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Одбранета докторската дисертација на 06. 03. 2003 година на тема “Власта и
корупцијата во политичкиот систем, со посебен осврт на Република Македонија”
(на епистемолошко и глобално политичко ниво; со компаративна анлиза и со
проекција на квалитативно новата национална стратегија против корупцијата и
организираниот криминал). Инаку, во контекстот, не само на теоретскоинтерпретативната, теоретско критичката и дескриптивната функција на науката,
туку исто така и во целосна експресија на откривачката, објаснувачката,
прогностичката, нормативно - прескриптивната и практично - апликативната
функција на науката, во III дел од трудот предложена е квалитативно новата
национална стратегија против корупцијата и организираниот криминал, со
проекција на квалитативно-радикални реформи во седум клучни општествени
системи, кои вклучуваат реформи во околу 40 потсистеми. Во рамките на оваа
стратегија, проектирани се најоптималните решенија во конкретно-историскиот
миг за Република Македонија, особено во двата круцијални општествени
потсистеми, како што се: правосудниот, кривично-правниот и политичкиот
систем, врз основа на користењето на најадекватните методолошки принципи и
техники во една научно заснована методолошка постапка, во која за секое поважно
прашање се понудени 4 до 5 алтернативни решенија во контекст на единствената
идејно-концепциска замисла за комплементарен и кохерентен антикорупциски
правен систем на Република Македонија, кој со одредени модификации може да
најде своја примена во сличните транзициони и неразвиени земји во светот. (372
страници).

Јазични познавања
Англиски, Српско-Хрватски (пишан и говорен) и Бугарски (говорен).
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Други квалификации и вештини
Работење на компјутер Windows i Office (Word, Excel и интернет).
Поседување на одлични меѓучовечки комуникации и вештини за работа под
притисок, како и меѓуетничка и меѓуверска толеранција. Поседување на возачка
дозвола (Б и Ц категорија).

Работно искуство
Преку 20 (дваесет) години, непосредно, оперативно, практично
искуство во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На
самиот почеток како полициски инспектор по економски криминал, а потоа како
инспектор по моторни возила, инспектор за малолетничка деликвенција и социопатолошки појави, инспектор за тешки кражби и разбојништва, Главен инспектор
за корупција и организиран криминал на републичко ниво.
Виш Советник за меѓународна соработка и европска интеграција во
Министерството за внатрешни работи (од ноември 2002 до април 2004 г.).
Координатор и предавач на Обуката за инспектори и офицери од
Министерството за внатрешни работи, во рамките на Полициската Академија ( од
април 2004 година до септември 2005 година).
Од септември 2005 година избран за доцент на Полициската
академија-Скопје ( сегашен правен наследник Факултет за безбедност-Скопје).
Директор на Управата за Финанциска полиција, орган во состав на
Министерството за финансии на Република Македонија со статус на посебно
правно лице, во периодот од 08. 11. 2006 г. до 23. 03. 2008 година кога поднесе
оставка на функцијата.

Актуелна позиција
Раководител на Катедрата за кривично-правни и криминолошки
науки и редовен професор по предметите Криминологија, Кривично право,
Меѓународно кривично право, Корупција и Организиран криминал на
додипломски, магистерски и докторски студии. Превенција на криминалот, само на
докторски студии на Факултетот за безбедност - Скопје (од септември 2005 г. и
понатаму).

