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1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 

Извештајот преставува сублимиран приказ на бројните активности реализирани во 

периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 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. 

 И во 2020 година продолжи нагорниот тренд на развој на Факултетот за безбедност, а со 

тоа и на високото образование во областа на безбедноста. Имајќи ја предвид здравствената 

криза, навремено и квалитетно беа преземени сите потребни мерки за заштита на студентите 

и вработените, па со задоволство може да се констатира дека Факултетот за безбедност добро 

се справи со предизвиците наметнати од пандемијата на Ковид-19. Иако беше една од 

најтешките години од основањето на институцијата, сепак, посветеноста и професионалниот 

пристап на извршување на задачите и активностите, овозможи реализација на сите 

планирани активности и во однос на наставата, науката, како и сите други тековни работи. 

 Факт е дека од прогласувањето на пандемијата во месец март 2020 година, па се до 

завршувањето на извештајниот период, најголем дел од активностите на факултетот беа 

условени од приликите кои ги налагаа здравствените протоколи, но и грижата за здравјето 

на сите вработени и студенти. Во такви услови се искористија можностите на современите 

технологии, па речиси веднаш по започнувањето на кризата, сите активности поврзани со 

наставата и дополнителните активности на студентите беа спроведувани он-лајн.    

 

2. ЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ   

 

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

школи  

 

* На 24.12.2020 година беше организирана online научно-стручна расправа на тема „Заштита 

од неексплодирани убојни средства – актуелни состојби и предизвици.“  Настанот се 

организира во рамките на VECTOR проектот – Алатка за виртуелно собирање докази за 

идентификација и онеспособување неексплодирани убојни средства, поддржан од NATO 

SPS програмата. 

 

* На 21.12.2020 година се одржа онлајн НАТО Форум „Евроатланските вредности и 

општествените предизвици низ призмата на образовниот процес“ во организација на Одделот 

за јавна дипломатија на НАТО и ГАУС Институтот за нови технологии, иновации и трансфер 

на знаење на кој како воведничар и модератор учество зема проф. д-р Марјан Ѓуровски 

Проректор на УКЛО и професор на Факултетот за безбедност-Скопје. На свеченото отворање 

кое се пренесуваше во живо на поголем дел од електронски и социјални медиуми говореше 

Шефот на Канцеларија на НАТО во РСМ полковник Зоран Јанковиќ, идниот македонски 

амбасадор во НАТО и сегашен советник за евроатлански прашања на премиерот д-р Дане 

Талевски, Претседателот на Евроатланскиот клуб на Република Бугарија д-р Соломон Паси и 

проф. д-р Игор Неделковски Проректор на УКЛО и Претседател на ГАУС Институтот за нови 

технологии, иновации и трансфер на знаење. 
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За евроатланските вредности и современите општествени предизвици говореа д-р Моника 

Беговиќ Претседател на Евроатланскиот клуб од Република Хрватска, проф. д-р Драган 

Ѓукановиќ од Белградскиот Универзитет и Амбасадорката Елена Поп Тодорова 

потпретседател на Евроатланскиот клуб на Република Бугарија. Во вториот панел на тема 

„Евроатланските вредности и образовниот процес“ се осврнаа проф. д-р Татјана Стојановска 

Иванова од Филозофскиот факултет при УКИМ-Скопје, проф. д-р Кирил Барбареев од 

Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, д-р Александар 

Стојчев Раководител на Воениот музеј при Министерството за одбрана на РСМ и Весела 

Богдановиќ експерт од ГАУС Институтот. За време на Форумот се промовираше 

истражувањето „Северноатланската Алијанса во образовниот систем на РСМ“ кое се издава 

во рамки на проектот финансиран од одделот за јавна дипломатија на НАТО. 

 

* На 15-16.12.2020 година од страна на MARRI регионалниот центар се одржа виртуелна 

конференција на тема  „Tuning migration procedures to Covid-19: Good practices and way 

forward.“ Учество на конференцијата оствари и проф. д-р Злате Димовски. 

 

* На 10.12.2020 година проф. д-р Злате Димовски зеде учество на 3-та Меѓународна 

конференција за спротивставување на перење пари и спротивставување на тероризмот која се 

одржа на Institutot za Bussines & manegment „Heidelberg“ i Institutot ABIT- Скопје на тема ,,The 

impact of COVID-19 on AML/CFT efforts by government and the private sector.“ Димовски 

зборуваше за Влијанието на COVID-19 врз тероризмот. 

 

* На 03, 04 и 05.12.2020 година се одржа Универзитетската научна конференција во рамките на 

заедничкото празнување на патронот „Св. Климент“ на тема:  „Димензиите на компетенциите”  

а организирана од Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски” и Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола. 

 

* На 22, 23 и 24.09.2020 година Факултетот за безбедност-Скопје со поддршка на фондацијата 

Ханс Зајдел, организираше 11-та по ред Меѓународна научна конференција во хотел 

Метропол, Охрид на тема „THE EURO-ATLANTIC VALUES IN THE BALKAN COUNTRIES.“ 

Освен бројните учесници од државата на кои се одржаа две сесии со физичко присуство 

согласно протоколите на Владата за РС Македонија, се одржи и виртуелна сесија на која 

учесниците надвор од државата или оние кои не можеа физички да присуствуваат имаа 

можност да ги презентираат своите трудови. На официјалното отворање на конференцијата 

имаше повеќе говорници, претставници на академската заедница, претставници на 

институциите и други гости. Помеѓу останатите на свеченото обраќање се обратија: 

Министерот за внатрешни работи на Република Северна Македонија, г-н Оливер Спасовски, 

Проректорот за студентски прашања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, 

проф.д-р Марјан Ѓуровски, Проректорот за меѓународни односи на Државниот тетовски 

универзитет, д-р Шефик Шеку, Претседателката на Комората за приватно обезбедување на 

Република Северна Македонија, м-р Верица Милевска-Стефановска, како и Деканот на 

Факултетот за безбедност – Скопје, проф. д-р Никола Дујовски. Од конференцијата произлегоа 

значајни заклучоци кои ќе бидат испратени на релевантните субјекти во државата, а се 

забележа дека истата беше исклучително добро медиумски претставена што несомнено влијае 

позитивно на афирмација на самиот факултет и Универзитет. Самите учесници изразија 

честитки за успехот на Факултетот за безбедност-Скопје, кој и покрај исклучителните 

вонредни околности поврзани со актуелната пандемија, успеа да организира настан со физичко 

присуство согласно сите протоколи. 
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* На 15.6.2020 година се одржа третиот Вебинар на тема „Лажните вести како хибридна закана“ 

во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултетот за безбедност 

– Скопје и Фондацијата „Конрад Аденауер“ од Германија во рамки на регионалниот проект 

„Влијанието на пандемијата врз функционирањето на безбедносниот систем, јавните политики 

и надворешните односи во услови на вонредна и кризна состојба.“ Учесниците ги поздрави 

Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски и Даниела Поповска од 

Канцеларијата на Фондацијата во Скопје. На оваа тема говореа Драган Секуловски Извршен 

директор на Здружението на новинари, проф.д-р Марјан Ѓуровски Проректор на УКЛО и 

професор на Факултетот забезбедност-Скопје, проф. д-р Татјана Дронзина, од Софиски 

Универзитет, Бугарија, Димитар Стојанов новинар и специјалист за препознавање на лажни 

вести, Бугарија, проф. д-р Драган Ѓукановиќ од Белградски Универзитет, Србија и Стефан Јањиќ 

новинар и уредник на порталот за откривање на лажни вести, Србија. Учесници беа професори, 

студенти и експертска јавност. 

 

 

 

* На 14.05.2020 година одржана е online Стручна расправа на тема ,,Сузбивање на еколошки 

криминал во Република Северна Македонија.“ Активно учество во расправата 

имаа  претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање, 

Државниот инспекторат за животна средина, Министерството за внатрешни работи, Основно 

јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Македонско еколошко 

друштво, како и професори, студенти и експерти од областа на заштита на животна средина и 

сузбивање на еколошки криминал. Од Факултет за безбедност учество зедоа проф. д-р Марина 

Малиш Саздовска и проф. д-р Светлана Николоска. Беа опфатени теми од областа на 

законодавството, конкретните мерки и активности на надлежните органи за сузбивање на 

еколошкиот криминал во земјата, корупцијата, организираните форми на криминал, потребата 

од дополнителна едукација и вмрежување на органите и институциите, потреба за измени во 

казнената политика, финансиските истраги и многу други. Заклучоците од стручната расправа 

ќе бидат доставени до надлежните институции со цел зајакнување на мерките на откривање, 

докажување и разјаснување на еколошките кривични дела во земјата. 

