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КОН ЈУБИЛЕЈОТ 40 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
TOWARDS THE FORTY-YEAR JUBILEE OF THE
FACULTY OF SECURITY

С

весни за богатото минато и традиционално
добрите практики кои се применуваат на Факултетот за безбедност, посветени на имплементирањето на современите светски стандарди за
образование во областа на Безбедноста, водени од
силната желба за развој на институцијата, со гордост на јавноста и ја претставуваме Монографијата која е резултат на напорната работа во која секој
вработен и студент на Факултетот за безбедност
вградил неизбришлива трага и оставил аманет за
идните генерации.
40 години постоење на Факултетот за безбедност
сведочат дека неизмерното знаење, ентузијазам,
посветеност, истрајност, љубов, разум, мудрост, се
вложени од сите генерации професори, асистенти,
вработени, студенти, па со право можеме да истакнеме дека успешно ја остваруваме својата високообразовна и општествена мисија.

B

eing aware of the abundant past and traditionally
good practices applied at the Faculty of Security,
dedicated to implementation of the contemporary
world standards of education in the area of security, and
led by the deep desire for institutional growth, we are
proud to present to the public this monograph which
is result of persistent work in which all employees and
students of the Faculty of Security left an indelible mark
and a vow for the generations to come.
40 years of existing of the Faculty of Security
witness the deep knowledge, enthusiasm, devotedness,
persistence, love, reason, and wisdom invested by
all generations of Professors, Assistants, employees,
students, and we can rightfully underline that we have
completed our higher educational and social mission
with success.

VII

40 години Факултет за безбедност - Скопје
Сите овие години од своето постоење, Факултетот за безбедност покажа дека е вистински расадник на знаење и на богат професионален живот кој
се остварува секојдневно и многу пошироко од факултетските аули.
Издавањето на Монографијата „40 години Факултет за безбедност“ претставува благородна
мисија преку која сакаме да ги забележиме најзначајните настани и активности кои го обележаа четиридеценискиот развој на институцијата и сето
она што е остварено на полето на образованието во
областа на безбедноста.
Во Монографијата што е пред Вас, ќе имате можност да прочитате за развојот на авангардната идеја
за формирање на високообразовна установа од областа на Безбедноста, прва и долги години единствена од таков вид во поранешната држава, преку
внимателно одбраните сведоштва и документи ќе
имате можност да го следите растот на институцијата
и премрежијата низ кои поминуваше во минатото, а
особено ќе се запознаете со студентите од првата генерација запишани во далечната 1977/78 академска
година. Ја користиме секоја мудра прилика да истакнеме дека дипломираните студенти на Факултетот
за безбедност, биле, се и во иднина ќе бидат столбот
на безбедносниот систем во Република Македонија.
Нашата сегашност е високото образование во областа на безбедноста на сите нивоа на студии, каде се
спроведуваат пет студиски програми на прв циклус,
седум на втор циклус и една студиска програма по
безбедност на трет циклус студии. Со разноликоста
на студиските програми, Факултетот за безбедност
како општествено одговорна институција одговара
на потребите на безбедносните институции во Република Македонија, но и на меѓународните безбедносни агенции. Професорите на Факултетот, денес
се познати и признати професионалци во својата
област и значително придонесуваат за развојот на
науката од областа на Безбедноста, но и активно се
вклучени во бројни општествени активности. Добитници се на повеќе награди и признанија, како
од домашни, така и од меѓународни институции, на
што сме особено горди.
Во изминатите години се остварени значителни резултати, но допрва претстојат вистинските
предизвици за развој на Факултетот. Започна подготовката на повеќе стратешки документи кои имаат
за цел да го позиционираат Факултетот за безбедност како водечка високообразовна институција во
областа на Безбедноста. Факултетот секогаш бил
и ќе биде партнер на безбедносните, но и на образовните институции, а сé со цел остварување на
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Through all these years of existing, the Faculty of
Security proved itself as a true powerhouse of knowledge
and rich professional life which is realised every day not
only in the premises of the Faculty but a lot further.
Publishing of the monograph “Forty years of the
Faculty of Security” is a high-minded mission which
was intended to point out all significant events and
activities which marked the forty-year-long upgrowth
of the institution and all that was accomplished in the
field of education in the area of security.
In the monograph in front of you, you will have
the possibility to read about the development of the
avant-garde idea of founding of a higher educational
institution in the area of security, the first, and for many
years the only one of that kind in the former country.
Through carefully selected evidence and documents
you can observe the upgrowth of the institution and the
obstacles it encountered in the past, and you will acquaint
with the students of the first generation who started
their studies in the distant academic year of 1977/78.
We always underline that graduates of the Faculty of
Security have always been and will remain the pillar
of the security system of the Republic of Macedonia.
At present, we are implementing higher education in
the area of security at all levels of studies: five study
programs are conducted in the first cycle of studies,
seven in the second cycle, and one study programme
of security in the third study cycle. By the variety of the
study programmes the Faculty of Security, as a socially
responsible institution, responds to the needs of the
security institutions in the Republic of Macedonia, but
also the international security agencies. Lecturers of our
Faculty are acknowledged and recognised professionals
in their fields; they significantly contribute to
development of the science in the area of security, and
are actively engaged in numerous social activities. They
are winners of many prizes and acknowledgements in
the country but also from international institutions, of
which we are particularly proud.
In the years behind us, significant results were
achieved, but the true challenges of the development
of the Faculty are still in front of us. We have started
the preparation of many strategic documents which
are aimed at positioning the Faculty of Security as
a leading higher educational institution in the area
of security. The Faculty of Security has always been
and will remain a partner of the security but also the
educational institutions, with the main purpose to
realise the historical commitment and responsibility to
secure better future for the generations of our time, and
those to come.

Монографија
историската обврска и одговорност да обезбедиме
подобро утре за сегашните и идните генерации.
Но, за сето тоа се потребни луѓе. Човечкиот потенцијал е основниот двигател на секоја институција. Затоа ќе продолжиме да вложуваме во развојот
на капацитетите на сите вработени, а студентите
секогаш ќе бидат во центарот на нашето внимание.
Како декан на Факултетот за безбедност, ја користам оваа пригода да изразам длабока благодарност и почит до сите поранешни декани, продекани,
професори, вработени кои со својот труд и искрено
залагање, ни оставија Факултет со кој можеме да се
гордееме. Ги поканувам сите сегашни вработени на
Факултетот за безбедност, неуморно да продолжиме
да ја градиме иднината во која ќе се пресликаат
најдобрите практики и најзначајните искуства од
образованието во XXI век. На тој начин ќе обезбедиме широки перспективи и можности за нашите
студенти, ќе им понудиме образование и знаење кое
ќе го носат низ животот, ќе им помогнеме да се изградат во вистински личности - достојни за почит
и успешни професионалци. Ќе продолжиме да градиме партнерски однос со сите високообразовни и
безбедносни институции, за да го оправдаме децениското постоење и да придонесеме за изградбата
на Република Македонија во современа, модерна,
демократска држава во која ќе се применуваат високите европски и светски стандарди.