Професионални достигнувања
Како полициски инспектор, откривање, докажување и доставување
на повеќе од сто кривични пријави, со стотици сторители на различни деликти до
Јавниот обвинител за понатамошна кривична постапка.
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Како Главен републицки инспектор за корупција, успешно
раководење и координирање со комплексни полициски акции, во кои што
определени директори и високи државни функционери беа уапсени и гонети за
корупција, за што од страна на истражниот судија беше одредена мерка притвор.
Како Виш Советник за меѓународна соработка и европска
интеграција, учество во реализација на проекти финансирани од ЦАРДС
програмата - финансиски инструменти на Европската комисија, ДФИД, ОБСЕ,
Проксима итн.
Како Директор на Управата за финансиска полиција:
- На нормативен план: водечко непосредно учество во изготвувањето на
новиот закон за Управата на финансиската полиција, со којшто Финансиската
полиција стана правно лице и доби попрецизни и пошироки надлежности и
овластувања. Исто така, целосно изготвување на сите подзаконски акти на
Управата.
- На институционален план: добивање посебен буxет и комплетно
инфраструктурно одвојување од останатите органи во состав на Министерството за
финасии. На кадровски план: од вкупно 10 вработени, подигање на бројот на
вработените на 22 и тоа сите 12 нови вработувања како директни извршители инспектори.
- На планот на конкретната борба против организираниот финасиски
криминал поставени се нови стандарди и методи во работата, пришто постигати се
значајни резултати, не само по обем, туку по структура и квалитет на откриените
кривични дела и нивните сторители: во текот на 2007 година постигнати се 300 %
поголеми резултати во однос на 2006 г. и 150 % поголеми резултати во однос на
2005 година. Притоа, значајно е да се напомене дека од вкупно 57 поднесени
кривични пријави, ниту една не е одбиена од страна на Јавното обвинителство. За
сите поднесени кривични пријави, против бројните извршители и соизвршители, за
бројните кривични дела, отворена е истражна постапка, а за некои од нив има и
правосилна судска пресуда. Меѓутоа, за дестината отворени крупни случаи на
организиран финансиски криминал, иако беа прифатени од страна на Јавното
обвинителство и за нив беше започната официјално кривична постапка со отварање
истрага, сеуште нема никаков судски епилог.
Сите овие резултати постигнати се во услови на организација на работата со
само 5 (пет) инспектори, оперативци, бидејќи од останатите 5 (пет) инспектори,
двајца мораа да бидат ангажирани на редовните администартивно-технички и
правнички работи, бидејќи во тоа време Финансиската полиција немаше ниту
техничка секретарка, ниту архивар, ниту благајник, ниту ниеден друг вработен за
најелементарните работни задачи, кои што мора да ги извршува секој еден орган.
Двајца заминаа во други институции, а една вработена на породилно отсуство.
Новите дванaесет инспектори-оперативци примени се на работа еден ден по
поднесувањето на оставката од страна на директорот- Миодраг Лабовиќ.

Научни и експертски достигнувања - награди
Победник во голема научна конкуренција на светско ниво за научната
награда за врвни научни достигнувања од областа на анти-корупцијата и
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владеењето на правото, која што беше финансирана од Центарот за владеење на
правото и антикорупција при Влада на државата Катар, а организациски поддржана
од UNODC-Виена. Наградата е лично врачена од тогашниот Генерален Секретар на
ООН, Г-дин Бан Ки Мун и неговата екселенција, Емирот на државата Катар Шеикот Тамим Бин Хамад Ал Тани, на 09. 12. 2016 во Виена, Република Австрија.
Пред доделувањето на наградата за селекцијата помеѓу големата конкуренција на
светско ниво, каде што се најдоа и научни конзорциуми од најпрестижните
универзитети во светот како што се: Универзитетот Сорбона од Париз, МонтреалКанада, Универзитетот-Сиднеј од Австралија, Високата школа за право од Лондон
итн., одлучуваа две тела на две нивоа: Advisory Assessment Board и High Level
Committee, кои беа предложени од UNODC и составени од врвни научници и
експерти од сите континенти во светот, во соодветната научна област.
Добитник на највисоката научна награда “Гоце Делчев” за врвни
достигнувања во науката од особен интерес за Република Македонија, во 2007
година.

