 г. 

има одржано 5 состаноци на кои се разгледувани прашања од надлежност на катедрата 

како и прашања од поширок интерес за членовите и Факултетот. 

На состанокот одржан во јануари 2019 год. усвоен е годишен извештај за работењето на 

катедрата кој што беше подготвен врз основа на доставени извештаи на членовите на 

катедрата. 

На состанокот одржан во февруари 2019 год. Беше разгледувана иницијатива за 

утврдување на предлог проект доставена  до ННС од проф.д-р Марјан Арсовски. 

На состанокот одржан во мај 2019 год. разгледувана е покриеноста на наставата на првио 

циклус на студии за претстојната 2019/2020 г., при што е утврден предлог кој што беше 

доставен до ННС. 

На состаноците одржан во октомври 2019 год. предмет на разгледување беше 

утврдување на предлог за член и заменик член на наставничкиот совет на втор циклус 

на студии, а на вториот состанок беше утврден предлог за комисии за одржување на 

настава и испити запредмети на вториот циклус на студии. 

Во врска со работата на Наставничкиот совет на вториот циклус на студии членовите на 

катедрата редовно се известуваат со достава на дневниот ред и материјалите по однос на 

истиот дневен ред,за да можат да даваат свои предлози, сугестии, коментари и 

забелешки. 

Актив

ност / 

ангаж

ман 

Про

ф. д-

р Ц. 

Мој

анос

ки 

Проф

. д-р 

С. Н. 

Стеф

ановс

ка 

Проф

. д-р 

Ж. 

Даск

аловс

ки 

Про

ф. д-

р Н. 

Пели

вано

ва 

Пр

офд

-р 

И. 

А. 

Ма

лет

иќ 

про

ф. 

д-р 

М. 

Арс

овс

ки 

про

ф. 

д-р  

С. 

Мој

сос

ка 

проф. 

д-р 

М. 

Миле

нковс

ка 

про

ф. д-

р В. 

Трај

ковс

ка 

пр

оф. 

д-р 

А. 

Ив

ан

ов 

ВК

УП

НО 



60 
 

I. 

Објаве

ни 

трудов

и во 

РМ 

2 1 0 1 1 1 1 2 2 0 11 

II. 

Објаве

ни 

трудов

и 

надвор 

од РМ 

0 1 4 0 1 2 1 0 1 1 11 

III. 

Објаве

ни 

учебни

ци, 

учебни 

помага

ла, 

моногр

афии и 

др. 

1 0 0 0 0 0 1 1 

 

0 

 

0 3 

IV. 

Учеств

о на 

научни 

и 

стручн

и 

собири 

во РМ 

3 6 2 1 2 5 2 2 2 2 27 
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V. 

Учеств

о на 

научни 

и 

стручн

и 

собири 

надвор 

од РМ 

0 1 8 

  

0 0 2 2 0 

 

1 1 15 

VI. 

Учеств

о во 

реализ

ација 

на 

проект

и 

1 0 1 0 2 1 0 2 1 4 12 

VII. 

Ангаж

ман во 

настав

а на 

други 

високо

образо

вни 

инстит

уции 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

VIII. 

Учеств

о во 

други 

1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 
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активн

ости  

 

5. Катедра за безбедносни науки 

Активност / ангажман Доц. д-р 

Марјан 

Ѓуровски 

проф. д-р 

Татјана 

Гергинова 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во РМ 2 3 5 

II. Објавени трудови надвор од РМ 5 3 8 

III. Објавени учебници, учебни 

помагала, монографии и др. 

7 0 7 

IV. Учество на научни и стручни 

собири во РМ 

12 5 17 

V. Учество на научни и стручни 

собири надвор од РМ 

7 3 10 

VI. Учество во реализација на проекти 3 1 4 

VII. Ангажман во настава на други 

високообразовни институции 

0 1 1 

VIII. Учество во други активности  10 3 13 

 

 Активности поврзани со спроведувањето на ЕКТС 

 

Во рамките на Факултетот за безбедност - Скопје во однос на спроведување на ЕКТС 

системот, како и соодветните прописи кои го регулираат конкретното прашање, во текот 

на 2018 година беа реализирани повеќе активности. При што, како позначајни 

активности може да се издвојат следниве: 

1. следење на обврските во спроведувањето на принципите и механизмите на ЕКТС; 

2. промовирање ЕКТС во рамките на Факултетот; 

3. давање поддршка за практично спроведување на ЕКТС, како и поддршка на 

координаторите на внатрешната организациона единица; 

4. остварување контакти со студентите, како и информирање на студентите за 

ЕКТС; 

5. остварување контакти и соработка со наставниот и соработничкиот кадар; 
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6. остварување контакти и соработка со административниот кадар, особено со 

вработените лица во Службата за студентски прашања; 

7. подготвување на информативниот пакет за ЕКТС, т.е. „Водич за ЕКТС“ за секоја 

студиска програма посебно, а потоа и негово објавување; и сл. 

Беа преземени и бројни активности за промоцијата на Факултетот со цел 

привлекување на студентите од средните училишта. За таа цел, беа реализирани повеќе 

посети на средни училишта при што средношколците беа запознаени со можностите кои 

ги нуди Факултетот, а особено со студиските програми кои се изучуваат. Посетите, кои 

беа реализирани во периодот март - мај 2018, опфатија повеќе средни училишта во 

Скопје и во другите градови во Република Македонија. Во реализацијата на овој проект 

беа вклучени повеќе наставници од Факултетот за безбедност како и вработени во 

стручно-административната служба. Воедно, Факултетот беше промовиран и преку 

учество на манифестацијата „УКЛО - Отворен ден“.  