But, for all this, we need people. Human potential
is the basic instigator of every establishment. For this
reason, we will proceed to invest in the development of
the capacities of each employee, and the students will
always be in the focus of our attention.
In this occasion, as the Dean of the Faculty, I
would like to express my deep respect and gratitude
to all previous Deans, Vice Deans, Professors, and
all employees who contributed to the dignity of the
Faculty with their efforts and devoted engagement.
I appeal to all working at the Faculty of Security to
jointly and diligently proceed in designing future in
which best practices and most significant experiences
of education of the 21st century will be reflected.
Thus we will give broad perspectives and possibilities
to our students, offer to them lifelong education and
knowledge, and help them become good people and
successful professionals. Let us continue developing
partner relations to all higher education institutions,
account for the decades of existence, and contribute
to promotion of the Republic of Macedonia into
contemporary, modern, and democratic state in which
high European and world standards are applied.
I wish to the students, present and future, to live in a
country and a world of that kind.
Dean
Professor d-r Nikola Dujovski

На студентите, сегашни и идни, им посакувам да
живеат во таква држава и таков свет.
Декан
проф. д-р Никола Дујовски
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ПРЕДГОВОР
FOREWORD

О

ваа година се одбележува Јубилејот – 40 години од основањето на Факултетот за безбедност – Скопје, како една од најстарите
високообразовни институции во областа на безбедноста на овие простори. Тоа претставува повод
да се потсетиме на почетоците, да го оцениме постигнатиот успех и да размислуваме за иднината.
Монографијата е синтеза меѓу минатото и иднината
– одавање признание на луѓето коишто го трасираа
патот на Факултетот, презентација на Факултетот
каков што е денес и укажување на насоките по коишто ќе се движи институцијата во иднина.
Успехот на еден факултет се гледа и преку развојот на неговите студенти. Професионалниот
развој на студентите од првата генерација на дипломирани на факултетот, прикажан во Монографијата, говори дека факултетот успешно ја релизира
својата цел – едуцирање на кадри коишто ќе најдат
место во безбедносните институции и ќе придонесуваат за стабилноста на државата и регионот.
Тука би сакале да напомниме дека постоеше волја
и желба да биде прикажан професионалниот развој
на сите дипломирани студенти од првата генерација на факултетот. Меѓутоа, техничките проблеми
со коишто се соочивме (особено во делот на контактирање со лицата) нè принудија презентацијата
да ја ограничиме само на студентите од Република
Македонија. Успеавме да ги контактираме, речиси,
сите. Некои од нив не одговорија на барањето на
Факултетот за соработка при подготвувањето на
Монографијата, за што имаме целосно разбирање.
Меѓутоа, на наше големо задоволство, значаен дел
од контактираните дадоа свој придонес, за што им
изразуваме јавна благодарност.
Би сакале да им се заблагодариме и на вработените на Факултетот за безбедност – Скопје без
чијашто соработка немаше да успееме да го пре-

T

he current year is a jubilee year - 40 years since
the foundation of the Faculty of Security –
Skopje, as one of the oldest higher education
institutions in the field of security in this area. This is
an occasion to remember the beginnings, to estimate
the achievements, and to think about the future. The
monograph is a synthesis between the past and the
future – recognizing tribute to the people who traced
the path of the Faculty, presenting the Faculty as it is
today, and indicating the directions towards which the
establishment will move in the future.
The achievements of a faculty can also be perceived
through the development of its students. The professional
development of the students from the first generation of
graduates which is presented in the monograph, speaks
that the faculty has effectively achieved its goal – to
educate cadres that will find their place in the security
establishments and contribute to stability of the country
and the region. Here, we would like to mention that
we wanted to present the professional development of
all graduates from the first generation of the faculty.
Yet, we faced technical problems (especially in the
part of contacting the persons) and this made us limit
our presentation only to graduates from the Republic
of Macedonia. We managed to contact almost all of
them. Some of them did not respond to the request of
the faculty for collaboration in the composing of the
monograph, for which we express our understanding.
Yet, we are pleased to say that a significant number of
the persons we contacted gave their contribution, and
we express gratitude to all of them.
We would also like to express gratitude to the
employees of the Faculty of Security – Skopje; without
their collaboration, we would not have managed to
present the Faculty as it is today – a modern higher
education institution with study programs which are
adjusted to the new demands of the market of labor,
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зентираме Факултетот онаков каков што е денес.Тој
претставува модерна високобразовна институција
чиишто студиски програми се приспособени на новите барања на пазарот на труд, со професионален
кадар мотивиран за постојано стручно и научно
усовршување.
Монографијата, во тој контекст, можа да се смета
и за потврда на волјата на вработените за постојана афирамција на Факултетот и негово етаблирање во научните кругови преку презентирање на
постигнатото досега и споделување на визијата за
годините што доаѓаат. Факултетот продолжува да
образува, да поттикнува креативност и критичко
мислење, како и преку научно спознавање да влијае
врз развојот на државата. Образованието, науката
и критичкото опсервирање на реалноста се моќни
алатки коишто кога се употребуваат правилно нужно водат до развој, како и до успешно соочување со
предизвиците (вклучително и безбедносните) пред
кои е исправен човекот и државата.
Уредувачки одбор
Скопје, 2017

XII

with professional staff motivated for continuous expert
and scientific improvement.
In this context, the monograph can also be
considered as a confirmation of the will of the
employees for continuous affirmation of the Faculty,
and its establishing in the scientific circles through
presentation of the achievements and sharing of the
vision for the years to come. The Faculty continues to
educate, to motivate creativity and critical thinking,
and through scientific cognition – to influence the
development of the country. Education, science, and
critical observation of reality are powerful tools which
lead to development and ability to successfully meet the
challenges (including security) which stand in front of
the people and the country.
Editing Board
Skopje, 2017
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ПРОФЕСОР Д-Р ВЛАДИМИР ОРТАКОВСКИ:
40 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
PROF. D-R VLADIMIR ORTAKOVSKI:
40 YEARS OF THE FACULTY OF SECURITY

Ч

етириесет години од постоењето и успешното работење на Факултетот за безбедност
претставуваат значаен јубилеј кој достојно
се одбележува и со издавањето на оваа Монографија. Таа ни помага да го видиме патот што сме го
изминале и да го дадеме пресекот на актуелните
состојби, кадровските и научните потенцијали со
кои располагаме. Монографијата покажува дека со
право можеме да се гордееме со развојот и афирмацијата што факултетот ги има и со придонесот што
го дава во образовниот, научниот и општествениот
развој во Република Македонија.
Факултетот за безбедност го сочинуваат луѓето –
повеќето илјади наши студенти и вработените кои со
своето работење го создавале она што до денес сме го
постигнале. Времето и работата вложени во образованието на Факултетот за безбедност остануваат во
трајно сеќавање, било да се работи за незаборавните
студентски години, дипломирањето, за напорната
асистентска работа или за професорските звања кои
носат нови професионални обврски и одговорност.
Секој од нас треба да работи најдобро што може
во својот дел, да ја развива и унапредува својата област. Знаењето што го имаме и го пренесуваме на
нашите студенти, како и нашето ангажирање, упорност, посветеност на работата, имаат високо место
на вредносната хиерархија. Според Ксенофон, кога
младиот Херакле бил на раскрсница му се обратила Доблеста да го избере патот кон неа за да биде
„одличен работник за убави и возвишени дела“.
Таа нагласила дека без труд и работа не можат да се
имаат добри и убави работи. „Ако сакаш боговите
да бидат милостиви, треба да ги почитуваш; за да те
сакаат пријателите, треба да им правиш добрини; за
да те почитува некој град, треба да му бидеш од пол-