Учество во изработка на програми, стратегии и акциони
планови
Член на Советот за имплементација на Стратегијата за реформи во
правосудниот сектор ( 2017-2021), од март 2018 до денес.
Активно учество во изработката на Државната програма за превенција и
репресија против корупција, финансиски подржана од ОБСЕ, Совет на Европа,
ФИОМ Македонија- Скопје и Државната комисија за спречување на корупција,
2003
Активно учество во изработката на Државната програма за превенција и
репресија против корупција, финансиски подржана од УНДП и Државната
комисија за спречување на корупција, 2010
Активно учество во изработката на Државната програма за превенција и
репресија на судир на интереси финансиски подржана од УНДП и Државната
комисија за спречување на корупција, 2010
Водечко учество во подготовката на Предлог-Основите на Владината
стратегија за борба против корупцијата ( 2003 год.)
Водечко учество во подготовката на Националниот Акционен План против
организираниот криминал (2003 год.).
Водечко учество во подготовката на Програмата за борба против
корупцијата во Министерството за внатрешни работи (2004 год.)
Коавтор во научниот проект “Утврдување на елементите на националната
антикорупциска стратегија” финансирана од ОБСЕ, со наслов ”Антикорупциско
законодавство во Република Македонија и потребата за измена и дополнување”,
2001
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Учество во некои од позначајните проекти, финансиски
подржани од меѓународни, странски и домашни организации
Експерт и предавач во проект финансиран од Европската Комисија ,
насловен како “Култура на законот наспроти корупција” од којшто произлезе
монографија со три поднаслова: ”Владеење на правото” , ”Феноменот на
корупцијата” и ”Теоретските и практични проблеми поврзани со корупцијата”,
2002
Учество во проектот финансиран од Британската Амбасада во Скопје, од
којшто произлезе монографија со наслов: “Систем на национален интегритет“ со
два поднаслова Јавната администрација” и ”Финансирање на политичките партии”.
Подготовка на Етичкиот Кодекс за државни службеници финансиран од
ФИОМ Македонија, Скопје и Еуро-Балкан - Скопје, 2001
”Едукативна кампања за јавната администрација”
организирана од ИОМ и ФИОМ “СОРОС” – Скопје, 2003

финансирана

и

Предавач на тема “Корупцијата и организираниот криминал,
интердисциплинарен пристап и интерагенциска соработка“ на ОБУКАТА ЗА
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, со изработка на Лекции за високиот кадар од ЈО,
МВР, ФП, УЈП, ЦУ, ДСПП и ДКСК (51 стр.) што се одржа на Полициската
Академија-Скопје под покровителство на ОБСЕ и ФИООМ-Македонија, Скопје,
2005
Ко-автор и експерт во Истражувачкиот тим за изработка на студија
“Системската анализа на законската рамка и соработката меѓу надлежните
институции во борбата против организираниот криминал “ финансирана од
ФИООМ-Скопје, 2005
Предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, на тема
“Организирани облици на финансиски криминал”, Скопје, 2007
Предавач на семинар за Законот за спречување перење пари, организиран
од Адвокатска комора на Република Македонија, на тема ”Организиран
финансиски криминал”, Скопје, 7-8 декември, 2007
Предавач на Школата за Јавни Политики при Центарот за истражување и
креирање политки-Скопје, на тема: ТЕРОРИЗМОТ КАКО ПОСЛЕДИЦА И
ИНСТРУМЕНТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЦЕПТ НА
СИСТЕМСКИ КОРУМПИРАНА ПОЛИТИКА, ШТО ЈА ВОДАТ ГОЛЕМИТЕ
СИЛИ НА НИВО НА КОНТИНУИРАНА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА, 2011,
Охрид
Предавач на Школата за Јавни Политики при Центарот за истражување и
креирање политки-Скопје, на тема: НОВА КОНЦЕПТУАЛНА ВИЗИЈА ЗА
ПОВРЗАНОСТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФРОМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО
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СО РЕФОРМИ ВО ДРУГИТЕ КЛУЧНИ
ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ“, октомври 2017