 

 Меѓународна соработка 

 

Во извештајниот период Факултетот за безбедност оствари солидни резултати на полето 

на меѓународната соработка. Потпишаните договори за меѓународна соработа се добра 

основа за дополнително развивање и продлабочување на соработката на билатерално и 

мултилатерлано ниво. Наставници од Факултетот за безбедност редовно учествуваат на 

конференции и други настани организирани од сродните инситуции со кои Факултетот 

има потпишано договори за меѓународна соработка, како и на некои други странски 

високообразовни институции кои се наши потенцијални партнери како во 

реализирањето на мобилноста на студентите и наставниците, така и на идните заеднички 

истражувачки проекти  

Ги издвојуваме следните активности кои водат кон зајакнување на активностите 

на полето на меѓународната соработка: 

- ажурирање на портфолиото на Факултетот за безбедност-Скопје на англиски 

јазик, за целите на меѓународната соработка. Портфолиото (или на анг. Partner 

Identification Form - PIF) содржи основни податоци за институцијата, неопходни за 

коресподенција и запознавање на потенцијалните партнери со историјата, мисијата, 

активностите, научно-истражувачкиот профил, проектните референци и односите на 

факултетот со релевантни институции од академската и експертската заедница во 

државата и странство. Исто така, следејќи го концептот на интегриран универзитет, дел 
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од портфолиото и ажурирањето на истиот дел се работи во комуникација со колегите од 

Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на Универзитетот „Св.Климент 

Охридски“ Битола (УКЛО), во однос на податоците кои се однесуваат на универзитетот, 

а со оглед на тоа што универзитетот се јавува како правен субјект при аплицирање во 

меѓународни проекти. Тоа се податоци кои се однесуваат на проектната историја на 

универзитетот и технички податоци (адреса, меѓународни кодови, ЕДБ, ДДВ број, 

раководно лице и сл.). 

- коресподенција и координација на студентските активности преку тимови 

составени од студенти кои изразиле иницијативност и желба да работат на 

себепромоција и развој, а од скоро и преку Студентското собрание на Факултетот за 

безбедност-Скопје. Како резултат на соработката со студентите во втората половина на 

2019 година договорени се неколку конкретни активности кои ќе следат во 2020 година: 

- пет студенти од Факултетот за безбедност-Скопје во периодот април-мај 2020 

година пет седмици ќе бидат гости на нивните колеги и ќе слушаат модул од 

политичките науки на Катедрата за политички науки и меѓународни односи при 

Факултетот за филозофија и уметности на Универзитетот од Западна Бохемија (Плзен, 

Чешка). Нашите студенти ќе бидат стипендирани од чешкиот универзитет со сума од 

околу 200 евра по студент во наведниот период, што им овозможува да покријат значаен 

дел од трошоците за сместување и исхрана. Селекцијата на студентите и информирањето 

за предлогот од мојата колешка од универзитетот од Плзен се направени преку 

Студентското собрание. 

- десетина студенти од Катедрата за политички науки и меѓународни односи при 

Факултетот за филозофија и уметности на Универзитетот од Западна Бохемија (Плзен, 

Чешка) во периодот 15.03-19.04.2020 година ќе слушаат модул од политички и 

безбедносни науки на Факултетот за безбедност-Скопје. Тука би сакал да искажам 

благодарност до професорите (проф. д-р Жидас Даскаловски, проф. д-р Никола 

Дујовски, проф. д-р Снежана Мојсоска, проф. д-р Марјан Арсовски, проф. д-р 

Александар Иванов и мојата маленкост – проф. д-р Раде Рајковчевски) кои изразија 

подготвеност да се вклучат во реализација на предавањата и доставија кратко резиме од 

нивната биографија и тематските целини кои ќе ги предаваат. Од резимеата е направена 

брошура која наскоро ќе биде споделена со студентите од Чешка. Воедно, на чешките 

студенти ќе им бидат домаќини студентите од нашиот факултет и претставниците од 

Студентското собрание. Според фондот на часови опфатени со предавањата во рамките 

на модулот, чешките студенти ќе добијат кредити од нивната високообразовна 
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институција. Консултации во врска со обемот и формата на модулот се направени со 

Канцеларијата за меѓународна соработка на УКЛО.  

- Како резултат на добрите искуства во периодот 5-12.05.2019 година кога четири 

студенти од Полициската академија од Долна Саксонија (СР Германија) беа гости на 

Факултетот за безбедност-Скопје, на нашите студенти и партнерските институции 

(Центарот за обука, Криминалистичкиот музеј и Единицата за брзо распоредување на 

МВР, Црвениот крст на Република Северна Македонија и ТАВ Македонија), во периодот 

18-22.05.2020 година шест до осум германски студенти повторно ќе бидат наши гости и 

ќе остварат студентски посети/пракса според веќе договорената агенда.  

- Во соработка со Амбасадата на Романија во Северна Македонија, СЕЛЕК и 

МВР, за октовмври 2019 година беше планирана посета на СЕЛЕК Центарот и на 

Полициската академија во Букурешт (Романија) од страна на десетина студенти и еден 

професор на Факултетот за безбедност-Скопје. Заради потребата од логистичка 

поддршка од МВР и изборите закажани во 2020 година, договорањето и реализацијата 

на посетата се одложени за средината на 2020 година.  

- Исто така, во овој дел треба да се напомене дека со добра соработка со одредени 

студенти успеавме во септември 2019 година четири наши студенти да учествуваат на 

младискиот камп за евроатлантски интеграции „РЕАКТ 2019“ кој повеќе од десет 

години се одржува на различни локации во Црна Гора. Овој пат кампот се одржа во 

Жабљак и на него пристуствуваа студенти и млади луѓе од повеќе од десет земји од 

регионот. 