40

years of existing and successful work of the
Faculty of Security is a significant jubilee
which is becomingly marked also by the
publishing of this monograph. This helps us perceive
the path we have passed and give an intersection of the
current state and the personnel and scientific potentials
given at our disposal. It shows that we can rightfully
be proud of the development and the affirmation of
the Faculty, as well as of the contribution it gives to the
educational, scientific, and social development of the
Republic of Macedonia.
The Faculty of Security is comprised by the people
– many thousands of students and employees. Working
hard, we came to the present achievements. The time
and work invested in the Faculty of Security are deep
in our memories, embracing unforgettable studying
years, graduation, laborious work of the assistants, or
the professor profession which brings new professional
obligations and responsibilities.
We all must give our best in our part of the work,
develop and improve our spheres. The knowledge
we possess and transfer to our students as well as our
engagement, persistence, and dedication to work are
some of the highest values. According to Xenophon,
when the young Heraclitus was on a crossroad, Merit
turned to him saying that he must choose the road to
her, in order to become “a distinguished worker for
beautiful and sublime deeds”. She emphasized that
without an effort and work, he cannot have good things.
“If you wish for mercy of the Gods - you must respect
them; if you wish for love from your friends, you must
do good things for them; if you wish for respect from
the people of your town, you must be useful to them; if
you wish for fertility of your land, you must cultivate it.”
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за; ако сакаш земјата да роди многу плодови, треба
да ја обработуваш...“.
Јас ја имам честа и задоволството да работам 28 години на Факултетот за безбедност. А јубилејната 2017
година се совпаѓа и со своевидниот јубилеј што јас како
професор на овој факултет го имам – 20 години од изборот во звањето редовен професор во 1997 година.
Во оваа пригода би сакал да истакнам дека за
време на мојот мандат како декан на Полициската
академија (2004-2008 година) започна примената
на ЕКТС на нашиот факултет, која предизвика вложување на големи и вонредни напори на наставниците, соработниците и на студентите. Имено,
редовните студенти во генерацијата 2004/2005 година (141 примени од 1223 пријавени на конкурсот
за упис) беа поделени во две групи за предавања
и во четири групи за вежби. Секоја од групите за
предавања ја водеа различни наставници (по два
за секој предмет), додека двајца асистенти на секој
предмет водеа по две групи за вежби. Тоа даваше
добри услови за интерактивна настава и вежби и за
искажување на способностите и знаењето на студентите преку целата академска година, а не само на
завршните испити. Тоа, исто така, водеше кон еден
вид конкуренција и „натпревар“ меѓу наставниците, односно асистентите, со што во крајна линија се
подобруваше квалитетот на наставата.
Но, мораше да биде надмината ситуацијата дека
имаше мал број редовно вработени наставници и соработници на Полициската академија, каде во 2004
година во редовен работен однос беа само: 3 редовни професори, 1 вонреден професор, 2 доцента, 1
асистент - доктор на науки и 2 асистента - магистри.
Поради тоа, за секоја наредна академска година беа
примани повеќе наставници, асистенти магистри и
помлади асистенти. За приемот на секој од нив беа
распишувани конкурси на кои се јавуваа голем број
на кандидати, често двоцифрена бројка, а за местото
на асистент по Меѓународно јавно право, на пример,
се пријавија дури 22 кандидата. И по правило беше
избиран најдобриот од пријавените, на што јас како
декан и професор инсистирав, а тоа на Наставно-научниот совет му го предлагаа рецензиските комисии.
Затоа, не е случајно што оваа генерација студенти, според постигнатиот успех, а поврзано со
направениот квалитетен избор од големиот број
пријавени кандидати за студирање, и со применетиот систем на настава, претставува една од нашите
најдобри генерации. А голем дел од тогаш примените асистенти и наставници, сега веќе се вонредни
и редовни професори кои напредуваат солидно во
своите области и како експерти стануваат препознатливи во научната и пошироката јавност.
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I am pleased and honoured to work at the Faculty of
Security for 28 years. The jubilar 2017 is also a jubilar
year for me as a Professor at this faculty – it has been
20 years since I was elected as a Full Professor in 1997.
In this occasion I would like to emphasize that
within the time of my mandate as the Dean of the Police
Academy (2004 - 2008) we started applying the ECTS,
which motivated increased efforts of the teachers,
collaborators, and the students. Namely, the full-time
students in 2004/2005 (of 1223 students who applied
in the enrolment competition - 141 were approved)
were divided into two groups for the lectures and into
four groups for the practice. The groups for the lectures
were led by different Professors (two Professors for each
subject) and two Assistants each led two groups for the
practice of each subject. This provided good conditions
for interactive lectures and practice, and students were
able to express their abilities and knowledge throughout
the whole academic year, and not only on the final
exams. It also led to a kind of competition among
the Professors, and respectively the Assistants, which
ultimately improved the quality of teaching.
At the beginning, there was a small number of
employed teachers and collaborators at the Police
Academy. In 2004, in regular employment were only:
3 Full Professors, 1 Associate Professor, 2 Assistant
Professors, 1 Assistant – doctor of sciences, and 2
Assistants – Masters of Sciences. But, in every succeeding
academic year regularly were employed several
lecturers, Professors and Assistants. Competitions
were announced for each election and a big number
of candidates applied every year. For the position of
Assistant on Public International Law - 22 candidates
applied. They were suggested by the review commission,
and the best was elected.
Thus, it is not a coincidence that this generation of
students, according to their achievements and related to
the proper selection from the big number of candidates
who applied to the Faculty and the applied system
of studying, is one of the best generations who had
graduated at our Faculty. Many of the young teachers
and assistants who started working at our faculty are
now Full Professors and Associate Professors, and they
steadily move up in their careers and their fields, and as
experts they become renowned lecturers and experts in
the scientific and wider public.

ИСТОРИЈАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Зошто и како се формираше Факултетот за безбедност
HISTORY OF THE FACULTY OF SECURITY
Why and how the Faculty of Security was founded

С

огледувајќи ја потребата за образование
на кадри за безбедност и општествена самозаштита не само за потребите на Органите за внатрешни работи, туку и за потребите
на Секретаријатот за односи со странство, Републичкиот секретаријат за територијална одбрана,
организациите на здружен труд, установите за извршување на казнени санкции итн., Собранието на
Cоцијалистичка Pепублика Македонија, на 8 јули
1977 година, со закон основа Центар за образование
на кадри за безбедност и општествена самозаштита
(ЦОКБОС), во чии рамки, како посебни организациски единици се формираа: Средно училиште
за внатрешни работи, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита, Сектор за перманентно
образование, ученички дом и општи служби.
Таквата организациска поставеност на Центарот
беше во духот на тогашниот став за концептот на
насоченото образование. Основната цел беше еднообразното и континуирано покривање со образование и воспитување од одделните безбедносни
области, неодвоиви од општествениот живот.
Пред основањето на Центарот за образование
на кадри за безбедност и општествена самозаштита, во тогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија постоеја средни училишта за
внатрешни работи (во сите републики и Автономната покраина Косово, освен во Црна Гора) и виши
школи за внатрешни работи (Cоцијалистичка Pепублика Србија, Cоцијалистичка Pепублика Хрватска
и Cоцијалистичка Pепублика Словенија).
Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје беше прва и, до распаѓањето на