 

* На 21.01.2020 година во хотел Панорамика во Скопје професорите од Факултетот за 

безбедност-Скопје проф. д-р Марјан Ѓуровски Проректор на УКЛО, проф. д-р Никола 

Дујовски Декан на Факултетот за безбедност-Скопје и проф.д-р Марина Малиш Саздовска 

земаа учество со свое излагање на конференцијата во рамки на проектот на Европската 

комисија, а под покровителство на „Агенција за остварување на права на заедниците“ на 

Владата на Република Северна Македонија на тема “Подобрување на демократијата преку 

поттикнување и заштита на малцинските права“ кој го спроведува „GFA Consulting Gruop“ од 

Хамбург, СР Германија. 

На конференцијата активно партиципираа претставници на Централната канцеларија за 

Хрвати во Република Хрватска, претставници на Владата и Владините Агенции на РСМ, 

професори од Факултетот за безбедност, Правен фактултет, како и членови на 

Претседателството на ЗХРМ. 

 

СТРУЧНО – АЛИКАТИВНИ АКТИВНОСТИ 
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Учества во одредени работни експертски тела  

 

* На 26.01.2020 година професорите од Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Никола 

Дујовски, проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Раде Рајковчевски и проф. д-р Катерина 

Крстевска учествуваа во работата на фокус група на која се дискутираше на теми поврзани со 

надзорот над безбедносниот сектор во Република Северна Македонија. Оваа фокус група е во 

рамките на истражувачката компонента на проектот “Развој на капацитети, соработка и 

култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија 

(ДЕКОС).” Главна цел на проектот е придонес кон зајакнување на Парламентите, граѓанските 

организации и останатите чинители во остварувањето на демократски надзор врз 

безбедносниот сектор. Имплементатори на проектот се Центарот за европски безбедносни 

студии од Холандија; Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје; Институт за 

политички студии и Институтот за демократија и медијација од Албанија; и косовскиот 

Институт за истражување и развој на политики. 

  

ПРЕДАВАЊА И УЧЕСТВА НА НАДВОРЕШНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ОДРЕДЕНИ 

АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

* На 30.12.2020 година (среда) од 09:30 на ZOOM платформата се одржа традиционално 

предновогодишно “он-лајн” академско кафе со Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски. на кој присуствуваа студенти од сите циклуси студии и професорите од Факултетот 

за безбедност. Сите студенти и наставници кои учествуваа има можност да разменат искуства 

со Министерот Спасовски за безбедноста, движењето на криминалитетот, плановите за 

иднината. Настанот беше извонредно искуство на срдечен и отворен разговор, студентите имаа 

можност да слушнат силни пораки од Министерот.  Сите студенти и наставници имаа можност 

да разменат искуства со Министерот Спасовски за безбедноста, движењето на 

криминалитетот, плановите за иднината. Деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р 

Никола Дујовски се заблагодари за укажаната чест и на Министерот му додели „он-лајн“ 

Благодарница. 

 

* На 24.12.2020 година во рамки на наставните содржини на предметот „Основи на 

безбедност“ онлајн предавање пред студентите одржа Директорот на Центарот за управување 

со кризи Стојанче Ангелов. За време на гостувањето како предавач кај предметниот наставник 

проф.д-р Марјан Ѓуровски од страна на Директорот Ангелов беше анализирано и претставено 

местото и улогата на секторот за управување со кризи во безбедносниот систем на Република 

Северна Македонија.  

 

* На 10.12.2020 година врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка меѓу Агенцијата 

за национална безбедност на Република Северна Македонија и Универзитот „Св.Климент 

Охридски“-Битола за унапредување на соработката во областа на едукацијата и обуката на 

кадри за теми од заеднички интерес и размена на искуства и знаења гостин предавач беше 

Директорот на АНБ д-р Виктор Димовски кај проф. д-р Марјан Ѓуровски на Факултетот за 

безбедност-Скопје. Во рамки на реализацијата на предметната програма Основи на 

безбедноста преку примена на средствата за електронска комуникација  правејќи спој меѓу 

теоријата и праксата, пред студентите од Факултетот за безбедност-Скопје, директорот на 

Агенцијата за национална безбедност д-р Димовски говореше за безбедносните ризици и 

закани и приоритетите во работата и функционирањето на Агенцијата за национална 

безбедност на Република Северна Македонија како значајна алка во безбедносниот систем на 
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земјата. Директорот Димовски кој дипломирал на Факултетот за безбедност-Скопје, а кој меѓу 

другото е поранешен директорот на Агенцијата за разузнавање, екс Државен секретар на МНР, 

екс функционер на УБК, поранешен Амбасадорот на РСМ во Израел и Србија одговараше на 

бројните прашања на студентите. На крајот нагласи дека во АНБ приоритет при вработување 

ќе имаат најдобрите студенти од областа на безбедноста на државните Универзитети меѓу нив 

Факултетот за безбедност-Скопје. 

 

* На 10.12.2020 година се одржа „Академско он-лајн кафе со Министерката Радмила 

Шекеринска“ на кој присуствуваа студенти од сите циклуси студии и професорите од 

Факултетот за безбедност. Настанот беше извонредно искуство на срдечен и отворен разговор, 

студентите имаа можност да слушнат силни пораки од Министерката и да разменат искуства 

за нивниот понатамошен професионален развој. Министерката Шекеринска секогаш е одличен 

соговорник и предизвика големо внимание и интерес кај присутните. Деканот на Факултетот 

за безбедност, проф. д-р Никола Дујовски се заблагодари за укажаната чест и на министерката 

и додели „он-лајн“ Благодарница. 

 

* На 02.11.2020 година на предавањата по ,,Безбедносен менаџмент“ и ,,Криминалистичка 

оператива“ гостин предавач беше м-р Благојче Петревски кој одржа предавања на тема: 

Менаџирање на критични настани- насилство на спортски терени и Примена на оперативно –

тактички мерки за превенција и репресија при насилство на спортските терени. Студентите 

активно учествуваа во дискусијата, особено за активностите на младите и на навивачките 

групи во процесот на сузбивање на овој вид на критичен настан кој се случува при спортските 

натпревари во земјата. 

 

* На 29.10.2020 година во рамки на предметната програма ,,Еколошка криминалистика,“ во 

организација на предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска гостин предавач 

на online предавањето беше претставникот од Државниот инспекторат за животна средина и 

природа Дарко Блинков. Тој се осврна на надлежностите и овластувањата што ги имаат 

државните инспектори за сузбивање на еколошките кривични дела, како и на актуелните 

сосотојби со загадувањето на еко системите во Република Северена Македонија. Предавањето 

предизвика особен интерес кај студентите кои поставуваа прашања и земаа активно учество 

во дискусијата. 

 

* На 27.02.2020 година пред студентите и професорите на Факултетот за безбедност-Скопје 

ректорката на Белградскиот Универзитет проф. д-р Иванка Поповиќ одржа предавање на тема 

„Истражување и иновации за квалитет и релевантност во високото образование и можности за 

студентите.“ Белградскиот универзитет има 31 факултет, 11 институти и 100 000 студенти. Од 

2012 влезе во првите 500 универзитети на Шангајската листа што, како што рече на 

презентацијата, пред се се должи на човечкиот потенцијал, со оглед дека издвојувањето за 

наука во Србија е околу 0,35 отсто. Темата е значајна и спобуди интерес кај студентите и 

професорите со оглед на искуството на ректорката на Белградскиот универзитет која е во 

официјална три дневна посета на Универзитетот „Св. Климент Охридски.“  

АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

* На 23.12.2020 година се одржа вебинар на тема „Ментално здравје на студентите за време 

на COVID – 19“ во 18 часот. Тема беше ментално здравје на студентите за време на 

пандемијата. Настанот е во организација на УКЛО, во соработка со Факултетот за безбедност-

Скопје, Високата медицинска школа-Битола, активност поддржана од Националната 
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платформа на Комората на психолози. Онлајн вебинарот го водеа професорите: Драгана Батиќ, 

психолог-психотерапевт и Гордана Ристевска-Димитровска, психијатар. 

 

* На 28.11.2020 година се одржа првиот академски час за студентите на втор и трет циклус 

студии. Со почитување на препораките за заштита, пред новите студенти се обратија деканот 

проф. д-р Никола Дујовски, проректорот на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски, раководителот 

на втор циклус универзитетски студии проф. д-р Цане Мојаноски, раководителот на Советот 

за докторски студии проф. д-р Оливер Бачaновиќ и секретарот на Советот за докторски студии 

проф. д-р Марина Малиш Саздовска. Сите говорници упатија честитки до студентите и 

споделија значајни информации за студиите. Сите наставници ќе бидат партенери со 

студентите во градењето на квалитетно високо образование во областа на безбедноста.` 

 

 

* На 02.03.2020 година беше одржана работна средба помеѓу Деканот на Факултет за безбедност 

– Скопје, продеканката за настава и продеканот за меѓународна соработка и раководството на 

Факултетското студентско собрание на Факултет за безбедност – Скопје. На средбата се 

разговараше за повеќе теми од интерес, особено поврзани со претстојната пандемија од Ковид 

19. 