- во соработка со Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, и 

во комуникација со г-ѓа Калиопа Кривошија Стилиновиќ од Секторот за настава, наука 

и меѓународна соработка на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола (УКЛО), во 

октомври 2018 година започнавме процес на поддршка на апликацијата за програмата 

“Fullbright English Language Fellow”. Откако во ноември 2018 година апликацијата беше 

формално поднесена, согласно објавените резултати во половината на 2019 година, 

имаме успешна апликација и веќе од октомври 2019 година проф. Патриша Дејвидсон 

од Northeastern University (Бостон, Масачусетс) се вклучи во наставата по англиски јазик 

на студиските програми на прв циклус студии за целото времетраење на наставата во 

академска 2019/20 година. Тука особено сакам да ја истакнам соработката со колешката 

д-р Весна Трајковска, виш лектор по англиски јазик, без чии заложби и поддршка 

немаше да ја реализираме оваа иницијатива. 
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- следење на активните повици за проекти и на повиците за 

партнерство/градење на проектен конзорциум од различни програми на ЕУ и други 

програми. Присуство на вебинари и инфо настани организирани во Скопје за програми 

за финансирање на проекти од средства на ЕУ (Е+, Хоризонт 2020, КОСТ) и други 

донори. 

- континуирана поддршка во градењето на проектни тимови, прослдување 

на релевантни повици за конференции и експертиза до професорите на Факултетот за 

безбедност-Скопје.  

 

Тематски активности: 

Еразмус+ (КА103) 

- Постојано ажурирање на податоците кои се однесуваат на програмата 

„Еразмус Плус“ за мобилност на кадар и студенти (КА103) и надрагување на посебната 

под-веб страница со поддршка на Оливера Трајанова и Кемал Рушид, а во согласност со 

новиот изглед на Веб страницата на факултетот. 

- Во првата половина на 2019 година, двајца наши студенти (Марија 

Ивановска-од втор циклус и Ненад Јурдана-прв циклус) беа на мобилност на 

Универзтетот од Западна Бохемија (Чешка). Во септември 2019 година, други двајца 

студенти од прв циклус студии (Илија Блажевски и Миле Плачков) заминаа на 

мобилност во траење од два семестри во истата високообразовна институција. 

- Од 01.10.2019 година Дора Варјачич, студентка на втор циклус студии на 

Факултет за безбедносни науки од Љубљана при Универзитетот од Марибор е на 

мобилност на нашиот факултет во траење од два семестри. Тука особено сакам да ја 

истакнам извонредната соработка со раководителите на вториот циклус студии (проф. 

д-р Снежана Мојсоска и проф. д-р Цане Мојаноски) и професорите на избраните 

предмети. Со оглед дека колешката Варјачич изрази желба да се вклучи во активностите 

за интернационализација на факултетот, заеднички работиме во повеќе активности за 

креирање и поддршка на новоформираните проектни тимови за тековните повици, но и 

за развивање на вештините  и капацитетите на Студенстко собрание.  

- Во септември и октомври 2019 година беа потпишани договори за Е+ за 

мобилност на кадри и студенти со “Aurel Vlaicu” University of Arad (RO ARAD01) и 

Bilkent University (TR ANKARA07) во областа на политичките науки и меѓународните 

односи. Со овие два договори, Факултетот за безбедност-Скопје има потпишано вкупно 

девет договори во оваа програма. 
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- Во ноември 2019 година, кога беше објавен Програмскиот водич на 

програмата „Еразмус Плус“ и насоките од УКЛО, започнаа активностите за 

информирање на студентите и наставниот кадар за можностите за мобилност (КА103). 

Воедно на повикот за прелиминиарни пријави за мобилност кој се уште е активен, се 

пријавија пет професори и десетина студнети. 

- Како и минатата година, во непосредната комуникација со студентите се 

потврдија претходно идентификуваните клучни проблеми кои го одразуваат интересот 

на студентите да аплицираат за Е+ мобилност како што се: отсуство на самодоверба, 

јазични вештини и вештини за комуницирање преку е-пошта или други средства за е-

комуницирање, отсуство на предизвик за студирање во странство и сл. Кај наставниците, 

проблем се јавува во тоа што според официјалната политика на УКЛО, квантитетот на 

мобилноста е условен со квантитетот на студентската мобилност, а одлуките се 

донесуваат на ниво на УКЛО. Сепак, нашата единица, како и минатата 2018/19 година 

кога проф. д-р Марина Малиш Саздовска ја реализараше мобилност на Универзитетот 

во Велика Горица во летниот семестар, доби една можност за мобилност за кадар за 

академската 2019/20 година која се реализираше од проф. д-р Светлана Николоска на 

Академијата на МВР во Софија во зимскиот семестар.  

 

 

 

Проекти 

- Преку следење на повици за партнерства го формирав проектниот тим на 

Факултетот за безбедност-Скопје раководен од проф. д-р Саше Ѓерасимоски. Тимот, 

заедно со координаторот од Германија и уште шест партнери од Хрватска, Данска, 

Полска, Кипар, Украина и Германија, аплицираше со проект насловен како „Дијалог за 

возрасни“ во рамките на повикот за 2019 година на КА204 акцијата (Strategic partnerships 

in the field of education and training, со рок 21/03/2019). Проектот е добиен и финансиран 

преку германската Национална агенција. Спроведувањето на проектот започна на 

01.10.2019 година и ќе трае 26 месеци. Покрај раководителот, како внатрешни учесници 

вклучени се проф. д-р Марјан Арсовски, виш лектор д-р Весна Трајковска и проф. д-р 

Раде Рајковчевски. Проектот има буџет од 15946 евра за факултетот и во рамките на 

неговото спроведување предвидени се да одржат седум работни состаноци и две обуки.  