P

erceiving the necessity for education of cadres
for security and social self-defence not only for
the needs of the organs of internal affairs but
also for the needs of the Secretariate of foreign affairs,
the Republic Secretariate for territorial defence, the
organizations of common labor, the establishments
for execution of penal sanctions, etc., the Parliament
of Socialist Republic of Macedonia, on 8 July 1977
provided a Law for establishing the Center for
education of cadres for security and social self-defence
(COKBOS). By this Law, as special organization units
were formed: the Secondary school of internal affairs,
the Faculty of security and social self-defence, the
sector for permanent education, the students’ campus,
and some general services.
Such organizational set-up of the Center was in
the spirit of the concept of oriented education of that
time. The basic goal was the uniform and continuous
education in the separate security areas, inseparable
from social life.
Before the founding of the Center for education
of cadres for security and social self-defence, in the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia in that time
there were secondary schools for internal affairs (in
all Republics and the autonomous province of Kosovo,
except in Montenegro) and Colleges of internal affairs
(in the Socialist Republic of Serbia, Socialist Republic of
Croatia and Socialist Republic of Slovenia).
The Faculty of Security and social self-defence
in Skopje was the first, and up to the breakup of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the only higher
education establishment in the country for education of
cadres in the area of security and social self-defence.
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Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
единствена високообразовна институција во државата за едукација на кадри од областа на безбедноста и општествената самозаштита. На Факултетот се
школуваа студенти речиси од сите тогашни југословенски републики.
Според Законот, во овој образовен Центар се подготвуваше кадар со средна, виша, висока и највисока
стручна подготовка. Истовремено, за потребите на
ОВР и на другите органи и организации во системот
на општествената самозаштита, Факултетот за безбедност, како работна единица во рамките на Центарот, беше овластена да врши научно-истражувачка
дејност во областа на безбедноста и апликативната
дејност (криминалистичко- криминолошки и криминалистичко-технички експертизи).
Во надлежност на ЦОКБОС беше и перманентното образование за целите на постојано стручно
усовршување на работниците за потребите на ОВР
и другите органи, организации и заедници.
Во рамките на Центарот, со учество на Факултетот за безбедност, се организираа семинари и други
форми на образование.
Матична комисија од пет члена: професор д-р
Панта Марина, професор д-р Александар Христов
и професор д-р Стеван Габер, републичкиот потсекретар Васко Костојчиновски и директорот на
Центарот Јордан Спасески, беше задолжена да ги
спроведе подготовките за отпочнување на работата
на Центарот. По донесувањето на Статутот, организациската поставеност на Центарот, изборот на пет
наставници и слично, Центарот отпочна со работа
со три работни единици од областа на образованието и воспитувањето: средно училиште, факултет и
перманентно образование, Факултетот за безбедност и ОСЗ започнаа со работа од учебната 1977/78
година.
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Students from all ex-Yugoslavian republics were
educated at this faculty.
In accordance with the law, cadres of all levels
of professional qualifications were educated in this
educational Center: secondary school, high school,
graduate and post graduate levels. At the same time, the
Faculty of Security, as a working unit within the Center,
was authorized to publish scientific-research activity in
the area of security, and applicative activity (criminalistic
- criminological, and criminalistic-technical expertise)
for the needs of the Organs of internal affairs and other
organs and organizations in the system of social selfdefence.
COKBOS was also responsible for the permanent
education aimed at continuous professional
improvement of the employees of the organs of
internal affairs, and other organs, organizations, and
communities.
Within the Centre, by the participation of the Faculty
of Security, many seminars and other forms of trainings
were organized.
The parent commission of five members (Professors
Panta Marina, Aleksandar Hristov, and Stevan Gaber,
the Republic Vice Secretary - Vasko Kostajchinovski
and the Manager of the Centre - Jordan Spaseski) was
in charge to carry out the preparations for the start of
the work of the Centre. After the issuing of the statute,
the organizational set-up of the Center, and the election
of five lecturers, the Center starts working in three
working units in the area of education and upbringing:
the secondary school, the Faculty, and the permanent
education. The Faculty of Security and Social Selfdefence started its work in the academic year 1977/78.

професор д-р Јордан Спасески

првиот директор на Центарот за образование на кадри
за безбедност u општествена самозаштита

Prof. d-r Jordan Spaseski
first Manager of the Center for education of cadres
for security and social self-defence

СЕЌАВАЊА ЗА ЗАЧЕТОЦИTЕ НА ФОРМИРАЊЕТО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА
САМОЗАШТИТА
REMEMBERING THE BEGINNINGS OF FOUNDATION OF THE
FACULTY OF SECURITY AND SOCIAL SELF-DEFENCE

В

I

Како што е познато, во тој период беше уфрлена терористичка група во Босна и Херцеговина која
требаше да ја дестабилизира државата, a тоа, секако,
имаше влијание кај одговорните во државата да се
посвети поголемо внимание на целината на безбедносниот систем, a во тие рамки на системот за стручно
оспособување на кадрите кои требаше да го покриваат
безбедносниот дел од функционирањето на државата.
Така, почна да се размислува за формирање на висока
школа или факултет за безбедност за потребите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

As we know, in that period in Bosnia and
Herzegovina appeared terrorist group which was
supposed to destabilize the country, which influenced
the responsible institutions in the country to pay more
attention to the security system, and in that framework,
to the system of professional education of cadres that
will cover the part of security in the functioning of the
country. Thus, they started thinking about founding of a
Faculty of Security for the needs of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia.

Уште во почетокот на 1972 година, за да се обезбеди
организирана соработка помеѓу средните училишта, се
формира Заедница на школите за внатрешни работи
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Јас бев избран за нејзин прв претседател. Така отпочна соработката околу усогласување на наставните
планови и програми, изработка на учебници, меѓусеб-

At the beginning of 1972, for the purposes of
organized cooperation among the secondary schools
of internal affairs, the Union of schools for internal
affairs of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
was formed. I was the first President of the Union. Thus
we started to collaborate on adjustment of the study
plans and curriculums, make students’ books, organize

о Социјалистичка Федеративна Република Ју
гославија, по 1971 година, во раководствата на
ОВР - сојузното и републичките почна да се
размислува за унапредување на образовниот систем
за потребите на внатрешните работи. Дотогаш имаше
средни училишта за внатрешни работи во Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, a во Македонија, средно
училиште беше формирано во учебната 1971/72 година. Постоеја и две виши школи за внатрешни работи
во Белград и Загреб.

n the Socialist Federal Republic of Yugoslavia after
1971, in the administration of the Organs of Internal
Affairs – the federal and those of the republics,
thinking appeared about adjustment of the educative
system for the needs of the interior. By that time, there
were secondary schools for Internal Affairs in Serbia,
Slovenia, and Bosnia and Herzegovina. In Macedonia
such secondary school was founded in 1971/72. There
were also two colleges for internal affairs - in Belgrade
and Zagreb.
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ни средби, годишни спортски игри и слично. Во рамките на оваа соработка се дискутираше и за потребата
на талентираните ученици кои го завршиле средното
училиште да им се обезбеди натамошно школување од
областа на безбедноста со цел да се избегне нивно напуштање на службата во ОВР.

meetings, annual sport games, etc. In the context of
this collaboration, we also discussed on the need for
providing scholarships for talented graduates from the
secondary schools which will give them opportunity to
continue their education in the area of security, and their
leaving of the service in MoI will be avoided.