 

* На 06.02.2020 година Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје проф. д-р Никола 

Дујовски и Продеканот за настава проф. д-р Наташа Пеливанова,  на барање на дипломирани 

студенти од Факултетот за безбедност одржаа средба на која се дискутираше за можностите за 

нивно вработување и активностите на Факултетот во таа насока.  

* На 28.01.2020 година на Факултетот за безбедност-Скопје во библиотеката на факултетот се 

одржа „Инфо ден за мобилност на кадар и на студенти во рамките на програмата Еразмус плус 

(КА103).“ Обраќања на Еразмус промо активноста има проректорот за студентски работи, 

проф. д-р Марјан Ѓуровски, деканот на Факултетот за безбедност-Скопје, проф. д-р Никола 

Дујовски и продеканот за меѓународна соработка проф. д-р Раде Рајковчевски. На крајот 

презентации и излагања имаа самите студенти кои учествувале во програмата надвор од 

земјата, како и странски студенти кои се дел од мобилноста на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола. 

 

 ПРОМОТИВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

Промоција на изданија  

 

* На 23.12.2020 година со почеток во 16.00 часот, он-лајн на Microsoft Teams платформата се 

одржа свечената промоција на книгата “Вовед во полициски науки” од авторите проф. д-р Раде 

Рајковчевски и проф. д-р Никола Дујовски. На промоцијата свое поздравно обраќање имаа и 

Министерот за внатрешни работи, г-н Оливер Спасовски, Ректорот на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, проф. д-р Сашо Коруновски, Директорот на Бирото за јавна 

безбедност при МВР, м-р Сашо Тасевски. Иако учебникот „Вовед во полициски науки“ е 

наменет да им послужи како основна литература на студентите на Факултетот за безбедност 

кои го изучуваат истоимениот предмет, за одбележување е дека текстот подеднакво може да 

биде корисен и за пошироката стручна јавност во чиј фокус на интерес се полицијата и 

полициското работење, а особено за професионалните и стручни кругови кои се занимаваат со 

соодветната проблематика на институционално ниво, рекоа рецензентите проф. д-р Томе 

Батковски и проф. д-р Стојанка Мирчева. Промоцијата беше збогатена и со он-лајн настап на 
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Градски женски младински хор „Менада“ од Тетово под диригентство на Маестро проф. д-р 

Ивица Зориќ. На крајот за учебникот „Вовед во полициски науки“ свое обраќање имаа и 

авторите на книгата, проф. д-р Раде Рајковчевски и проф. д-р Никола Дујовски. 

 

Отворен ден  

 

* Во рамки промотивните активности за запишување на Факултетот за безбедност, во текот на 

месец февруари, професорите и вработените посетија повеќе средни училишта во Скопје и во 

внатрешноста на државата, со цел подобро запознавање со студиските програми кои се 

изучуваат на факултетот, како и со начинот и постапката за запишување и студирање. По 

почетокот на Корона кризата, промоциите беа делумно заменети со он-лајн активности и со 

други соодветни корисни информации за идните студенти. 

  



11 
 

3. НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 

Наставно-образовниот процес на првиот, вториот и третиот циклус на студии го 

спроведуваа избрани наставници и соработници вработени на Факултетот за безбедност, како и 

ангажирани наставници и соработници од други установи и институции со одлука на Наставно-

научниот совет. 

  

Наставно-научен 

кадар 

 

Избрани во 

редовен работен 

однос 

 

Ангажирани со 

одлука на ННС 

 

ВКУПНО 

1 Редовен професор 18 6 24 

2 Вонреден професор 12 1 13 

3 Доцент / 2 2 

4 Асистент / / / 

5 Друго / / / 

 ВКУПНО 30 9 39 

 

Ангажирани наставници од други институции 

1.  Проф. д-р Томе Батковски 3 циклус 

2.  Проф. д-р Владимир Ортаковски 3 циклус 

3.  Проф. д-р Трпе Стојановски 3 циклус 

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

5.  Проф. д-р Јове Талевски 1 и 2 циклус 

      6. Проф. д-р Сашо Коруновски 1 циклус 

      7. Вонреден проф. д-р Ице Илијевски 1 и 2 циклус 

      8. Доц. д-р Весна Блажевска 2 циклус 

      9. Доц. д-р Силвана Нешковска 2 циклус 

  

Како и секоја година, изборот на наставниците во повисоко 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 пет постапки за избор во 

повисоко звање (Наташа Пеовска-вонреден професор, Стојанка Мирчева -редовен професор, 

Саше Герасимоски-редовен професор, Снежана Мојсоска – редовен професор и Марија 

Миленковска -редовен професор).  

Како најголем предизвик за наставата останува недостигот на соработнички кадар. На 

факултетот нема ниту еден соработник со што сериозно е нарушен процесот на работа. 

Очекуваме дека  политиката на Министерството за образование и наука ќе овозможи барем 
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делумно надминување на недостигот на соработници. Од минатата извештајна година нема 

вработен ниту еден доцент, факт кој е поразителен за секоја високообразовна институција, а 

посебно за Факултетот за безбедност, еден од најголемите факултети на Универзитетот. 

 

4. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ И ДЕКАНАТСКАТА 

УПРАВА 

 
Во периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, се одржаа вкупно 18 седници на 

Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, од кои 13 редовни седници и 

5 вонредни седници, и тоа: 

 

1. 24.01.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 21 точка, 

2. 14.02.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 23 точки, 

3. 30.03.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 20 точки, а на седница 

дополнето со 3 точким вкупно 23 точки, 

4. 27.04.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 14 точки, а на седница 

дополнето со 2 точки вкупно 16 точки, 

5. 21.05.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 13 точки, повлечена 1 

точка, вкупно 12 точки, 

6. 29.05.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 4 точки, 

7. 03.06.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

8. 11.06.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложена 1 точка, 

9. 18.06.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 15 точки, 

10. 02.07.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

11. 16.07.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 15 точки, дополнето со 

1 точка, вкупно 16 точки, 

12. 27.08.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 9 точки, 

13. 17.09.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 6 точки, 

14. 23.09.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

15. 22.10.2020 година (редеовна седница), со дневен ред предложени 19 точки, повлечени 2 

точки и дополнето со 2 точки, вкупно 19 точки, 

16. 19.11.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 19 точки, 

17. 17.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 20 точки и 

18. 24.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 2 точки. 

 
На седницата на ННС одржана на 17.12.2020 година, проф. д-р Никола Дујовски беше избран во 

втор мандат за декан на Факултетот за безбедност за периодот јуни 2021 - јуни 2024 година.  
 

Во периодот од 01.01.2020 година до 31.01.2020 година се одржаа вкупно 8 седници на 

Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, од кои 7 редовни седници и 1 

вонредна седница, и тоа: 

 

1.14.02.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 8 точки, 

2. 11.03.2020 година (вонредна седница), со дневен ред предложена 1 точка, 

3. 30.03.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 6 точки, 

4. 20.05.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

5. 10.06.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

6. 03.11.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложена 1 точка, 

7. 16.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 8 точки и 

8. 24.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 2 точки. 
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5. УЧЕСТВОТО НА ПРЕСТАВНИЦИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО 

РАБОТАТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ ТЕЛА 

  

 Сенаторите, Деканот, Продеканите и претставниците во работните тела од Факултетот 

за безбедност редовно и активно учествуваа во работата на Сенатот, Ректорската управа, 

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

дадоа придонес за севкупната работа на Универзитетот.  

6. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

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

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

студии.  

За одбележување е дека на првиот циклус студии поради пандемијата наставата во 

летниот семестар 2019/20 година (поточно од 10.3.2020 година) и наставата во зимскиот 

семестар 2020/21 година целосно се реализираше on line во континуитет на кој начин беше 

овозможено студентите без прекин да ја следат наставата и полагаат испити кои дел беа 

реализирани on-line, а дел со физичко присуство со почитување на протоколите на здравствените 

власти. Посебно треба да се нагласи податокот дека на почетокот на зимскиот семестар се 

соочивме со потешкотии во реализацијата на наставата за големите групи. Навремената реакција 

овозможи за релативно краток период да се откупат лиценци од Microsoft Office програмата и да 

се овозможи непречено функционирање на наставниците, на работниот процес и на наставата во 

целина. Набавката на оваа програма се покажа како вистински чекор и се олесни вкупниот 

процес на организација на работата во сложени услови кои ги налага потребата на заштита на 

јавното здравје.  

Подолу е даден прегледот на бројот на запишани студенти на наведените студии во 

учебната 2020/21 година и вкупниот број на студенти во сите години на студии. 