- Врз основа на претходна комуникација со колегите од Sheffield Hallam 

University, го формирав проектниот тим на Факултетот за безбедност-Скопје раководен 
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од проф. д-р Марина Малиш Саздовска. Тимот (во кој е вклучен и проф. д-р Александар 

Иванов), заедно со коориднаторот од Велика Британија и академски партнери од Босна 

и Херцеговина и Грција, во јуни 2019 година аплицираше за повеќегодишен проект од 

НАТО СПС програмата (NATO SPS Multi-Year Project), насловен како ВЕКТОР (Virtual 

Evidence Capture Tool for Ordnance Recovery). Буџетот на проектот кој се однесува на 

факултетот е околу 80.000 евра и е со траење од 24 месеци. По поминатиот прв филтер, 

во ноември 2019 година беше направено одредено услогласување на буџетот на 

партнерите и координаторот. Преку поддршка на тимот на факултетот, деклариравме 

сопствен удел (без финансиски импликации за факултетот). Во првата половина на 2020 

година се чека финална одлука од телата на програмата во НАТО. 

- Коресподенција со тимот на Факултетот за безбедност-Скопе за проектот 

АНЕТРЕЦ (Academic network supporting EU policy towards Western Balkans with emphasis 

on regional cooperation inspired with reconciliation – ANETREC) кој започна кон крајот на 

2019 година и во кој се вклучени проф. д-р Жидас Даскаловски, проф. д-р Марија 

Миленковска и професорот во пензија д-р Владимир Ортаковски.  

- Тимови на факултетот со координатори од Словенија (Centre for European 

Perspective) и Чешка (Masaryk University) аплицираа со две различни апликации во 

рамките на специјалниот повик од програмата „Хоризонт 2020“ насловен како “Drivers 

and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans” (SU-

GOVERNANCE-10-2019, со рок 14/03/2019). Проектните апликации насловени 

“DRIVERS (Documenting, Researching and Impacting Violent Extremism with Responses 

and Solution)”, односно “PCVE-WB (Developing Multi-Stakeholder Solutions To Prevent 

And Counter Violent Extremism In Western Balkans)”, не добија одобрување за 

финансирање од Европската комисија.  

- По објавата на Програмскиот водич за програмата „Еразмус плус“ во 

ноември 2019 година активно се работи на креирање на проектни тимови за проекти од 

подпрограмите Е+ КА2, Е+ Спорт и Е+ Жан Моне, кои се надевам дека со развојот на 

комуникацијата и проектните апликации ќе успеат да аплицираат преку поширок 

меѓународен конзорциум на повиците опфатени со роковите февруари-април 2020 

година. 

 

Материјално-финансиско работење 
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Финансискиот извештај ја претставува генералната слика за работењето на 

институцијата за фискалната 2019 година. 

 На Факултетот за безбедност беа превземени многубројни мерки од аспект на 

финансиското работење кои воедно го претставуваат вкупниот сет на активности. 

Основни показатели за тоа се: билансот на состојба кој ја претставува финансиската 

фотографија на состојбата во којашто се наоѓа институцијата. Се состои од актива и 

пасива коишто мора на крајот на годината да бидат изедначени. Билансот на успех е 

детален преглед на сите приходи – приливи и расходи - одливи на финасиските средства. 

Доколку приходите се поголеми од расходите како што е во нашиот случај 

институцијата остварила позитивен финасиски резултат.Сето ова ја истакнува 

солвентоста и успешното менаџирање од страна на раководните лица. 

Приходи и расходи во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година на 

самофинасирачка сметка 160016125578810 на Факултет за безбедност-Скопје 

 

Биланс на успех 

Конто Опис По годишна сметка за 2019 година 

  

I. Приходи  

741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт  

723011 Такси за диплома и сертификат 435.936 

723012 Такси за запишување 12.839.277 

723013 Такси за испит 3.791.266 

723014 Такси за лаборатории  

723019 Други образовни такси 2.352.750 

723119 Други помошни активности 157.221 

723212 Книги и др. материјали за образование 902.165 

723219 Приходи од продажба на производи и стоки  

723220 Приходи од продажба на други производи  

725939 Останати неданочни приходи 337.721 

723911 Приходи од кирии и закупнини  

741114 Пренесени приходи од претходната година 2.332.080 

742114 Приходи од Европска Унија  

  

        1. Вкупно Приходи 23.148.416 
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II. Расходи  

401000 Основни плати  5.735.269 

402000 Придонеси за социјално осигурување 2.172.803 

403100 Останати придонеси од плати  

412000 Постојана резерва (непредвидливи расходи)  

413000 Тековни резерви (разновидни расходи)  

420000 Патни и дневни расходи 84.053 

421000 Комунални услуги, греење, комун. и транспорт 456.924 

423000 Материјали и ситен инвентар 668.200 

424000 Поправки и тековно одржување 70.920 

425000 Договорни услуги 9.904.482 

426000 Други тековни расходи 387.586 

451000 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори  

464000 Разни трансфери  

465000 Исплата по извршни исправи  

471000 Социјални надоместоци  

480000 Купување на опрема и машини 1.799 

481000 Градежни објекти  

482000 Други градежни објекти  

483000 Купување на мебел  

485000 Вложувања и нефинансиски средства 1.750 

486000 Kупување  на возила 1.062.000 

      