Во 1974 година Колегиумот на Министерството
за внатрешни работи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија зазеде став дека треба да се
пристапи кон подготовки за формирање на висока
школа или факултет. За реализација на оваа цел беше
формирана Сојузна комисија со задача да изготви
целосен Елаборат за потребата и начинот на подготовките околу изготвување на наставен план и програма,
финансиски потреби и слично. Co Комисијата претседаваше Бранко Костиќ, потсекретар во Сојузното министерство за внатрешни работи. Од Социјалистичка
Република Македонија за нејзин член ме определија
мене. Комисијата во полн состав работеше една недела
во Фажана - одморалиште на Министерството за внатрешни работи на Хрватска, блиску до Бриони.

In 1974 the association of the Ministry of Interior
(MoI) of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
decided to start preparations for founding of the Faculty.
For realization of the idea, a federal commission was
formed with the task of making a thorough Elaboration
in which the needs and the manners of providing the
study plans and curriculum will be determined, as
well as the financial needs, etc. Branko Kostic, the Vice
Secretary of the Federal Ministry of Interior, was the
President of the commission. I was appointed member
of the commission from the Socialist Republic of
Macedonia. The commission, by all its members, met
and worked for one week in Fazhana, a resort of MoI of
Croatia near Brioni.

Елаборатот беше изготвен, и врз основа на него, тогашниот сојузен министер Фрањо Херлевиќ, заедно со
републичките министри требаше да донесат конечна
одлука околу формирањето на таквата високообразовна институција. Беше закажан состанок во Охрид, во
Сојузната вила, во комплексот на хотелите - „Горица“.
Еден ден пред да дојде на дневен ред оваа точка пристигна веста дека генерал полковник Васко Карангелески, ,
командант на Скопската армиска област, загинал во
несреќен случај - на лов, во регионот на Македонски
Брод. Состанокот беше прекинат, a точката за Факултетот остана да се разгледува на наредната средба. Таа
требаше да се одржи во Дубровник по два месеца. Еден
ден пред одржувањето на средбата бев во Сараево и
како претседател на Заедницата држев седница со сите
директори на училиштата за внатрешни работи на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
во просториите на Училиштето за внатрешни работи.
Додека траеше состанокот, од Белград дојде помошникот на министерот за општи и кадровски работи. Toj нè
извести дека следниот ден во Дубровник ќе се одржи
состанок со министрите и дека ќе се разгледува Елаборатот за факултетот. Рече дека сака уште еднаш да го
слушне нашиот став околу факултетот. Во тој момент
почна да ни објаснува дека за отворање на факултетот
ќе бидат потребни околу 30 милијарди тогашни динари
и додаде: „Како работничката класа на Југославија ќе
го поднесе тој товар?“. Рече и тоа дека утре има изгледи да се донесе негативна одлука. Потоа почна да бара
одделно мислење од присутните членови. За изненадување, речиси сите изразија колебање во смисла на
тоа дека можеби е правилно да не се трошат толкави
финансиски средства и слично. На крајот, помошникот
на министерот за внатрешни работи ме праша: „Што
мислите Вие претседателе?“. Јас почувствував дека во

The Elaboration was made, and it was supposed
to serve as a base for the Federal Minister of that
time Franjo Herlevic, together with the Republic
Ministers to make the final decision on the founding
of this higher-educational institution. The meeting was
scheduled to be held in Ohrid, in the Federal villa in
the hotel complex Gorica. One day before it came in
the agenda we learned that Vasko Karangeleski, the
General Colonel - commander of the military area
of Skopje, was killed accidentally while hunting near
Makedonski Brod. The discussion on the Faculty
was postponed for the following meeting which was
scheduled for Dobrovnik, in two months time. A day
before the meeting I was in Sarajevo; as the President
of the Union, in the premises of the secondary school
of Internal Affairs I held meeting with all Head teachers
of the schools of Internal Affairs of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia. We were interrupted by the
Deputy Minister for general and personnel affairs
who came from Belgrade to inform us that on the
folowing day the meeting of the Ministers will be held
in Dubrovnik and the Elaboration will be reviewed. He
asked for our opinions concerning the Faculty. Then
he explained that about 30 billions of dinars will be
needed for the opening of this faculty and added: “How
will the working class of Yugoslavia will take on this
burden?” He also said that a negative decision may be
made on the following day. He asked for the opinions
of each member individually. Surprisingly, almost all
of them doubted and said that it might be wrong to
spend that money. In the end, he asked me: “What do
you think, Mr. President?” I felt that in the meanwhile,
something was changed in the political standing about
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меѓувреме нешто е сменето во политичкиот став околу
факултетот. Реагирав емотивно, но искрено. My реков:
„Другар помошник министер, Be прашувам, ако дојде
до распаѓање на Југославија, колкави ќе бидат трошоците кои ќе ги сноси работничката класа на Југославија? Гледам дека и Вие се запишувате во книгата на
оние што сакаат да ја срушат Југославија, само не знам
кога за тоа ќе одговарате? Настана пеколна атмосфера.
Човекот се зацрвене, се збуни и во таква состојба изговори: „Па ceгa, што да правиме?“. Веднаш одговорив:
„Одложете ја оваа одлука за друг пат, но немојте да одлучувате негативно“. Тоа му изгледаше прифатливо и
се согласи со мојот предлог. Навистина, утредента, во
Дубровник беше донесена одлука да се одложи состанокот и тоа по точката којашто се однесуваше на формирањето на факултетот.
Се чекаше да се одржи нова седница на министрите. Таа се одржа подоцна, повторно во Хрватска. Тогаш,
по кажување (немам други докази), кога се поставило
прашањето за факултетот, министерот од Хрватска
Узелац рекол: „Јас ќе ја затворам и Вишата школа, a не
да отвораме факултет“. Дискусијата беше завршена.
Гледано од сегашен аспект, луѓето очекувале и работеле на распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, но јас никогаш не сум помислувал
дека е можно тоа. Според мое мислење беше отфрлена
една голема идеја.
Кога дефинитивно Социјалистичка Федеративна
Република Југославија се откажа од идејата за формирање факултет за потребите на сојузната држава, ние
во Македонија започнавме да размислуваме каков став
да заземеме. Постепено се градеше идејата ние во Македонија да формираме факултет, за наши потреби.
Во тој контекст сакавме да ги избегнеме негативните
критики на Сојузното министерство, во смисла на тоа
зошто да отвораме факултет кога за тоа нема оправдани околности. Тогаш, кај нашето раководство беше
издиференциран ставот дека никој не може и не треба да ни замери на замислата за отворање на факултет. Бидејќи Социјалистичка Федеративна Република
Југославија се откажа, ние имавме право самостојно да
го решиме тој проблем, за потребите на Македонија.
Бидејќи имав искуство од работата во Сојузната комисија, во договор со Колегиумот на РСВР, изготвив
претпроект за оправданоста, за структурата, просторните услови, финансиската конструкција итн..
На 13 мај, по традиција, македонското државно и
партиско раководство на припадниците за внатрешни
работи им го честитаа празникот. Така, во 1977 година,
целото републичко раководство дојде во Училиштето
за внатрешни работи заедно со раководството на Министерството за внатрешни работи. Јас ја презедов улогата на домаќин. Ги запознав гостите со развојниот пат
на училиштето, со наставничкиот - кабинетски простор за изведување на настава и со интернатскиот прос-