1. Прв циклус на студии 

 

На прв циклус се реализираат четири студиски програми: Криминалистика; 

Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и евроатлански интеграции, 

универзитетски студии по моделот 4+1. 

Подолу е даден прегледот на бројот на запишани студенти на наведените студии во 

учебната 2020 година и вкупниот број на студенти во сите години на студии. 

Студиска програма: Криминалистика 

Табела1. Вкупен број на запишани студенти на СП Криминалистика 

 Државна 

квота 

Кофинан

сирање 

Бранители 

и друг 

основ 

Странски 

државјани 

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 223 222 6 3 / / 454 31 
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Вонредни / 76 4 / / / 80 4 

 

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

година изнесува вкупно 534 студенти. 

Во 2020 година на студиската програма Криминалистика се имаат испишано 45 студенти.  

Студиска програма: Безбедност 

Табела 2. Вкупен број на запишани студенти на СП Безбедност 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

државјани 

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 99 42 1 1 / / 143 10 

Вонредни / 9 / / / / 9 / 

 

На студиската програма „Безбедност“ бројката на активни студенти изнесува вкупно  152  

студенти . 

Во 2020 година на студиската програма Безбедност се имаат испишано 11 студенти. 

Студиска програма: Криминологија и криминална политика 

Табела 3. Вкупен број на запишани студенти на СП Криминологија и криминална 

политика 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 100 13 / 1 / / 114 2 

Вонредни / 4 2 / / / 6 / 

 

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

изнесува вкупно  120  студенти . 

Во 2020 година на студиската програма Криминологија и криминална политика се имаат 

испишано 6 студенти.  
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Студиска програма: Безбедност и евроатлански интегации 

Табела 4. Вкупен број на запишани студенти на СП Безбедност и евроатлански 

интеграции 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 32 / / / / / 32 1 

Вонредни / 2 / / / / 2 / 

 

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

изнесува вкупно 34  студенти . 

Во 2020 година на студиската програма Безбедност и евроатлански интеграции се има испишано 

1 студент.  

Студиска програма: Безбедност и финансиска контрола  

Табела 5. Вкупен број на запишани студенти на СП Безбедност и финансиска контрола 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц. 

Редовни 8 1 / / / / 9 / 

Вонредни / 8 / / / / 8 / 

 

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

изнесува вкупно 17 студенти. 

Во 2020 година на студиската програма Безбедност и финансиска констрола се имаат испишано 

5 студенти. 

Табела 6.  Збирна табела за сите студиски програми 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

Државјани 

и дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц. 

Редовни 462 278 7 5 / / 752 44 

Вонредни / 99 6 / / / 105 4 
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Според овие показатели на нашиот факултет на додипломски студии активно студираат вкупно 

857  студенти, а во 2020 година се испишале вкупно 68 студенти. 

Во текот на 2020 година на Факултетот за безбедност дипломирале 67, а до денес вкупно 1296 

студенти. 

2. Втор циклус на студии 

 

Во 2020 година, работата на Советот 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 01.01.2020 до 31.12.2020 година Советот на втор циклус студии одржа 

18 седници. Активностите на Наставничкиот совет на втор циклус студии во целост се совпаднаа 

со речиси сите надлежности на советот, 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. 

Во академската 2020/2021 г. во сите уписни рокови се запишаа 26 кандидати (види графички 

приказ број 1, кој се однесува на бројот на запишани студенти по студиски програми). Во однос 

на претходната година забележено е зголемување (претходната година се запишаа 21 

кандидати).  

 

Графички приказ бр. 1  Запишани студенти во академската 2020/2021 г. на акредитираните 

студиски програми 

 

Забележливо е намалување на бројот на запишани студенти на студиската програма по  

Криминалистика, во однос на претходната (8 годинава, а 10 минатата), зголемување на бројот 

на запишани студенти има на студиската програма Безбедност (едногодишни), во однос на 

претходната  (7 годинава, а 3 минатата), зголемување  на бројот на запишани студенти има и на 

студиската програма Безбедност (двегодишни), во однос на претходната (3 годинава, а 2 

минатата) додека  намалување на бројот на кандидати се јавува на специјалистичките студии по 

Криминалисти
ка

Безбедност 
(едногодишни

)

Кризен 
менаџмент

Безбедност 
(двегодишни)

Криминологиј
а и 

криминална 
политика

Специјалистич
ки студии по 
безбедност

2020/2021 8 7 1 3 5 2

8

7

1

3

5

2

0
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безбедност (2 годинава, а минатата 6). Зголемување се бележи и на студиската програма Кризен 

менаџмент во 2020/2021 година за 1 студент додека минатата година не се запишаа студенти. Во 

академската 2020/2021 година за прв пат се запишаа 5 студенти на најновата акредитирана 

студиска програма Криминологија и криминална политика. 

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 односно оваа 

година во време на пандемија за прв пат наставата за вториот циклус студии се одвиваше онлајн 

преку електронска платформа, како и посветеноста и одговорноста на наставниците кои беа 

вклучени во реализација на наставата и спроведувањето на испитите.  

Во извештајниот период (види графички приказ бр. 2) Советот на втор циклус на 

одржаните 18 седници (состаноци) разгледа 124 точки на дневен ред. Притоа, Советот за втор 

циклус на студии разгледуваше 21 скици односно пријави за оцена на подобност на тема и 

формирање на комисија. Исто така, до ННС беа доставени предлози за формирање на Комисии 

за оценка на магистерски и специјалистички трудови (12), односно комисии за јавна одбрана на 

магистерски и специјалистички труд  (12). Советот разгледуваше и други барања на студентите 

од втор циклус, донесуваше и одлуки од важност за тековно одвивање на наставата (11). Исто 

така Советот усвојуваше извештаи за подобност на тема и утврдуваше предлози за ментори (10), 

како и по други прашања, како што се: формирање комисија за прием на студенти, донесување 

на одлуки за начинот на студирање итн. Во текот на годината советот утврди и работна група за 

реакредитирање на студиската програма „Кризен менаџмент“ и „Безбедност“ (специјалистички 

студии) и ги разгледување предлог Елаборатите за истите. Во  оваа академска година советот 

донесе 2 одлуки за прием на студенти, предлагаше промена на покриеност на наставата по 

предметни комисии поради ангажираност на професорите, утврди предлог за покриеност на 

наставата по предметни комисии, усвои предлог распоред за настава за зимски и летен семестар, 

заради непречено одвивање на испитните сесии утврди испитни сесии во услови на пандемија и 

усвои 18 записници. По барање на двајца студенти предлагаше полагање на онлајн испити 

односно продолжување на рок за одбрана на магистерски труд. Во текот на 2020 година 

разгледуваше и други барања од студентите кои се однесуваа во делокругот на вториот циклус 

студии, како и  усвои негативен извештај доставен од комисија за оценка на магистерски труд и 

негативен извештај за подобност на темата и кандидат за изработка на магистерски труд. 
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Графички приказ бр. 2 Постапувања на Советот на втор циклус студии  во 2020 година. 

 

Од 2007 година до сега одбраниле магистерски и специјалистички труд вкупно 123 кандидати, 

а во 2020 година одбраниле 11 кандидати. 

 

3. Трет циклус на студии 

 

Советот на Трет циклус – докторски студии на Факултетот за безбедност-Скопје своите 

активности ги реализираше врз основа на Законот за високото образование, Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување на студентите на Трет циклус-докторски 

студии на Универзитетот „Св Климент Охридски“- Битола (пречистен текст- 2011 г.), новиот 

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

трет циклус на студии на Универзитетот (пречистен текст од 2019 г. и 2020 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“ и одлуките на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за безбедност-Скопје.  
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На 14 февруари 2020 година беше избран новиот состав на Советот на третиот циклус- 

докторски студии (понатака: Советот), при што согласно новиот Правилник за докторски студии 

на Универзитетот, членовите на Советот се избираат исклучиво од редот на професорите на 

едницата, што значи дека, за разлика од порано, Советот нема надворешни членови. Откако 

предложениот состав на членовите на Светот беше усвоен од страна на Наставно- научниот 

совет, членовите на Советот од своите редови едногласно предложија за негов раководител 

повторно да биде избран проф. д-р Оливер Бачановиќ, а за секретар  проф. д-р Марина Малиш 

Саздовска, што, исто така, беше прифатено од Наставно- научниот совет и донесена соодветна 

одлука (08- 136/11 од 14.02. 2020 година). 

Во изминатиот период Советот на третиот циклус- докторски студии одржа 13 седници 

на кои беа разгледани вкупно 46 точки. На дневен ред на седниците на Советот воглавно беа 

прашања поврзани со поднесени извештаи за различни фази на изработка докторски трудови 

(идејни скици, периодични и завршни извештаи на ментори за текот на работата на докторскиот 

труд и извештаи за оценка на трудот), барања на студенти за определување на ментори, 

покриеност и распоред на наставата, уписите на нова генерација докторанти, иницијатива за 

измена и дополнување на Правилникот за трет циклус на студии (со цел на давање на можност 

студентите кои се запишано според стариот Правилник да се префрлат со студии според новиот 

Правилник), барање за автентично толкување на конкретна одредба на Правилникот за Трет 

циклус- докторски студии од 2011 година, предлог за одржување на семинари и др.  