СИСТЕМИ,

ОСОБЕНО

СО

Учество во Работни групи за подготвување закони, како и
измена и дополнување на закони
Учество во Работната група за измена и дополнување на Законот за
спречување корупција, 2004
Учество со Работната група за подготвување на Нацрт-Закон за следење на
комуникациите, 2004
Учество во експертски тим за подготвување на Нацрт-Закон за спречување
на перење пари, други приноси од кривично дело и финансирање на тероризам,
2006/2007
Учество во работната група за измени и дополнувања на Кривичниот
законик на Република Македонија, 2007
Водечко учество во изготвувањето на новиот закон за Управата на
финансиската полиција, со кој што Финансиската полиција стана правно лице и
доби попрецизни и пошироки надлежности и овластувања. Исто така, целосно
изготвување на сите подзаконски акти на Управата, 2007

Учество на меѓународни конференции, симпозиуми и
семинари
Како шеф и член на државни делегации, активно учество на поголем број
меѓународни конференции, симпозиуми, тркалезни маси и семинари, особено во
рамките на UNODC, UNCICP, NATO, OSCE, EC, CE, CEI, CARDS, CARPO, SPAI,
SPOC, PACO, DCAF, DFID итн. на теми од областа на корупцијата, организираниот
криминал, безбедноста, правото и криминологијата.
Шеф на државната делегација во рамките на работата на V-от и VI-от ад
хок комитет за преговорите во врска со Конвенцијата за спречување на корупцијата
на ООН, Виена, Република Австрија, 2003
Како експерт и научник, учество на многубројни меѓународни и домашни
конференции, како предавач, модератор, или активен учесник на теми од областа
на безбедноста, правото, политиката, криминологијата, организираниот криминал и
корупцијата.
Номиниран од страна на Министерството за правда на Република
Македонија, на конкурс во 2015 година за преставник на академската зедница
на Република Македонија во ACAD-UNCAC (Работна група во рамките на
UNDOC-Vienna, за анти-корупциско академско развивање на Конвенцијата на
ООН против корупција ( до денес).
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Како научник, панелист на 22 годишната конвенција на студиите на
нанационалностите, во организација на “Harriman Institute“ при “Columbia
University“ во Њу Јорк, САД, 4-6, Мај, 2017.
Како претставник на академската зедница на Република Македонија,
учесник во неформална дискусија по покана од Владата на Велика Британија и
Глобалната Иницијатива против транснационален организиран криминал, на тема
“An informal discussion on the challenge of organized crime in the Western Balkans, its
overlap with the politics of the region, and the role civil society and academia could play
in developing an effective response“, Виена, Република Австрија, мај, 2018.

Објавени, учебници, научни дела и други публикации
ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И(ЛИ) ДЕПАРТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА
УПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Де Гама, Скопје, 1999 (научна
монографија)
ПОТРЕБАТА
ОД
УТВРДУВАЊЕ
НА
НАЦИОНАЛНАТА
АНТИКОРУПЦИСКА СТРАТЕГИЈА (коавтор)
ОБСЕ, Форум ЦСИД,
Транспарентност Македонија, Скопје, 2001 (научна статија)
КУЛТУРАТА НА ЗАКОНОТ НАСПРОТИ
Европска Комисија, Форум ЦСИД, Скопје, 2002

КОРУПЦИЈАТА”(коавтор),

СИСТЕМ НА НАЦИОНАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ (коавтор)
Британската
амбасада во Македонија, ДФИД, Транспарентост Македонија, Скопје, 2002
(публикацијата е печатена на англиски и македонски јазик)
СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Транспарентност Македонија,
Министерство за надворешни работи на Финска, Скопје, 2003
ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ (коавтор) - Отвореноста и проодноста на новите
невладини организации во компетитивниот граѓански сектор, Македонски центар
за меѓународна соработка, Скопје, 2003
КОРУПЦИЈАТА НАЈГОЛЕМА ПРЕ^КА ЗА ВЛЕЗ НА РМ ВО
ЕВРОПСКАТА УНИЈА , научна статија во Ревијата за казнено право и
криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
НОВОТО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО НЕ СООДВЕТСТВУВА НА
ПОТРЕБНИТЕ РЕФОРМИ , научна статија во Ревијата за казнено право и
криминологија, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје, 2004
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА ( со коментари, коавтор),
ФИОМ, Скопје, 2006