       2. Вкупно Расходи 20.545.786 

A Вишок на приходи – добивка пред оданочување (1-2) 2.602.630 

Б Пресметан данок од добивка 15.814 

В Данок од добивка за плакање 15.814 

Г Нето добивка/загуба (А-Б) 2.586.816 

Д Покривање трошоци од минати години  

Ѓ Пренос на приходи за наредна година (Ѓ=А) 2.602.630 

Е Непокриени трошоци за тековна година  

 

Биланс на состојба 



71 
 

 

Реден број Опис По годишна сметка за 2019 година 

 

  

I. Актива  

1. Постојани средства (материјални вложувања и средства за работа)  

2. Парични средства и краткорочни побарувања 3.633.599 

3. Материјали, резервни делови и ситен инвентар 4.749.845 

4. Непокриени расходи и др. долгорочни кредити и заеми  

  

        1. Вкупно Актива 8.383.444 

  

II. Пасива  

1. Деловен фонд 4.749.845 

2. Долгорочни обврски  

3. Тековни обврски 3.633.599 

        2. Вкупно Пасива 8.383.444 

 

 

 

 

Приходи и Расходи 

При искажување на приходите се применува сметководственото начело на парично 

искажување.Расходите се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното 

настанување, по основ на сите активности. Правилно и точно искажаните расходи врз 

сметководственото начело на парично искажување овозможуваат усогласување на 

состојбите на паричните средства со вишокот на приходите над расходите.Тековните 

расходи се најзастапени, при што вообичаено е бруто платите да зафаќаат најголем 

процент од тековните расходи. 

Согласно Законот за извршување на Буџет се подготви Буџетски циркулар за 

период од 2020 до 2022 година, Буџетскиет корисници не смеат да превземат обврски 

или да направат расходи над лимитот на одобрените средства со Буџетот, и во рок од 25 

дена од денот на донесување на Буџетот до Трезорот при Министерство за финансиии 
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согласно законските одредби  доставивме годишен финаносв план по квартли за 

користење на средствата по сметки, програми и подпрограми. 

За потребите на Факултет за безбедност се  набави ново патничко моторно 

возило-АА лимузина. За целосна реализација на потребната набавка се обезбедија 

средства од сметката за  самофинансирачки активности во износ од 1.062.000,00 денари. 

Буџетските корисници имаат задолжителна обврска за спроведување на попис, 

бидејки тоа е една од најзначајните постапки и процедури во процесот на изготвување 

на завршна сметка.  Пописот беше  навремено  и копмлетно спроведен  во согласност со 

законската регулатива Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници и 

Правилникот за сметководство за буџети и буџетски корисници, со цел да се утврди 

фактичката состојба на 31 декември како датум на изготвување на финансискиот 

извештај Биланс на состојба,  но и како реална потреба за отчет на одговорното лице за 

вистинската состојба на средтсвата, побарувањата и обврските. 

Според Упатството за начинот на трезорско работење секој буџетски корисник е 

должен да ги евидентира повеќегодишните обврски ПО1 и обврските за тековната 

година О1, кои што од оваа година се поднесуваат по  електронски пат, преку веб 

апликација со примена на сертификати за електронски потпис. Пријавувањето на 

обврски се извршува во рок од 15 дена од денот на нивно настанување, со приложување 

на склучен договор и добиена согласнот, согласно 47 од Законот за буџети. 

Пријавувањето пак на обврските кои што се однесуваат на тековната година се 

пријавуваат од страна на буџетскиот корисник доколку истите се поголеми или еднакви 

од 370.000,0 денари за сите видови на расходи, освен за исплати кои што се вршат преку 

разделот 09002 –Министерство за финансии-Функции на државата. Пријавувањето на 

обврска со О1 преку ПО1 се врши во рок од 30 дена по пријавување на повеќегодишна 

обврска со образец ПО1 најдоцна до 31 јануари. 

Книжарницата на Факулте за безбедност располага со почетно салдо по завршна 

сметка во износ од 4.749.845,00 денари. 

Системот за финансиско и материјално работење располага со шест модули меѓу 

кои еден од нив е и модулот за материјално и магацинско работење и нуди можност за 

евидентирање на приемници и испратници, лагер листа по количина, цена и вкупен 

износ и истиот е поврзан со фискален уред Вардарец, преку кој се одвива продажбата на 

залихите  во книжарницата. 

Врз основа на член 11 од Законот за пријавување и евидентирање на обвсрки 

(,,Службен весник на Р.Македонија” бр 64/18) министерот за финансии донесе 
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Правилник за начинот на пријавување на обврските и за формата и содржината на 

збирните извештаи. Пријавувањето на обврските се врши врз основа на месечна основа 

со прикажување на дел од податоците од сметководствената евиденција на субјектите 

во електронски систем за пријавување и евиденција на обврски ЕСПЕО, најдоцна до 10-

ти во тековниот месец, за претходниот месец. На субјектите кои ги пријавуваат 

обврските  преку ЕСПЕО системот Министерството за финасии  им обезбедува 

контролиран пристап до истите, односно пристап до податоците во однос на пријавените 

обврски. 

Во одделението за материјално – фиансиско работење се води евиденција и 

истата се  ажуририра во континуитет за следните активности : исплати и уплати на 

студентите кои произлегуваат од нивното студирање согласно ЕКТС стандардите, како 

и исплати на вработените и ангажираните наставници и соработници во сите циклуси на 

студии и студиски програми, согласно акредитацијата и предвидените наставни 

содржини и фонд на часови, по електронски пат преку ПДД систем.  Подготвен е и 

годишниот план за јавни набавки, изготвени се квартални и годишни даночни пријави 

преку системот Е-Даноци на УЈП кои резултираа со потврда за успешност. 