За одбележување е дека во академската 2020/21 на Трет циклус- докторски студии се 

запишаа девет студенти што е значаен успех имајќи ги предвид состојбите со уписи на 

докторанти на другите факултети, како и во однос на непријатната состојба што ја имавме 

минатата академска година кога не беше запишан ниту еден студент. Ова секако се должи и на 

уважувањето на неколкуте препораки кои беа дадени во минатогодишниот извештај, како и на 

преземањето на неколку активности во врска со привлекувањето на потенцијалните кандидати 

за упис на Трет циклус студии, меѓу кои посебно се за истакнување: објавувањето на веб 

страната на факултетот на искажувањата на нашите поранешни докторанти за нивните 

позитивни искуства поврзани со студирањето на третиот циклус на нашиот факултет, настапот 

во медиумите и  личниот ангажман на дел од професорите (преку  неформални средби и 

разговори), да ги афирмираат докторските студии на факултетот. Воедно, претпоставка е дека за 

зголемениот интерес придонесе и релативно либералниот режим на запишувањето на студиите.  

Во овој контекст посебно треба да се потенцира една значајна компаративна предност на 

Факултетот, а тоа е бројот на расположливи акредитирани ментори (вкупно 21), бројка со која 

не можат да се пофалат и високообразовни институции кои имаат подолга традиција, па дури и 

поголем број на професори. Напоменуваме дека во минатата година листата на ментори се 

зголеми со уште еден наставник.   

Во овој период одбранети се пет докторски дисертации и прифатени се извештаи за три 

идејни скици. Исто така, присутна е појава на поднесувања на барања за продолжување на 

траењето на студии кои по правило се прифатени од Советот на докторските студии, но за 

разлика од претходните години забележително е, што е позитивно, нивното намалување. 

 Она што беше специфично и го облележа извештајниот период, секако е ситуацијата 

предизвикана од пандемијата со Ковид-19 што влијаеше и на вкупните активности на Советот 

на третиот циклус. Прилагодувајќи се на новонастаната ситуација седниците на Советот, 

предавањата (со новата генерација), како и испитите, а согласно актите на Универзитетот, 

почнаа да се релаизираат оn line. Секако дека ова беше посебен предизвик како за професорите, 

така и за студентите, но сметам дека релативно брзо и на задоволително ниво се справивме со 

ваквата, по многу нешта, вонредна ситуација.  
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Во овој период, поради пандемијата, исто така, беше ограничена можноста за 

реализирање на студискиот престој во странство, како една од задолжителните активности, иако 

со продеканот проф. Кордиќ од Факултетот за безбедност, членка на Белградскиот универзитет 

(рангиран на Шангајската листа меѓу првите 500 универзитети во светот) веќе беше договорен 

престојот на нашите докторанти. Имајќи ја предвид вонредната ситуација, нашиот Универзитет, 

а врз основа на измените и дополнувањата на Правилникот за трет циклус на студии, донесе 

одлука оваа активност да биде заменета со присуство на најмалку три вебинари од меѓународен 

карактер и со теми од областа на докторските студии, што беше реализирано од нашите 

докторанти. Еден од докторантите и покрај вонредните услови успеа да реализира студиски 

престој во странство, поточно на Правниот факултет во Сплит. 

Во извештајниот период, дел од студентите учествуваа на меѓународни конференции, 

како автори и коавтори на научни и стручни трудови, како и на трибини и тркалезни маси од 

областа на криминологијата, криминалистиката и безбедноста, како дел од нивните активности 

во реализацијата на студиите. Некои од нив имаа и забележително учество на Единаесетата 

Конференција на нашиот факултет одржана во месец септември.  

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. 

Во учебната 2020/21 година на Факултетот за безбедност на трет циклус студии студиска 

програма Безбедност се запишаа 9 студенти, а од почетокот на третиот циклус односно од 2012 

година до сега се запишале вкупно 58 студенти.  

До денес докторска дисертација одбраниле вкупно 41 кандидат, од кој во 2020 год. 

одбраниле 5 кандидати. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  

Во периодот од 17.02.2020 до 10.03.2020, 305 студенти од Факултетот, практична настава 

реализираа во полициските станици на  МВР на РСМ и МАРРИ Центарот. 

Пандемијата,  прогласената вонредна состојба, препораките, мерките и одлуките на 

надлежните органи на државата и менаџментот на Факултетот за безбедност  донесени во насока 

за спречување на ширење на вирусот беа причина реализацијата  на практичната настава од 

10.03.2020 година да биде прекината.   

За  студентите кои не реализираа практична настава до  10.03.2020 година, Наставно 

научниот совет на Факултетот за безбедност на седница одржана на 16.7.2020 година донесе 

ОДЛУКА за признавање на активности како реализирана практична настава, по што 270 

студенти практична настава  реализираа  како волонтери во Црвен крст,  Центарот за управување 

со кризи, редарска служба во Агенциите за обезбедување, активисти во невладините 

организации  поврзани со борбата против Ковид -19.  

Дел од студентите практична работа  реализираа преку активности поврзани со  учества во 

домашни, регионални и меѓународни проекти, работилници, семинари, дијалози, расправи и 

други настани. 
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7. САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Процесот на самоевалуација на Факултетот за безбедност се одвива редовно и според 

законски предвидените норми. Комисијата за самоевалуација редовно ги следеше активностите 

и поднесе Извештај за самоевалуација кој ќе биде предмет на разгледување на ННС. И во 

извештајот за самоевалуација може да се забележи дека се остварени реални резултати во однос 

на наставата, науката, напредувањето на наставно-научниот кадар, но се нотирани и квалитетни 

препораки за подобрување на процесот на образование и функционирање на Факултетот. 

 

8. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ  

 
Во извештајниот период Факултетот за безбедност (поточно дел од наставниците и 

соработниците) реализираше повеќе научно-истражувачки проекти. 

 

Активностите на наставниците и соработниците (сумарен приказ) 

Врз основа на пополнетите формулари за Годишните извештаи на наставничкиот и 

соработничкиот кадар и сумарните извештаи на катедрите на институцијата на објавени трудови 

(во земјата и странство), учество на конференции, симпозиуми, тркалезни маси и слично, 

преточено во бројки, сумарно прикажано, обемот на активностите е следен: 

 

Сумарен годишен извештај за 2020 

 
Активност / 

ангажман 

Катедрата за 

кривично-

правни и 

криминолош

ки науки 

Катедрата за 

криминалисти

чки науки 

Катедра 

за 

полицис

ки науки 

Катедра за 

општестве

ни, 

политички 

и правни 

науки 

Катедра 

за 

безбеднос

ни науки 

ВКУПН

О  

 

I. Објавени 

трудови во РМ 

13 12 6 11 4 46 

II. Објавени 

трудови 

надвор од РМ 

10 5 4 2 5 26 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

2 4 3 / 3 12 

IV. Учество на 

научни и 

стручни 

собири во РМ 

26 27 10 29 27 119 

V. Учество на 

научни и 

стручни 

собири надвор 

од РМ 

19 5 9 10 3 46 
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VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

5 9 12 13 2 41 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразов

ни 

институции 

3 2 1 / 1 7 

VIII. Учество 

во други 

активности и 

ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

5 18 4 6 3 36 
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Катедрата за кривично-правни и криминолошки науки 

Активност / 

ангажман 

проф. д-р 

Оливер 

Бачанови

ќ 

проф. 

д-р 

Миодра

г 

Лабови

ќ 

проф. д-р 

Саше 

Герасимоск

и 

проф. д-р 

Катерина 

Крстевск

а 

проф. д-р 

Весна 

Стефановск

а 

проф. 

д-р 

Наташа 

Јованов

а 

ВКУПН

О 

I. Објавени 

трудови во РМ 

2 1 2 4 2 2 13 

II. Објавени 

трудови надвор 

од РМ 

2 / 3 3 2 / 10 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

/ / 2 / / / 2 

IV. Учество на 

научни и 

стручни собири 

во РМ 

3 1 2 7 6 7 26 

V. Учество на 

научни и 

стручни собири 

надвор од РМ 

1 1 4 3 1 9 19 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

/ 1 3 1 / / 5 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразовн

и институции 

/ 1 / 2 / / 3 

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 

1 1 / 3 / / 5 
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Катедрата за криминалистички науки 

Активност / 

ангажман 

проф. д-р 

Борис 

Мургоск

и 

проф. д-р 

Злате 

Димовск

и 

проф. д-р 

Марина 

Малиш 

Саздовск

а 

проф. д-р 

Светлана 

Николоск

а 

проф. д-р 

Марјан 

Николовск

и 

проф. 