7

МАКЕДОНИЈА ПОСЛЕ ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР,
НАЈГОЛЕМАТА ПРЕ^КА ЗА ВЛЕЗ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА
УНИЈА, ФИОМ, Скопје, 2006
Системската
анализа
на
законската
рамка
и
соработката меѓу надлежните институции во борбата против организираниот
цриминал (коавтор), ФИООМ-Скопје, 2006
ВЛАСТА КОРУМПИРА, со поднаслов “на епистемолошко, глобалнополитичко и национално ниво: вистината за Македонија и неспроведувањето на
квалитативно новата национална стратегија против организираниот криминал и
корупцијата“ , Де Гама, Скопје, 2006 ( научна монографија, 479 стра
ПРИЛОГ КОН РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ
СИСТЕМ, ПОНУДЕНИ РЕШЕНИЈА ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА ВРЗ ОСНОВА НА
РАСПРАВАТА ЗА НАЦРТ АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ, Годишник на
Полициската академија, Скопје, 2005/2006
ЗБОРНИК
ОД
НАУЧНАТА
РАСПРАВА
“РЕФОРМАТА
НА
ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“, ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ, МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите),
Скопје, 2009
УСТАВНИ ИЗМЕНИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ПОЛИТИЧКО - БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ, Годишник на Факултетот за
безбедност, Скопје, 2010
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (коавтор) со поднаслов:
“нови теоретски димензии со практични консеквенции, методика на откривање и
докажување“. Трудот е учебник ( 657 страни).
Учебникот е составен од пет дела. Првите три дела (355 страни) се авторство
на Миодраг Лабовиќ, каде што, според реномираните рецензенти: редовен
професор д-р Љупчо Арнаудовски (од Правен факултет - Скопје) и редовен
професор д-р Методија Ангелески ( од Универзитетот ФОН, Скопје), освен
наставно-едукативниот карактер, во овие делови учебникот има и оригинален
(хеуристички) научно-теоретски придонес кон развојот на науката во светски
рамки, со практични консеквенции и практична употребна вредност. Во таа смисла,
практичните консеквенции особено доааѓаат до израз во поглед на новиот
нормативно-институционален пристап, новата организационо-функционална
поставеност на надлежните институции за борба против организиран криминал и
корупција, како и во поглед на отварањето можност за дизајнирање и развивање
нова тактика во преземањето на опретативно-тактичките мерки и дејствија и
определени процесни дејствија, а во извесна смисла и кон методиката на откривање
и докажување на организираните облици на криминал.
Според тоа, во Првиот дел - криминолошки димензии на организираниот
криминал, авторот дава нова дефиниција за генеричкиот поим на организираниот
криминал во светски рамки; го објаснува трансцеденталниот карактер на сложеното
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и длабоко противречно битие на поимот организиран криминал; развива нова
типологија на организираниот криминал; ги објаснува и дефинира типовите,
облиците и видовите на организиран криминал од кои произлегуваат практични
консеквенции за транзиционите земји во регионот, неразвиените и сиромашни
земји во светот; креира нови теоретски појмови (досега непознати во светската
научна литература, како што е институционалниот и институционализираниот тип
на организиран криминал); лансира нови теоретски концепти, кои на читателите во
една научно-фундирана рационална конфронтација на аргументи, им ги изложува
во форма на алтернативно концептуализирани и антитетички поставени тези, при
што своите тези ги спротивставува на тезите на водечките светски и домашни
автори од оваа научна област.
Вториот дел од учебникот ги опфаќа криминолош¬ките димензии на
феноменот корупција. Овој дел е логично- научен континуитет, надоврзување и
надградба на научното дело "Власта корумпира", за кое што Миодраг Лабовиќ ја
доби највисоката научна награда и признание за особено значајни остварувања од
интерес за Република Македонија од областа на науката , наградата "Гоце Делчев".
Во третиот дел од учебникот, авторот Миодраг Лабовиќ ги изложува на еден
систематски начин некои од предлозите за идејните решенија за најкруцијалните
прашања од криминално политички, кривично-правни и политичко-правен аспект
за креирање на еден системско стратешки пристап при развивањето на една
квлитативно нова национална стратегија против организираниот криминал и
корупцијата ( кои што не се содржани во научното дело "Власта корумпира" или
доколку се веќе содржани овде се редизајнирани). При развивањето на квлитативно
нова национална стратегија против организираниот криминал и корупцијата, во
новиот системско стратешки пристап предложени се кохерентни и коплементарни
системски решенија (4-5 предлог алтернативни концепти за секое поважно
прашање од врвен стратешки и национален интерес) во седум клучни области од
општеството, меѓу кои предвидени се темелни реформи и на политичкиот и
правниот систем, Во една научно-фундирана методолошпка постапка одбрани се
најоптималните предлог решенија за конкретниот општествено-историски миг за
Република Македонија.
СИСТЕМСКАТА
КОРУПЦИЈА
И
ОРГАНИЗИРАНИОТ
КРИМИНАЛ, со поднаслов: „Нови епистемолошки деминзии и конкретни
решенија од стратешката визија за длабоки структурни реформи во клучните
општествени системи, со цел за значително подобрување на ВЛАДЕЕЊЕТО
НА ПРАВОТО во Република Македонија„ (Автор на учебник и воедно научна
студија, според рецензентите проф. д-р Гордана Силјановска Давкова, поранешен
член на Венецијанската комисија и проф. д-р Угљеша Звекиќ, актуелен консултант
во ООН за корупција, визитинг професор на неколку од најпрестижните Европски
универзитети и поранешен директор на Институтот за кривично-правни системи
при ООН), Факултет за безбедност - Скопје, 2016 - 570 страни
Миодраг Лабовиќ, (2015) “Поврат на имот“ – труд презентиран во
рамките на ACAD, Академска конференција за развивање на Конвенцијата
против корупција на ООН, Москва, 30-31 Октомври
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Меѓународни научно-истражувачки проекти
Миодраг Лабовиќ, Зајакнување на борбата против недозволената
трговија во Југо-Источна Европа. Сеопфатна научна студија спроведена во 12
земји во регионот, вклучително и Република Македонија, Меѓународен институт за
повисоки криминални студии, Сиракуза, Република Италија (Меѓународен научно
истражувачки проект 2017-2019)