Во врска со реализацијата за Меѓународна научна конференција, одржана во 

Охрид 2019 година беа превземени сите потребни активности преку, изготвување на 

промотивен материјал, изготвување на фактури, организација за сместување  и превоз 

на учесниците и сл. Вкупниот приход од уплата од котизации изнесува 171.519,00 

денари или вкупно 35 уплати. 

На 30.12.2016 година Деканатската управа донесе Одлука за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување висина на средства за покривање на трошоците 

за учество на научни и стручни собири во земјата и во странство на наставниците и 

соработниците вработени на Факултет за безбедност-Скопје, со која се зголеми износот 

на средтсва во висина од (1200 евра.) Согласно наведената Одлука средствата беа 

реализирани во февруари 2019 година, а со тоа се овозможи и стручно усовршување во 

областа на наставно-научната и истражувачката дејност, која е oд особен интерес за 

унапредување и зголемување на квалитетот во извршувањето на пооделните задачи. 

 

 

Јавни набавки 
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Во 2019 година Комисијата за јавни набавки редовно ги спроведуваше постапките за 

јавни набавки предвидени во планот за издавачка дејност. Според склучените договори 

и потрошените средства, може да констатираме дека јавните набавки на Факултетот за 

безбедност се спроведуваат на високо квалитетно ниво, а поради таквата политика 

Факултетот заштедува значајни суми секоја година. Во извештајниот период се 

спроведени вкупно дванаест постапки, сите успешни. Сите склучени договори за јавни 

набавки се објавени на веб страната, а извештајот за спроведените постапки е усвоен од 

страна на Наставно научниот совет во јануари 2020 година. Кварталната евиденција 

редовно се објавува на веб страната на Бирото за јавни набавки и се следат сите новини 

и насоки од бирото. На веб страната во делот Сервис за вработени се објавени 

Извештајот за јавни набавки за 2019 година, како и Планот за јавни набавки за 2020 

година. 

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер 

 

Факултетот за безбедност редовно ги следи и исполнува обврските кои произлегуваат 

од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Во 2019 година 

беше постапувано по вкупно две поднесени барања и двете навремено позитивно 

одговорени. Годишниот извештај за 2019 година навремено е доставен до Комисијата за 

слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

 

Административна и помошно-технички служби 

 

Во првата половина на 2019 година беше ангажиран В.Д. Секретар, на кој Договорот 

спогодбено му се раскина поради негово вработување како Виш соработник за човечки 

ресурси. Исто така, во правната служба, имаше уште едно ново вработување, односно 

во месец октомври се вработи и Секретар на факултетот. Годишниот план за 

вработување за 2019 година солидно се реализираше, во смисла дека покрај овие две 

нови вработувања, се вработи и Помлад соработник за финансиско, сметководствено и 

материјално работење. 

Во извештајниот период, мошне значајно е да се спомене и реновирањето на 

административната зграда, тоалетите во деканот и книжарницата. Правната служба 

заедно со Деканот работеше на барање за добивање на средства за реновирањето преку 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. По донесената Одлука бр.05-113/4 од 
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09.04.2019 година од страна на Факултетот за безбедност – Скопје за избор на 

најповолна понуда, склучен е Договор бр. 05-113/5 од 23.04.2019 година за набавка на 

работи со наведениот економски оператор кој е носител на набавката, односно 

изведувач. Исто така, Факултетот за безбедност – Скопје има склучено Договор бр. 03-

3/20 од 11.03.2019 година за интелектуални услуги, за проектирањето на постоечката 

состојба, новата состојба и предмер на позиции и количини и Договор бр. 05-113/6 од 

24.04.2019 година за вршење на надзор. Реновирањето траеше неколку месеци и се 

одвиваше во текот на летниот период. Вработените од административната зграда, 

привремено беа преместени и функционираа во библиотеката „Јордан Спасески.“ По 

завршеното реновирање, се овозможи поголема ефикасност и продуктивност кај 

вработените.  

Покрај тоа, набавени се канцелариски мебел и работни униформи за дел од 

стручните служби на Факултетот. 

Исто така, беа побарани и добиени финансиски средства за набавка на 

информатичка опрема преку Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. По 

завршената јавна набавка и доставата на информатичката опрема, се овозможи поголема 

брзина и задоволство при работењето кај вработените.  

Поголемиот број од актите кои се изработуваат во правната служба, се заверуваат 

електронски, во електронскиот систем за управување со документи (DMS) за заверување 

на документите/записите. Тоа претставува водење на електронска архива, поединечно 

како и за другите служби, така и за Правна служба. Вкупно 489 акти беа заверени во 

DMS на Правната служба. 

Покрај наведеното, во овој период Правната служба ги извршуваше своите 

тековни работни задачи, односно подготовка на договори, решенија, одлуки и сите 

останати акти кои произлегуваат од работењето на факултетот. 

 

 Активности на Студентскиот парламент 

 

На 16.10.2019 година, во просториите на Факултет за безбедност – Скопје се одржа 

гласање за избор на Претседател и членови на Факултетското студентско собрание на 

Факултет за безбедност – Скопје. По спроведеното гласање и изброените гласачки 

ливчиња, од страна на Конкурсната комисија беше утврдено дека за Претседател на ФСС 

се избира Александар Стојановиќ, а за членови на ФСС се избираат: Борче Сребреноски, 

Васил Илиески, Мартин Јовановски, Владимир Ѓорѓиевски, Златко Анастасовски, 
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Моника Тодорова, Михаела Трајкоска, Марио Тодоровски, Стефан Тодоровски и Трајче 

Илиоски. 