the faculty. I reacted emotionally, but honestly. I said:
“Comrade Deputy Minister, I am asking you how big
the expenses of the working class will be, if it comes to
the breakup of Yugoslavia? I see that you are also on the
list of people wishing for the breakup of Yugoslavia, but
I do not know when you will bear responsibility for it?”
The man blushed, got confused, and said: So now, what
should we do?” I said: Postpone the decision for some
other time, but do not decide negatively”. He accepted
the suggestion and on the next day in Dubrovnik, the
decision-making about the founding of the Faculty was
postponed for some other time.
The decision waited for a new assembly of the
Ministers, which was held later, again in Croatia. Then,
as I was told (I do not have other evidence), when the
question about the Faculty was raised, Croatian Minister
Uzelac said: “I would even close the school, instead of
founding a Faculty”. The discussion was closed. Viewed
from the present aspect, these people expected and
worked for the breakup of the Socialist Federal Republic
of Yugoslavia, but I never considered it possible at that
time. In my opinion, a great idea was excluded.
When the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
definitely rejected the idea of founding the Faculty for
the needs of the Federation, In Macedonia we started
thinking what standing we should take. The idea of
founding a Faculty in Macedonia for the needs of our
country became an option. In this context, we had to find
a way to avoid negative criticism of the Federal Ministry,
as to why founding the Faculty if the circumstances are
not inclined. But we came to standing that no one can
or should reproof the idea of founding the Faculty, As
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia resigned,
we had the right to carry out the idea independently, for
the needs of Macedonia. I had some experience from
my work in the Federal Commission, so in agreement
with the body of the Republic Secretariat of Interior
I drew up the pre-project about the justifiability, the
structure, space, financial construction, etc.
By tradition, on 13th May, Macedonian state and
party leadership congratulated on the public holiday
to the officers of internal affairs. This 1977 the whole
Republic Management came into the School of
Internal Affairs together with the administration of
the Ministry of Interior. I was the host of the event. I
introduced the participants to the development path
of the school, to the school premises for lectures, and
the boarding school. I noted that spatial and all other
necessary requirements to form the Faculty of Security
exist, and first and second cycles of studies can begin.
Thus we would provide for studying of cadres for the
needs of Macedonia in Macedonia, and not in Zagreb
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тор. Истовремено, присутните ги запознав со идејата
дека постојат просторни и други услови за да може да
се формира факултет за безбедност - прв и втор степен на студии. Co тоа ќе се овозможи студирање на
кадри за Македонија во Македонија, a не во Загреб и
Белград каде што дотогаш одеа да студираат. Тогаш,
претседател на Централниот комитет на Сојузот на
комунистите на Македонија беше Ангел Чемерски, кој
откако го ислуша моето излагање реагираше позитивно, со напомена дека би било добро прво да се отпочне
со виша школа, a потоа со факултет. Тоа беше доволен
сигнал да се работи поинтензивно на реализирањето
на идејата за отворање на факултет. За кратко време
потоа, беше донесен Закон за формирање на Центар
за образование на кадри за безбедност и општествена
самозаштита за сите степени на образование.
Правниот факултет во Скопје формира Матична
комисија во состав: професор д-р Александар Христов,
професор д-р Панта Марина, професор д-р Стеван
Габер, Васко Костојчиноски, потсекретар во Министерството за внатрешни работи и Јордан Спасески, директор на Средното училиште за внатрешни работи.
Матичната комисија усвои наставен план и наставни програми и изврши избор на пет професори со
кои почна работата на факултетот. Во звањето доцент
беа избрани: Јордан Спасески, тогашен директор на
Центарот, за предметите Општествена самозаштита
и Политичка деликвенција и Антон Роп за предметот
Криминалистичка техника. На првата седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност за
декан беше избран Антон Роп.
Така, од почетокот на учебната 1977/78 година започна со работа Центарот за образование на кадри за
безбедност и општествена самозаштита, a во неговите
рамки и Факултетот за безбедност како рамноправна
членка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“
во Скопје. Практично, со формирањето на Центарот
беа обезбедени услови за едуцирање на кадри за сите
потреби на безбедносните служби во Македонија. Наставниот процес го реализираа, покрај малиот број
постојано вработени наставници во Центарот, и професори од Универзитетот во Скопје и професори од
други универзитети во Југославија (врвни стручњаци од својата област). Факултетот за безбедност беше
најотворен факултет во земјата спрема други кадри и
единствено тука се успеа, продлабочено и научно аргументирано, да се оформат и стандардизираат научните
дисциплини од областа на безбедноста. Нашиот Центар за образование на кадри од областа на безбедноста
израсна во Југословенски центар за науките од областа
на безбедноста. Сите кадри, од речиси целиот југословенски простор, заинтересирани за науките од областа
на безбедноста, пројавуваа интерес и пријавуваа проекти, магистерски трудови и докторати на нашиот Факултет.
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and Belgrade as it was until then. Then, President of
Central Committee of the League of Communists of
Macedonia was Angel Chemerski. When he listened to
what I said, he agreed and noted that it would be better
if we first started a College, and then a Faculty. This was
sufficient for us to work more exquisitely on realization
of the idea of founding the Faculty. Shortly after that
the idea was legislated and the Center for education of
cadres for security and social self-defence for all levels
of education was founded.
The Faculty of Law in Skopje formed the parent
commission of five members: Professors Aleksandar
Hristov, Panta Marina, and Stevan Gaber, the Vice
Secretary of MoI Vasko Kostojchinoski, and the Head
of the Secondary school of internal affairs – Jordan
Spaseski. The parent commission adopted the study plan
and curriculum and elected five lecturers who started the
work of the faculty. Jordan Spaseski, the Manager of the
Center, was elected Assistant Professor for the subjects
of Social Self-defence and Political Delinquency, and
Anton Rop for the subject of Criminalistic Technique.
On the first assembly of the teaching council of the
Faculty of Security, Anton Rop was the elected Dean.
At the beginning of the academic year 1977/78 the
Center for education of cadres for security and social
self-defence started its work, and in this framework,
the Faculty of Security as an egalitarian member of Sts.
Cyril and Methodius University of Skopje. Practically,
by founding of the Center, conditions for education of
cadres for all needs of the security services of Macedonia
were provided. Beside a few full-time lecturers in
the Center, the teaching process was also realized by
professors from the University of Skopje and professors
from other universities of Yugoslavia, experts in their
fields. The Faculty of Security was opened towards
other cadres more than any other faculty in the country,
and we managed, deeply and scientifically proved, to
form and standardize scientific disciplines in the area
of security. Our Center for education of cadres in the
area of security became Yugoslavian Center for sciences
in the area of security. Cadres from all over Yugoslavia
interested in sciences in the area of security submitted
projects, Master’s theses and Doctoral dissertations to
our Faculty.

Монографија
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ИЗВАДОЦИ ОД ИСКАЖУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА
МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ПО ПОВОД ОСНОВАЊЕТО
НА ЦОКБОС И BO НЕГОВИ РАМКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА
EXTRACTS FROM THE TELLING OF MEMBERS OF THE
PARENT COMMISSION ON THE OCASION OF FOUNDING
OF COKBOS AND IN ITS FRAMEWORK, THE FACULTY OF
SECURITY AND SOCIAL SELF-DEFENCE

професор д-р Александар Христов
Prof. d-r Aleksandar Hristov

...„З

...“W

Наставниот план на овој нов факултет треба да ја
изрази оваа идеја. Оттука и на Матичната комисија
ѝ беше релативно лесно да го конципира наставниот план, согледувајќи го реално профилот на кадри
што треба да се школуваат на факултетот. Притоа, и
наставните планови и програми тргнуваа од сознанието дека на овој факултет ќе се одвива современа настава преку разни видови нагледни наставни
средства, така што и системот - година за година добива реална основа за неговото остварување.