Објавени трудови во меѓународни научни списанија
- Миодраг Лабовиќ, ПРОЕКТИРАЊЕ НА НОВА АНТИКОРУПЦИСКА
СТРАТЕГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Зборник во чест на проф. д-р
Владимир Водинелиќ: Сузбивање на криминалитетот, Правен факултет во
Крагујевац, Крагујевац, 2004
- Miodrag Labovic, Social control of institutional organized crime, (original
scientific paper), International scientific conference, Social control of unconventional
shapes of crime, Faculty of criminal justice and security, University of Maribor,
Ljubljana, Republic of Slovenia, 2011
- Miodrag Labovic, Social dimensions of theoretical new types of organized crime,
(original scientific paper) Social dimensions of soft (in)security, THE REVIEW OF
INTERNATIONAL AFFAIRS, Belgrade, ISSN 0486-6096, Vol. LXII, No. 1144,
pp. 127-146, 2011
- Miodrag Labovic, Institutionalised type of organized crime as a new theoretical
type, (original scientific paper) Archibald Reiss Days, Tом I, Vol. I, International
scientific conference, CPA, Belgrade, 2011
- Миодраг Лабовиќ, Нов концептуален поглед со критички осврт врз некои
одредби од кривичното законодавство во Република Македонија (изворен
научен труд), ХОРИЗОНТИ, меѓународно научно списание, година VII, број 7,
ISSN 1857-6206, Битола, 2011
- Miodrag Labovic, Media corruption and democracy in the Republic of
Macedonia, International scientific conference, Security in post-conflicted Western
Balkan, transition and challenges of the Republic of Macedonia, Vol. I, Faculty of
security- Skopje, 2011.
- Miodrag Labovic &Marjan Nikolovski, Critical review with new conceptual
approach to certain decisions of the Law on criminal procedure, (original scientific
paper), International scientific conference, Security and Euroatlantic perspectives of
the Balkans, Vol. II, Faculty of security-Skopje, 2012
- Марјан Николовски, Миодраг Лабовиќ, Злате Димовски, Конфискација на
имот стекнат со кривични дела од областа на организиран криминал,
Меѓународна научна конференција, Безбедноста и евро-атлантските
перспективи на Балканот, Vol. II, Факултет за безбедност- Скопје, 2012
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- Miodrag Labovic, Security risks and impact on foreign politics, (scientific paper)
Security dialogues, International scientific review, Faculty of philosophy, Institute for
peace, defence and security, Skopje, 2012
- Miodrag Labovic, Globalization and (or) international policy, (original scientific
paper), International scientific conference 05-08 June, 2013, Ohrid, The Balkans
between past and future: Security, Conflict resolution and Euro-Atlantic integration,
Volume I, Faculty of security-Skopje, 2014
- Miodrag Labovic, Constitutional changes – precondition for deep structural
reforms with the aim of social control on systemic corruption and institutional
organized crime in the Republic of Macedonia, as a key points of endangering
the Rule of Law, International scientific conference Меѓународна научна
конференција, Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, Volume
III, Faculty of security, Skopje, 2015 ( original scientific paper)
- Miodrag Labovic, The general concept of systemically corrupted foreign policy
and its impact to the global and regional security issues, especially in regard to
Republic of Macedonia, Security Dialogues, Faculty of Philosophy, Institute for
security, defense and peace, Skopje, 2017 (original scientific paper)
Miodrag Labovic, (2018). SOCIO-POLITICAL AND CRIMINOLOGICAL
DIMENSIONS OF TERRORISM AS GLOBAL PHENOMENON, NATO, ARW,
Florence University, Italy
Miodrag Labovic, (2018). CRIMINAL ASSOCIATION IN CRIMINAL CODE OF
THE REPUBLIC OF MACEDDONIA –AS INADEQUATE CRIMINAL LAW
RESPONSE TO THE THREAT OF ORGANIZED CRIME, International Scientific
Conference on the topic “Contemporary Challenges to the Criminal
Legislation” (This scientific conference has been held on the occasion of the
50th anniversary of the Bulgarian Criminal Code). Faculty of Law, Sofia
University St. “Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
- Miodrag Labovic, A New Conceptual Review of the Relation of the Reforms in
the Justice and Political System , International scientific conference, Security
System Reforms as a Pre-condition for Euro-Atlantic Integrations, Volume II, Faculty
of security, Skopje, 2018 ( original scientific paper)