На ден 08.11.2019 година, ФСС на Факултет за безбедност  Скопје одржа седница 

на која беше формирана изморна комисија за изработка на Предлог – статут на ФСС. 

Изборната комисија беше избрана во следниот состав: Моника Тодорова, Михаела 

Трајкоска и Васил Илиески. На оваа седница беше донесен Предлог – Статутот на ФСС. 

Од ден 12.11 2019 година, ФСС на Факултет за безбедност – Скопје добива свој 

печат, штембил и приемен печат, кои се заведуваат во архивската евиденција на 

Факултетот.  

На ден 14.11.2019 година, ФСС на ФБ – Скопје поднесува барање до ННС за 

усвојување на Предлог – статутот на ФСС. 

На ден 21.11.2019 година ННС на ФБ – Скопје со одлука го усвојува Предлог – 

статуот на ФСС.  Истиот ден, ФСС одржува седница на која со одлука го усвојува 

Статутот на ФСС, заведен под број 03-859/2 од 21.11.2019 година. На истата седница се 

номинираат двајца членови во Универзитетското студентско собрание: Александар 

Стојановиќ и Марио Тодоровски. 

На ден 25.11.2019 година, ФСС на ФБ – Скопје одржува седница на која за 

заменик претседател на ФСС се избира Михаела Трајкоска, за член на Деканатската 

управа се избира Трајче Илиоски, а за членови на ННС со одлука се избираат Моника 

Тодорова и Михаела Трајкоска. Истиот ден, ФСС на ФБ – Скопје распиша конкурс за 

избор на заменик студентски правобранител, при што беше изберена Конкурсна 

комисија за избор на заменик студентски правобранител во следниот состав: Моника 

Тодорова ( претседател на Конкурсната комисија ), Михаела Трајкоска И Марио 

Тодоровски. 

На ден 26.11.2019 година Претседателот на ФСС на ФБ – Скопје, со допис заверен 

под бр. 03-900/1 од 26.11.2019 година, до Ректоратот на УКЛО - Битола ги поднесе 

следниве акти: Одлука на ННС за усвојување на Предлог – статутот на ФСС; одлука на 

ФСС за донесување на Статутот на ФСС и Статутот на ФСС. 

На ден 27.11.2019 година ФСС на ФБ – Скопје, објави повик за учество на стручен 

семинар во Златибор, организиран од страна на Факултет за безбедност – Боеград, по 

претходно добиена покана од претходно споменатата образовна институција. По 

завршувањето на рокот за пријавување е констатирана следнава ситуација: вкупно се 

пријавени 50 студенти кои во периодот од 22 – 25 март 2020 година ќе учествуваат на 

семинарот под називот “ Со силата на знаењето до безбедна иднина”. Во моментот ФСС 
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на ФБ – Скопје е ангажирано во однос на организирањето превоз на пријавените 

учесници. 

На ден 10.12.2019 година, Изборната комисија за избор на заменик студентски 

правобранител, до Претседателот на ФСС поднесе предлог за избор на заменик 

студентски правобранител. За истата фунцкија беше предложена Катерина Николоска, 

студент на Факултет за безбедност – Скопје. На истиот ден, 10.12.2019 година ФСС на 

ФБ – Скопје, врз основа на Статутот донесува известување за подобрување на 

квалитетот на студентскиот стандард, со што се охрабрубаат сите студенти да се 

чуствуваат слободни да поднесат поплаки или пофалби во однос на професионалното 

постапување на вработените на Факултет за безбедност – Скопје. 

На ден 16.12.2019 година, ФСС на ФБ – Скопје донесува одлука за избор на 

заменик студентски правобранител. За таа цел е изберена Катерина Николоска. 

Двете студентки членови на ННС активно учествуваат во работата на ННС и 

присуствуваат на седниците на ННС. Истите на една од седниците поставија прашање 

за можно евентуално укинување на плаќањето на административни такси, што е веќе 

пракса на некои од другите универзитети во РСМ.  

На 04.02.2020 година, ФСС на ФБ- Скопје, врз основа на Статутот донесе 

Предлог – одлука за доделување на месечен паричен надомест за работата на 

Претседателот на ФСС. Истата Предлог – одлука ќе биде точка на дневен ред на 

седницата на ННС која ќе се одржи на ден 14.02.2020 година. 

Во меѓувреме, во месец февруари, Претседателот на ФСС ги организираше 

апсолвентите на ФБ – Скопје, при што од ден 03.02.2020 година, започна 

фотографирањето за табло. Фотографирањето се врши во фото студиото “Метеор 

Дигитал” – Скопје и ќе трае до 13.02.2020 година. 

Членовите од редот на ФСС на ФБ – Скопје кои се избрани за членови на 

Универзитетското студентско собрание, редовно присуствуваат на седниците на УСС 

при УКЛО. Притоа, еден од членовите и воедно Претседател на ФСС на ФБ – Скопје, е 

избран за член на Сенатот на УКЛО и за член на Извршниот орган на УСС при УКЛО. 

Во меѓувреме, ФСС на ФБ – Скопје планира организирање на конференција, во 

соработка со Правниот факултет – Кичево. Се планира темата на конференцијата да биде 

микс на знаења од областа на казненото, казненото процесно право, криминалистиката 

и криминологијата.  
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Заклучок  

 

Годишниот извештај претставува реална слика на постигнатите резултати во 2019 

година. Според наведените податоци може да се забележи континуиран раст на 

Факутетот и во смисла на научно истражувачки активности, проекти, работа со 

студенти, меѓународна соработка, етаблираност во општеството и во меѓународната 

заедница итн.  