The teaching plan of this new faculty must reflect
this idea. Hence, it was not difficult for the parent
commission to conceive the teaching plan, realistically
perceiving the profile of cadres that will be educated at
the faculty. The teaching plans and programmes also
derive from the awareness that this faculty will offer
modern education through various teaching means and
thus the system, year after year, gets a real base for its
realization.

Во конципирањето на наставните планови за
овој факултет нужно е да се сфати значењето на
вака формираниот факултет од кого се очекува
поинтензивна настава отколку што тоа се врши на
веќе постојните сродни факултети....“.... „Во наставниот план има и некои нови научни дисциплини, a
некои од постојните се модифицирани. Внесени се
и нови дисциплини за потребата на кадри за царина
и безбедност“.

In the conceiving of the teaching plans of this
faculty, it is necessary to understand the set-up of the
faculty, where it is expected more intense work than of
the already existent related faculties....“.... „Some new
scientific disciplines are also included in the teaching
plan, and some of the already existent are modified.
New disciplines for the needs of cadres for customs and
security are also included“.

начењето на овој нов факултет го
гледаме во тоа што тој се формира од становиштето на конкретно
согледаните потреби во една значајна област од нашиот општествено-политички живот. Сметам дека
иднината припаѓа на овој систем на школување на
кадри. Toj ќе може да обезбеди и доволно финансиски средства за нивно школување и нивно прифаќање во работата по нивното дипломирање.
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e can observe the significance
of this new Faculty in the aspect that it was formed from
the standing of the needs in one significant area of our
social and political life. I consider that future belongs
to this system of education of cadres. It can provide for
sufficient financial means for education and later employment of all students after graduation.

Монографија

професор д-р Панта Марина
Prof. d-r Panta Marina

„С

овремениот свет, главно, зема кадри за
работа во областа на внатрешните работи од правните факултети. Имајќи го
предвид тоа се поставува прашањето, при постоење
на Правен факултет, a од утре и два правни факултета, во Скопје и во Битола, дали има потреба од
формирање на еден ваков факултет. Сум се колебал
дали има потреба и на крајот сум дошол до заклучок
дека е подобро да се формира посебен ваков факултет. Јас ќе наведам само еден пример зошто лично
сметам дека е подобро. Ако се споредат наставните
програми, наставниот план на Правниот факултет
и на овој нов факултет, се покажува дека наставниот план на Факултетот за безбедност и општествена
самозаштита оди понатаму, не се ограничува само
на предметите од областа на Кривичното право,
Кривичното законодавство итн.. И покрај постоењето на општиот дел на Кривичното право, постојат и посебни дисциплини, посебни предмети
како, на пример: Малолетничка деликвенција, Политичка деликвенција, Стопанска деликвенција
итн.. Тоа покажува дека тука ќе се оди малку попродлабочено во наставата и во проучувањето.“
„... Јас лично сметам дека процесот на откривање
на кривични дела кај нас уште не е задоволителен,
не е на она ниво на кое би требало да биде. Токму
поради тоа мислам дека овој факултет ќе придонесе
тој процент на откривање на оваа криминална дејност да се подобри.“
„.... Јас пред малку кажав една моја идеја дека
истражниот судија мора да го има завршено токму
овој факултет. Сметам дека правните факултети,
сепак, на истражните судии и на некои други служби не им го даваат она што би требало за да можат
што побрзо да се вклучат во процесот на работата.“
„.... Криминалистиката на Правниот факултет се
предава максимум 12 часови. На овој факултет сигурно ќе има 40 до 50 часови, затоа што тука веќе се
стреми кон специјализирање на криминалистичката тактика, криминалистичката техника, криминалистичката методика итн..“

“F

or the needs for cadres in the area of Internal Affairs, in modern times, mainly graduates from the Faculties of Law are engaged.
Having this in mind, inevitable is the question: is it
necessary to found this university since we already have
the Faculty of Law in Skopje, and the one in Bitola? I
doubted for a while whether this faculty is a necessity; in the end, I came to the conclusion that it is better
to found a separate faculty of this kind. In my personal
opinion, the reason is the following: if we compare the
teaching programmes and plans of the Faculty of Law
and this Faculty, it is obvious that the Faculty of Security and Social Self-defence goes further, it is not limited
only to subjects from the area of Criminal Law, Criminal Legislation, etc. Beside the general part of Criminal
Law, there are some separate disciplines and separate
subjects such as: Juvenile Delinquency, Political Delinquency, Economic Delinquency, etc. This leads us more
deeply into teaching and studying”.
“... Personally, I do not think that the process of
revealing crime in our part of the world is satisfactory;
at least not to the extent it should be. Because of this, I
think that this faculty will contribute to growth of the
percentage of discovery of criminal deeds”.
“.... I have already expressed my opinion that the
investigation judge must graduate at this faculty. I
consider that Faculties of Law and some other services
do not provide investigative judges and similar services
with what is necessary to perform their work.”
“.... In the study programme of the Faculty of Law, the
subject of Criminalistics is taught in 12 lessons. At our
faculty it will be included by 40 to 50 lessons, because
here we go into specialization of criminalistic tactics,
criminalistic technique, criminalistic methodology,
etc.”

13

40 години Факултет за безбедност - Скопје

професор д-р Стеван Габер
Prof. d-r Stevan Gaber

„В

“I

„.... Кога треба да се заштити општеството од
разни степени на опасности, од разни патолошки
појави (во движењето на општествената целина,
кој било систем, па и нашиот, не може да егзистира
затворено), се поставува прашањето, во рамките на
едно општество, какво образование треба да имаат
стручњаците кои на еден релативно одвоен домен
од општествената самозаштита ќе се занимаваат
со проблемите на тоа општество. Сигурно дека тоа
образование не треба да биде спонтано, рутински
дадено, од денес за утре. Тоа мора да биде образование кое ќе биде во основа научно фундирано. Факултетот за безбедност во рамките на соодветниот
сегашен степен на науката треба да стандардизира
настава која може да пружи образовно профилирање и да се развие како наука во оваа смисла.“ Тоа
беше прв и основен проблем на Матичната комисија.

“.... When the society is to be protected from various
degrees of dangers and pathological phenomena (in the
movement of the social integrity none system can exist
independently), what we wonder is: within a society, what
education should have those experts who are concerned
with the problems of that society in a relatively separate
domain of social self-defence? It is certain that this
education must not be spontaneous, routine, a shortterm. Their education must be scientifically based. In
the framework of the present degree of science, the
Faculty of Security should standardize programmes so
they can offer educative profiling and develop as science
in this sense. This was the main problem of the parent
commission”.