д-р 

Драган

а Батиќ 

ВКУПН

О 

I. Објавени 

трудови во РМ 

/ 4 2 2 2 2 12 

II. Објавени 

трудови надвор 

од РМ 

/ 3 1 1 / / 5 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

1 2 / / / 1 4 

IV. Учество на 

научни и 

стручни собири 

во РМ 

2 4 15 4 1 1 27 

V. Учество на 

научни и 

стручни собири 

надвор од РМ 

/ 3 / 2 / / 5 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

1 4 1 / 1 2 9 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразовн

и институции 

1 / / 1 / / 2 

VIII. Учество во 

други 

активности и 

ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

6 1 2 6 / 3 18 
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Катедра за полициски науки 

Активност / 

ангажман 

Проф. д-

р 

Фросина 

Ташевск

и 

Ременск

и 

Проф. 

д-р 

Стојанк

а 

Мирчев

а 

Проф. 

д-р 

Никола 

Дујовск

и 

Проф. 

д-р 

Богданч

о Гогов 

Проф. д-р 

Раде 

Рајковчевс

ки 

Проф. д-р 

Јонче 

Ивановск

и 

ВКУПН

О 

I. Објавени 

трудови во РМ 

1 / 1 1 / 3 6 

II. Објавени 

трудови 

надвор од РМ 

/ 2 / / 1 1 4 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

/ 1 1 / 1 / 3 

IV. Учество на 

научни и 

стручни 

собири во РМ 

/ 4 1 3 / 2 10 

V. Учество на 

научни и 

стручни 

собири надвор 

од РМ 

1 4 1 / 2 1 9 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

1 4 2 1 4 / 12 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразов

ни институции 

/ / / / / 1 1 

VIII. Учество 

во други 

активности  

/ 1 / / 3 / 4 

 

 

 

 

  

Катедра за општествено политички и правни науки 
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Активно

ст / 

ангажма

н 

Проф

. д-р 

Цане 

Моја

носки 

Проф. 

д-р 

Снежан

а 

Никоди

новска 

Стефан

овска 

Проф. 

д-р 

Жидас 

Даска

ловски 

Проф. 

д-р 

Ната

ша 

Пелив

анова 

Проф. 

д-р 

Искр

а 

Аќим

овска 

Мале

тиќ 

проф

. д-р 

Марј

ан 

Арсо

вски 

про

ф. д-

р  

Сне

жана 

Мојс

оска 

проф. 

д-р 

Мариј

а 

Милен

ковска 

проф. 

д-р 

Весна 

Трајк

овска 

проф. 

д-р 

Алекс

андар 

Ивано

в 

ВКУ

ПНО 

I. 

Објавени 

трудови 

во РМ 

4 1 / 2 1 / 1 / 1 1 11 

II. 

Објавени 

трудови 

надвор 

од РМ 

/ / 1 / / / / / 1 / 2 

III. 

Објавени 

учебниц

и, 

учебни 

помагала

, 

моногра

фии и 

др. 

/ / / / / / / / / / / 

IV. 

Учество 

на 

научни и 

стручни 

собири 

во РМ 

3 16 / 2 / 2 1 / 3 2 29 

V. 

Учество 

на 

научни и 

стручни 

собири 

надвор 

од РМ 

1 / 3 / / 1 3 / 2 / 10 

VI. 

Учество 

во 

реализац

ија на 

проекти 

5 / 1 / 1 1 / 1 1 3 13 

VII. 

Ангажма

н во 

настава 

на други 

високооб

разовни 

институц

ии 

/ / / / / / / / / / / 

VIII. 

Учество 

во други 

активнос

ти  

/ 1 / / 2 / / / 3 / 6 
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Катедра за безбедносни науки 

Активност / ангажман проф. д-р  

Марјан 

Ѓуровски 

проф. д-р 

Татјана 

Гергинова 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во 

РМ 

1 3 4 

II. Објавени трудови 

надвор од РМ 

1 4 5 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

3 / 3 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

23 4 27 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор 

од РМ 

3 / 3 

VI. Учество во 

реализација на проекти 

2 / 2 

VII. Ангажман во 

настава на други 

високообразовни 

институции 

1 / 1 

VIII. Учество во други 

активности  

/ 3 3 
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9. 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 2020 

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; 

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. 

 

10. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во текот на 2020 година Факултетот издаде вкупно 6 наслови од кои 3 основни учебници, и 

три зборници на трудови од меѓународната научна конференција во организација на Факултетот 

за безбедност во Охрид. 

 Изданијата на Факултетот на студентите им беа достапни преку книжарницата на Факултетот 

или преку пакет книги. 

Факултетот за безбедност  им овозможи на студентите по пристапни цени да набават 

книги во пакет за летниот семестар во учебната 2019/20 година и тоа за вториот семестар на СП 

Криминалистика,   СП Безбедност и   СП Криминологија и криминална политика, и во зимскиот 

семестар на учебната 2020/21 година  за првиот семестар на сите студиски програми од прв 

циклус студии освен за СП Безбедност и евроатлански интеграции. Пакети книги беа оформени 

и за третиот и петтиот семестар на СП по Криминалистика. 

Изготвен е и План за издавачка дејност на Факултетот  за 2021 година во кој се најавуваат 

60  нови ракописи на учебници, учебни помагала, скрипти, истражувачки извештаи, монографии 

и друго од кои студентите ќе може да стекнуваат нови и ги прошируваат постоечките знаења. 

 

11. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Во извештајниот период Факултетот за безбедност оствари одредени резултати 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 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 
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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, со 

можност овие релации да се формализираат со формирање на Студентското собрание на 

Факултетот за безбедност-Скопје. И покрај напредокот во оваа област и очекувањата 

дека 2020 година ќе биде година на интензивна меѓународна соработка, сепак заради 

кризата со Ковид-19 речиси сите договорени активности беа откажани. Тоа беа следните: 

o пет студенти од Факултетот за безбедност-Скопје во периодот април-мај 2020 

година пет седмици требаше да бидат гости на нивните колеги и да 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). Беше договрено нашите студенти да бидат 

стипендирани од чешкиот универзитет со сума од 200 евра по студент, за да 

можат да покријат значаен дел од трошоците за сместување и исхрана. 

Селекцијата на студентите и информирањето за предлогот од мојата колешка од 

универзитетот од Плзен беа направени преку Студентското собрание во 2019 

година. 

o 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 требаше да слушаат модул 

од политички и безбедносни науки на Факултетот за безбедност-Скопје. За оваа 

цел. Во 2019 година дел од нашите професори 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 беше 

направена брошура која беше со студентите и колешката од Чешка. Консултации 

во врска со обемот и формата на модулот беа направени со Канцеларијата за 

меѓународна соработка на УКЛО.  

o 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 беше договорено шест до осум 

германски студенти повторно да бидат наши гости и да остварат студентски 

посети/пракса според веќе договорена агенда. Во насока на одржување на 

континуитет на соработката, од германските колеги добивме предлог наши 

студенти да бидат вклучени во меѓународниот студиски е-курс кој ќе се 

организира од 12 до 30 април 2021 година и на кој ќе учествуваат студенти од 

сите партнерски организации на Полициската академија од Германија.  

o Во соработка со Амбасадата на Романија во Северна Македонија, СЕЛЕК и МВР, 

во првата половина на 2020 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. Комуникацијата 

со амбасадата е се уште активна, но се чекаат поповолни услови за реализација 

на оваа идеја. 



30 
 

o Исто така, во овој дел треба да се напомене дека со добра соработка со одредени 

студенти успеавме во декември 2020 година наши студенти да учествуваат на 

младинскиот вебинар за евроатлантски интеграции „РЕАКТ 2020“ кој повеќе од 

десет години се одржува на различни локации во Црна Гора.  

- во соработка со Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, и во 

комуникација со  Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на Универзитетот 

„Св.Климент Охридски“ Битола (УКЛО), а во рамките на програмата “Fullbright English 

Language Fellow”, во зимскиот и на почетокот на летниот семестар на академската 

2019/20 година ја имавме честа професор од Northeastern University (Бостон, Масачусетс) 

да се вклучи во наставата по англиски јазик на студиските програми на прв циклус 

студии. Професорката си замина порано заради развојот на ситуацијата со Ковид-19. 

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, проследување 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 , 

а во согласност со новиот изглед на Веб страницата на факултетот. 