Објавени сататии, интервјуа и колумни во печатени медиуми
Досега се објавени поголем број на статии, изјави и интервјуа во повеќе
печатени и електронски медиуми. Позначајните од нив се следните:
Статии во научната ревија “БЕЗБЕДНОСТ“; Статии за научната ревија за
казнено право и криминологија, Интервју за неделникот “ПУЛС“ Два (2) интервјуа
за неделникот “СТАРТ“ Интервју за неделникот “НАЦИОНАЛ“ Интервју за
неделникот “СВЕДОК“ Крим-ревија; Интервју за неделникот “ПОГЛЕД“; Статии
за неделникот “ПОГЛЕД“ ; Интервју за неделникот “ФОКУС“; Интервју за
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неделникот “ФОРУМ“; Два (2) интервјуа и повеќе изјави и колумни за
“УТРИНСКИ ВЕСНИК“ Два (2) интервјуа, повеќе колумни и изјави за
“ДНЕВНИК“; Колумни за дневниот весник “ВЕЧЕР“; Три (3) статии за стручниот
двомесечник на “СТОПАНСКА БАНКА“; Статии во стручната ревија “ПРАВНИК“
Статии во неделникот “ПУБЛИКА“ итн. Колумни и изјави за дневниот весник
НОВА МАКЕДОНИЈА“ Продолжува понатаму.
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