 Според бројот на објавени трудови во домашни или меѓународни списанија може 

да се констатира дека е на ниво од претходните години, што укажува на фактот дека 

наставниците посветуваат соодветно внимание на сопствениот развој како научни 

работници. Меѓународната научна конференција се реализираше успешно по десетти 

пат. Што се однесува до бројот на издадени учебници и учебни помагала, исто така може 

да се забележи добар број на објавени наслови, особено за предметите од зимскиот 

семестар. Потребно е дополнително ангажирање на наставниците кои се уште немаат 

објавено учебници или учебни помагала, особено за летниот семестар, тоа да го сторат 
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во соодветно време и заради законските обврски, но и заради задоволување на потребите 

на студентите. 

 Наставата се одвиваше според предвидениот распоред, без поголеми 

отстапувања. На прв циклус студии целиот фонд на чассови е реализиран со минимални 

отстапувања, додека наставата на втор и терт циклус студии согласно предвидениот 

план и програма. Студентите во најголем дел редовно присуствуваат на предавањата. 

 Конечно е формирано Факултетското студентско собрание, а претставниците на 

студентите започнаа да учествуваат во работата на Наставно-научниот совет и 

деканатската управа на Факултетот за безбедност. Очекуваме во наредниот период да 

бидат интензивирани нивните активности.  

 Логорувањето се спроведе успешно и во 2019 година, а практичната настава беше 

реализирана во целост според програмата и распоредот кој одговорниот за практична 

настава го го усогласуваше со одговорните во МВР и другите институции каде 

студентите остваруваат практична работа. 

 Меѓународната соработка е во континуиран раст. Со земјите од регионот се 

бележат редовни контакти, а беа остварени и повеќе посети на Универзитети во земји 

членки на ЕУ и други. 

 Особено беше зајакната апликативната дејност, беа успешно реализирани 

неколку проектни апликации, а дел од проектите продолжуваат да се реализираат и во 

наредниот период.  

 Научните истражувања, исто така, зазедоа соодветен простор од активностите на 

Факултетот и наставниците, беа објавени и промовирани неколку научно-истражувачки 

извештаи. Од страна на надлежните институции таквите податоци беа оценети како 

многу сериозен показател за состојбите во македонското општество и добра основа за 

креирање на институционалните политики. 

 Факултетот продолжи да биде партнер на безбедносните институции и беше 

организатор на многу значајни дебати особено во безбедносниот сектор. За 

одбележување е дека за прв пат од постоењето на институцијата имавме чест да бидеме 

домаќини на Претседателот на Републиката кој присуствуваше на дебата организирана 

во Факултетот. Контактите со Министерството за внатрешни работи беа редовни, а 

Министерот за внатрешни неколку пати го посети Факултетот и присуствуваше на сите 

позначани настани во организација на нашата институција.     

 Финансиската состојба на Факултетот е добра, редовно се извршуваа сите 

исплати и кон вработените и кон сите економски оператори со кои Факултетот 
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соработува. Книжарата на Факултетот работи особено успешно и согласно завршната 

сметка остварила промет од речиси пет милиони денари. Пописот се сложи во целост. 

Факултетот во 2019 година после долг временски период успеа да обезбеди значајни 

средства со кои беше реновирана зградата на стручно-административната служба како 

и делумен зафат во зградата на деканатот.  

 Претставниците на Факултетот редовно учествуваа во работата на органите и 

телата на Универзитетот. Наставно-научниот совет и деканатската управа без поголеми 

потешкотии ги носеа сите предложени одлуки, а сите одлуки беа во функција на 

заедничкото добро и развојот на институцијата. 

 Сепак, остануваат отворени прашањата за финансиската мотивираност на 

вработените. Иако за разлика од повеќето институции на нашиот универзитет, 

Факултетот за безбедност исплаќа покрај платата и сериозни средства за останатите 

активности на наставниците, платата и надоместците на плата на сите вработени 

остануваат на незавидно ниско ниво.  

 Академскиот подмладок на Факултетот за безбедност не постои. Во моментот на 

пишување на извештајот на Факултетот за безбедност повеќе не е вработен ниту еден 

доцент, што е факт што говори особено поразително за односот на државата кон 

високото образование воопшто. Согласностите за асистенти не беа добиени ниту во 2019 

година, факт кој не може и не смее да биде заобиколен, особено поради обезбедените 

согласности за три вработувања во стручната служба кои успешно беа реализирани.  

 Недостасуваат обуки за вработените. Наставниците се оставени сами на себе да 

го пробиваат патот за сопствениот развој. Потребно е и Факултетот, а особено 

Универзитетот и Министерството за образование и наука да преземат дополнителни 

мерки за организиран пристап кон обуките за наставниците и за педагошката, како и за 

научно истражувачка и стручно-апликативна дејност. 

На крајот, дозволете ми како и минатата година, да се залагодарам на сите наставници и 

вработени во стручно административната служба на Факултетот за безбедност, за 

добрата соработка во изминатата година, за заедничките активности, за вложените 

напори, за покажаната лојалност кон институцијата, за идеите, предлозите, за желбите и 

постигнатите резултати за развој на високото образование и поквалитетни услуги за 

нашите студенти. 

 И оваа година има вработени кои не придонесуваа доволно и неоправдано ќе се 

препознаат во претходната реченица. Но, и покрај тоа, и од нив како и од сите други 
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очекувам во наредниот период да бидат повеќе посветени на Факултетот за безбедност 

и да придонесат за заедничкото добро. 

 

Со почит, 

 

 

ДЕКАН  

 

                                    вонреден проф. д-р Никола Дујовски 