- Во првата половина на 2020 година, двајца наши студенти од прв циклус студии  беа на 

мобилност на Универзитетот од Западна Бохемија (Чешка), а еден студент на трет циклус 

реализираше мобилност за истражување во рамките на неговата докторска дисертација 

на Универзитот Биклент во Анкара (Турција). Во истиот период студентка на втор 

циклус студии  на Факултет за безбедносни науки од Љубљана при Универзитетот од 

Марибор реализираше мобилност на нашиот факултет. Во втората половина на 2020 

година, две студентки заминаа на реализација на мобилност на Факултетот за 

безбедносни науки во Љубљана. Други двајца започнаа со подготовка на 

документацијата за реализација на мобилност во првата половина на 2021 година на 

Универзитетот во Велика Горица (Хрватска). И покрај големиот интерес и десетина 

пријави за мобилност   

- Во јуни 2020 година беше потпишан договори за Е+ за мобилност на кадри и студенти 

со Полициската академија од Загреб (HR Zagreb24) во областа на општествени и 

бихевиорални науки, безбедносни служби и полициски студии. Со овој договор, 

Факултетот за безбедност-Скопје има потпишано вкупно десет договори во оваа 

програма. 

- 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 

прелиминарни пријави за мобилност кој се уште е активен, се пријавија пет професори и 

десетина студенти. 

- 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, 
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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.   

 

Проекти 

- Во цела 2020 година продолжи со реализација проектот „Дијалог за возрасни“, добиен 

во рамките на повикот за 2019 година на КА204 акцијата (Strategic partnerships in the field 

of education and training, со рок 21/03/2019), преку германската Национална агенција. 

Спроведувањето на проектот започна на 01.10.2019 година и ќе трае 26 месеци. Од 

Факултетот за безбедност се вклучени тројца наставници. Во рамките на неговото 

спроведување предвидени се да одржат седум работни состаноци и две обуки, 

прилагодени на новонастаната состојба.  

- Во јули 2020 година започна да се имплементира проектот ВЕКТОР (Virtual Evidence 

Capture Tool for Ordnance Recovery), од НАТО СПС програмата (NATO SPS Multi-Year 

Project). Координатор е Sheffield Hallam University, а проектниот тим на Факултетот за 

безбедност-Скопје е составен од двајца наставници.  

- Во цела 2020 година продолжи со реализација 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 двајца професори од Факултетот и еден пензиониран професор.  

- Кон крајот на 2020 година, започнавме координација за прибирање на универзитетската 

документација за поддршка и почеток на реализација на проект кој го координира 

швајцарска институција. Проектот е веќе одобрен и до поднесување на извештајот 

започна да се имплементира.  

-  

 

12. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 

Финансискиот извештај ја претставува генералната слика за работењето на институцијата за 

фискалната 2020 година. Бонитетот во една институција претставува оценка која се темели на 

сеопфатна анализа на завршна сметка и сметководствена состојба  во истата. 

На Факултетот за безбедност беа преземени многубројни мерки од аспект на 

финансиското работење кои воедно го претставуваат вкупниот сет на активности. Финансиската 

состојба на субјектот се изготвува врз основа на сметководствени искази: 

 

Биланс на состојба, биланс на успех. 

 

Билансот на состојба 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 финансиските средства. Доколку приходите се поголеми од расходите како што е во нашиот 

случај институцијата остварила позитивен финансиски резултат. Сето ова ја истакнува 

солвентноста и успешното менаџирање од страна на раководните лица. 
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Приходи и расходи во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година на самофинансирачка сметка 

160016125578810 на Факултет за безбедност-Скопје 

 

Биланс на успех 

Конто Опис По годишна 

сметка за 2020 

година 

 

 

 

I. Приходи 

 

741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт  

723011 Такси за диплома и сертификат 363.000 

723012 Такси за запишување 11.119.633 

723013 Такси за испит 4.034.491 

723014 Такси за лаборатории  

723019 Други образовни такси 2.305.596 

723119 Други помошни активности 35.730 

723212 Книги и др. материјали за образование 927.220 

723219 Приходи од продажба на производи и стоки  

723220 Приходи од продажба на други производи  

725939 Останати неданочни приходи 38.702 

723911 Приходи од кирии и закупнини  

741114 Пренесени приходи од претходната година 2.602.630 

742114 Приходи од Европска Унија  

  

        1. Вкупно Приходи 21.427.002 

  

II. Расходи 

 

401000 Основни плати  5.226.077 

402000 Придонеси за социјално осигурување 2.028.108 

403100 Останати придонеси од плати  

412000 Постојана резерва (непредвидливи расходи)  

413000 Тековни резерви (разновидни расходи)  

420000 Патни и дневни расходи 9.580 

421000 Комунални услуги, греење, комуналии и транспорт 284.462 

423000 Материјали и ситен инвентар 471.583 

424000 Поправки и тековно одржување 44.729 

425000 Договорни услуги 9.334.272 

426000 Други тековни расходи 255.461 

451000 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори  

464000 Разни трансфери  

465000 Исплата по извршни исправи  

471000 Социјални надоместоци  

480000 Купување на опрема и машини 750 

481000 Градежни објекти  

482000 Други градежни објекти  

483000 Купување на мебел  
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485000 Вложувања и нефинансиски средства 66.075 

486000 Kупување  на возила  

      

       2. Вкупно Расходи 17.721.097 

A Вишок на приходи – добивка пред оданочување (1-2) 3.705.905 

Б Пресметан данок од добивка 6.668 

В Данок од добивка за плаќање 6.668 

Г Нето добивка/загуба (А-Б) 3.699.237 

Д Покривање трошоци од минати години  

Ѓ Пренос на приходи за наредна година (Ѓ=А) 3.705.905 

Е Непокриени трошоци за тековна година  

 

Биланс на состојба 

 

Реден 

број 

Опис По годишна 

сметка за 2020 

година 

 

 

 

I. Актива 

 

1. Постојани средства (материјални вложувања и средства за работа)  

2. Парични средства и краткорочни побарувања 4.531.857 

3. Материјали, резервни делови и ситен инвентар 4.382.540 

4. Непокриени расходи и др. долгорочни кредити и заеми  

  

        1. Вкупно Актива 8.914.397 

  

II. Пасива 

 

1. Деловен фонд 4.382.540 

2. Долгорочни обврски  

3. Тековни обврски 4.531.857 

        2. Вкупно Пасива 8.914.397 

 

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 

2021 до 2023 година. Буџетскиот корисници не смеат да преземат 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 финансии согласно законските 

одредби  доставивме годишен финансов план по квартали за користење на средствата по сметки, 

програми и потпрограми. 
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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 комплетно 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 средствата, 

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 согласност, 

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 Факултетот за безбедност располага со почетно салдо по завршна 

сметка во износ од 4.382.540,00 денари. 

Што се однесува до работeњето во книжарницата на Факултет за безбедност која  што  

располага со голем број на авторски дела и студентски обрасци за потребите на студентите, а во 

согласност со Правилникот на  издавачка дејност на Универзитетот “Св Климент Охридски” –

Битола и Одлуката за продажба на учебници во пакет на студентите на Факултет за безбедност-

Скопје во зимскиот семестар 2020 година  им се делеа книги во пакет. Сите задачи беа завршени 

со  голем ангажман , прецизност , точност  и во целост беа изработени финансиските извештаи 

на продадени книги. 

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 обврски (,,Службен 

весник на Р.Македонија” бр 64/18) министерот за финансии донесе 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 финансии  им 

обезбедува контролиран пристап до истите, односно пристап до податоците во однос на 

пријавените обврски. 

 Во одделението за материјално – финансиско работење се води евиденција и истата се  

ажурира 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 
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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  на тема ,,Евро-

атлантските вредности во балканските држави” одржана во Охрид 2020 година беа преземени 

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 36.954,00 денари или вкупно 9 уплати. 

За потребите на Факултет за безбедност на 29.07.2020 година се склучи Договор за  јавна 

набавка на работи, односно промена на прозори и врати во амфитеатарот и библиотека и промена 

на врати во деканатот, амфитеатарот и библиотеката. Вкупната вредност на јавната набавка 

изнесуваше 680.952,00 денари. 

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 средства во висина од (1200 евра.) 

Согласно наведената Одлука средствата беа реализирани во февруари 2020 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 

професионалните обврски 

 

13. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКВАЛИФИКАЗИЈА И ДОЕДУКАЦИЈА 
 

Редовни активности на Одделението за доквалификација и доедукација 

 

• Подготовка на материјал за сценарија и дискусија со вработените во НЛБ-Банка, 

можни партнери за обука во делот на нормативна и практична примена на правото за 

,,нужна одбрана и крајна нужда“ при вршење грабеж во банка (МОДУЛ 5). 

• Анализа на случаи од пракса и законска оправданост од делот на ,,нужна одбрана и 

крајна нужда“. 

• Проучување на стручна литература и законската регулатива, во делот за нужна 

одбрана и крајна нужда. 

• Разгледувани се и анализирани  меѓународни добри  практики за однесување на 

банкарските службеници при  вооружен грабеж на банки и градење на процедури за 

ефективно справување со истите. 

Поради новонастанатата ситуација, вирусот КОВИД 19, како глобален проблем, 

бевме оневозможени во реализација на нашите предвидени проекти.  

За жал, проектот со НЛБ Банка веќе беше и во завршна фаза на конкретизирање на 

обврските и целите, т.е пред реализација на договореното. 

Овие проекти остануваат со надеж и желба за нивна реализација, а со тоа во допринос 

и афирмација на нашата установа. 

  



36 
 

Дополнителни активности спроведувани од  вработените во Оделението за 

доквалификација и доедукација 

 

      Вработените  беа ангажирани во делот на: 

 

• Спроведување на мерките за спречување на ширењето на КОВИД 19 при 

реализирањето  на испитните и колоквиумските недели во учебната 2019/20 година. 

• Подршка во спроведување на колоквиумите и испитите за време на испитните сесии 

реализирани со физичко присуство и онлајн во учебната  2019/20 година. 

• Техничка подршка во организирањето на првиот академски час со студентите од прв, 

втор и трет циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје. 

• Менторство во реализирање на практична настава со студентите од прв циклус 

студии. 

• Извршување на обврски како претседател на комисијата за попис на основни 

средства и ситен инвентар за 2020 година. 

• Поддршка во реализирање на годишната конференција организирана од Факултетот 

за безбедност-Скопје. 

• Техничка поддршка во организирањето на упис на студенти од прв циклус на студии 

и спроведување на мерките за спречување на ширењето на КОВИД 19 за време на 

приемот на нови студенти. 

• Изготвување на видео материјал по предметот Специјално физичко образование во 

соработка со предметниот професор, со цел да им се олесни на студентите полесно 

да го совладаат предвидениот материјал, кој поради новонастанатата ситуација 

КОВИД 19, не беа во можност да го следат физички во сала. 

• Извршување на обврски како секретар за Меѓународниот Годишник за 2020 година. 

• Изнаоѓање на платформи за реализирање на онлајн  настава и испити во услови на 

пандемија со КОВИД 19. 

• Одржување на веб страната објавување на резултати, соопштенија, материјали 

(презентации) и слично. 

• Внесување на студенти отворање на мејлови на новата платформа Microsoft, работа 

со iknow. 

• Закажување на часови за предавање и испити на платформата google meet. 

• Форматирање, инсталирање на компјутери, поврзување на опрема за дипломски, 

магистерски, докторски. 

• Извршување на обврски како секретар во одбрана на докторска дисертација. 

• Техничка обработка на книги и наставни помагала, корици за учебници, зборници, 

благодарници, сертификати и нивно проследување до печатење. 

• Изготвени флаери (плакати) за одржани онлајн стручни расправи во 2020. 

• Учество во секретаријатот во организирање на Меѓународната научна  конференција 

што ќе се одржи во Охрид 2021 година. 

• И други активности реализирани по налог на менаџментот на Факултетот за 

безбедност како што се техничка подршка во реализирање на наставно научен совет 

на отворено, реализирање на конференција на Полицискиот синдикат на Република 

Северна Македонија, подготовка на салата за спроведување на испити со физичко 

присуство  и др. 
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14. АДМИНИСТРАТИВНАТА И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 

 

За административна и помошно техничките служби, во 2020 година мошне значајно е да се 

спомене дека во време на пандемијата од вирусот COVID 19, а согласно заклучоците и 

препораките за заштита на јавното здравје и здравјето на граѓаните од коронавирусот донесени 

од Владата на Република Северна Македонија, од страна на Деканатската управа на Факултетот 

за безбедност – Скопје беа донесени повеќе заклучоци и одлуки со кои работата на вработените 

во административната и помошно техничките служби беше организирана преку домашни 

дежурства. Согласно Заклучоците во првата половина на 2020 година се спроведе и 

дезинфекција на објектите на Факултетот за безбедност, а со цел спречување на ширење на 

коронависрусот COVID -19. Понатаму за вработените беа обезбедени и заштитни маски, 

средства за хигиена и дезинфекција и беа почитувани сите протоколи днесени од страна на 

Владата на Република Северна Македонија. 

На крајот на 2020 година, имавме и две пензионирања на колегите Орце Јордановски кој 

работеше на работно место Хаусмајстор и Баже Петковски кој работеше на работно место 

Советник за јавни набавки. 

Поголемиот број од актите кои се изработуваат во правната служба, се заверуваат 

електронски, во електронскиот систем за управавување со документи (DMS) за заверување на 

документите/записите. Тоа претставува водење на електронска архива, поединечно како и за 

другите служби, така и за Правната служба. Вкупно 461 акт беа заведени во DMS на Правната 

служба. 

Покрај наведеното, во овој период Правната служба ги извршуваше своите тековни 

задачи, односно подготовка на договори, решенија, одлуки и сите останати акти кои 

произлегуваат од работењето на факултетот. 

 

15. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

2020 година беше една од најтешките во поновата историја. Тоа секако, се одрази на 

секојдневните работни навики и процеси во сите институции, вклучително и на Факултетот за 

безбедност. 

Пред почетокот на пандемијата, работата се одвиваше нормално во редовни услови, беа 

преземени сите активности за навремен почетокот на летниот семестар во академската 2019/2020 

година, беше започнат процесот на промовирање на студиските програми пред средношколците, 

редовно се изврши и зимската пракса за студентите.  

Од 11 март 2020 година, со Одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност 

работењето беше прилагодено на мерките за заштита на населението. Работниот процес со 

физичко присуство беше редуциран, сите наставници беа ослободени од обврската за физичко 

присуство на работното место, вработените во административната служба доаѓаа редуцирано, 

со соодветен распоред и само заради извршување на неопходните задачи. Веднаш беше направен 

план за он-лајн активности и можности за студентите да ги остваруваат своите права и да ги 

добиваат потребните документи по електронски пат. Особено се внимаваше на хигиената, па 

секојдневно се вршеше дезинфекција на просториите на Факултетот за безбедност. Согласно 

развојот на состојбата со болеста, беа прилагодувани активностите во насока на оптимално 

работење во овие сложени услови. 

Неколку денови по почетокот на пандемијата, започна реализацијата на наставата по 

електронски пат, па до крајот на семестарот речиси сите часови беа уредно и навремено 

одржани. Колоквиумите и испитните сесии беа навремено спроведувани, делумно он-лајн, а 

соодветен број и со физичко присуство. За целото времетраење на испитите и колоквиумите се 
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водеше грижа за заштита на здравјето на вработените и студенти. Особено сме горди на фактот 

што како институција покажавме високо ниво на посветеност и останавме заштитени од болеста.  

Запишувањето на новата генерација студенти се одвиваше во најдобар ред. Успешните 

политики на факултетот доведоа до многу голем интерес кај младите генерации, па во оваа 

академска година и покрај сите предизвици со кои се соочивме, на Факултетот за безбедност се 

запишаа поголем број студенти во однос на претходната и тоа ни овозможува стабилни приходи 

и можност за понатамошен развој. 

Запишувањето на втор циклус студии е во рамки на очекуваното, а за одбележување е 

податокот дека во оваа година на докторски студии се запишаа дури девет студенти. 
Издавачката дејност продолжи да се одвива според предвиденото, а бројот на изданија 

постојано расте. Укажуваме на потребата од учебници и учебни помагала кои секој наставник е 

добредојден да ги предложи за објавување. 
Јавните набавки се спроведуваа по добрата практика, сите постапки беа успешно 

завршени. Во мината година продолживме да инвестираме значајни средства со кои ги 

подобруваме условите за работа на Факултетот за безбедност. 

Меѓучовечките односни се на прифатливо ниво. 
Факултетското студентско собрание не беше формирано во 2020 година, па студентите 

од септември до денот на поднесување на извештајот немаат свои претставници во телата на 

факултетот и Универзитетот. Очекуваме наскоро да се заврши постапка за избор на 

претставници на ФСС.  

Крајот секогаш е резервиран за најгорливото прашање. На факултетот нема вработени 

асистенти, ниту пак доценти, а доколку не се обезбеди согласност за вработување, за две години 

нема да има ниту вонредни професори. Сите активности за кои истакнуваме во извештајот нема 

да бидат релевантни, доколку во најбрзо време не се обезбеди согласност за вработување на 

асистенти. Поразително е за еден факултет кој има големо значење во општеството да нема 

академски подмладок цела деценија. Ова е недопустливо однесување на државните органи, но 

дали и кога ќе напредуваме по прашањето на добивање согласност за вработување повеќе не 

може да биде предмет на претпоставки и очекувања. Доколку не биде обезбедена согласност, 

факултетот ќе се насочи кон алтернативно ангажирање на демонстратори, можност предвидена 

и во Законот за високо образование. 

 
Ви благодарам за соработката. 

 

 

 

ДЕКАН 

                                                                        Проф. д-р Никола Дујовски 