о процесот на профилирањето на студиите, Матичната комисија кога сакаше да
каже нешто поодредено за општиот правен и специјализираниот профил на студиите на
овој факултет, индиректно си го поставуваше прашањето за границите меѓу едните и другите студии.
И очигледно, ако класиката на правните студии
мора на одреден начин да се модифицира со специјални студии, тогаш е јасно дека студии од ваков
специјализиран карактер се сосема природни.“

„.... Нешто што е остварено со нормативни
акти, очигледно дека бара еден виш степен на студиско-теоретско-научно обликување, за да може,
преку организирано научно спознавање да влијае
на практиката и со неа да оди понатаму. Како
општество на вистинско свесно спознавање, што
има претензии да почива на едно научно спознавање за движење на светот, не можеме да дозволиме
нашиот живот да тече стихијно. Затоа, може да се
претпостави какви сè проблеми во практиката на
безбедноста на општеството треба да се обликуваат
и со истите да се отвораат хоризонти за идниот развиток на таа практика. Тоа беа основните идеи што
се поставуваа во фундирањето на концептот за сту-
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n the process of profiling the studies, when we
wanted to say something more definite about
the general legal and specialized profile of the
studies of this faculty, to us, the members of the parent
commission indirectly arose the questions about the
bounds between law and security studies. And apparently, if the classic of law studies in a certain way has
to be modified by special studies, then it is clear that
studies of this type are normal”.

“.... If something is supported by normative acts,
then it requires a higher degree of study-theoreticallyscientific forming so that it can influence practice
through organized scientific knowledge. In a society
of awareness which pretends to be laid on a scientific
knowledge about the moving in the world, we cannot
let our lives flow uncontrolled. We can suggest what
problems in the practice of security of the society
should be shaped, and open the horizons for the future
development of this practice. These were the basic
ideas set in the founding of the study concept of an
establishment as it is the Faculty of Security and Social
Self-defence.
“.... The teaching plan is characterized by a quite
dynamic relation to the contents and the form of
education in general. This teaching plan is neither classic

Монографија
дии на една ваква установа како што е Факултетот
за безбедност и општествена самозаштита.
„.... Наставниот план се карактеризира со прилично динамичен однос спрема содржината и формата на образованието, воопшто. Toj наставен план
не е класика како по називите на предметите, така и
по практичното искажување на содржините на наставните материи што ќе бидат изведувани на факултетот“.
Според тоа, и во педагошка и во теоретско-научна смисла мора да пронаоѓаме форми на образование и едукација на таквите кадри, кои со своите
посебни задачи ќе се најдат себеси, но и како членови на заедницата. Co тоа не треба да се мисли
дека се создава една класична школа на полицијата
(кадровска школа), која во себе ќе биде затворена и
која ќе живее со свое сопствено осмислување.“

in the titles of subjects nor in the practical expression of
the contents of the teaching material conducted at the
faculty”.
Accordingly, both in pedagogic and theoreticallyscientific sense, we must look for forms of education
of these cadres and help them with their special tasks
find their place as individuals, but also as members of
the community. By this, we must not think that what
are created is a classical school of police (a personnel
school) which will be independent and exist separately
from everything else.

Васил Костојчиновски
Vasil Kostojchinovski

Ј

ас бев иницијатор за основање на факултетот и
претседател на Матичната комисија за основање
на факултетот заедно со проф. д-р Панта Марина, проф. д-р Стеван Габер, проф. д-р Александар
Христов и Јордан Спасески. Секако, идејата беше
поддржана и од тогашниот секретар за внатрешни
работи Мирко Буневски. Сепак, клучната улога и
заслуга му припаѓа на Благој Попов, претседател на
Извршниот совет кој ја прифати идејата и обезбеди
средства за дејноста. Инаку, оваа идеја требаше да
се реализира на сојузно ниво (јас бев началник на
Третата управа на СДБ ССВР и бев член на групата
која изработи програма која не се реализира затоа
што со Уставот од 1974 година, не беа дозволени
такви институции на сојузно ниво. Едвард Кардељ
вети дека ќе биде донесен амандман, но сето тоа
пропадна). Почетниот концепт беше доста рационално поставен, за подоцна да се прошири и факултетот да се вклучи во Универзитетот „Свети Кирил
и Методиј“.

I

was among the initiators for the founding of the
faculty and the president of the enrolment commission, together with Professors Panta Marina, Stevan
Gaber, Aleksandar Hristov, and Jordan Spaseski. The
idea was certainly supported by the Secretary of Internal Affairs in that time, Mirko Bunevski. Yet, the key
role and credits belong to Blagoj Popov – the President
of the Executive Council, who accepted the idea and
provided the funds for this activity. This idea was supposed to be realized at a Federal level (I was Head of
the 3rd Administration of the Service for State Security
and a member of the group which elaborated the programme which was not realized for the reason that by
the Constitution of 1974, institutions of that kind were
not allowed at a Federal level. Kardelj promised that an
amendment on this will be enacted, but it all sank together with the breakup of the Federation). The initial
concept was set up quite rationally, and it was supposed
to become more extended and later integrated into the
Ss. Cyril and Methodius University.
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доцент Антон Роп
прв декан на Факултетот за безбедност
Assistant Professor Anton Rop
the first Dean of the Faculty of Security

СЕЌАВАЊА ЗА ПОЧЕТОЦИТЕ
REMEMBERING THE BEGINNINGS

О

I

За студирање на факултетот, од самиот почеток,
постоеше голем интерес кај младите од двата пола,
од сите социјални структури, сите националности
и од сите краишта на нашата република и пошироко. Бројот на пријавените кандидати секоја година
се зголемуваше повеќекратно од предвидениот број
за запишување. Kaj младите се чувствуваше голема
желба и интерес за безбедносната струка како идна
лична професија. Покрај редовните студенти, голем
број беа со статус на вонредни студенти, на работни

Studying at this faculty, from the very beginning
was of a big interest within young people, both men
and women, of all social structures, all nationalities
and all parts of our country and even wider. Every year
the number of interested was multiplied by several
times of the number expected, and the wish and the
interest for security as a future profession was evident.
Beside the full-time students, a big number of students
were with the status of part-time students. They were
usually employees in the organs of Interior and other
institutions, and this type of education was the most
suitable for them. For the reason that we were the only
faculty in the ex-Yugoslavian territory, a big number
of students, especially part-time (from the organs of

ткако во јули 1977 година, со посебен Закон,
беше формиран Центар за образование на
кадри за безбедност и општествена самозаштита, a во тие рамки и Факултетот за безбедност,
започна една нова фаза во развитокот на системот
на образование на високо-стручни кадри за потребите на органите за внатрешни работи во нашата
земја. За првпат е конституирана високообразовна
институција која функционира во рамките на Универзитетот, a тоа значи проблематиката од областа
на безбедноста стана предмет на изучување во рамките на редовниот систем на образование. Co тоа,
всушност, оваа материја доби општествен третман и
стана погодна за вреднување со општоприфатените
општествени мерила и критериуми. Тоа најмногу се
одрази во создавањето на услови за ангажирање во
процесот на изведувањето на наставата не само на
високо-стручни кадри од областа на безбедноста,
туку и на голем број афирмирани научни работници од повеќе универзитети во тогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Така, за
реализирање на наставно-образовниот процес, во
првите две години беа ангажирани 37 наставници,
од кои 7 редовни и 6 вонредни професори, 4 доценти, 6 виши предавачи, 4 предавачи и 10 овластени
високо-стручни работници од практиката.
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n July 1977, with a special Law, the Center for education of personnel for security and social self-defence, and in this framework the Faculty of Security,
a new phase began in the development of the system of
education of professional cadres for the needs of the organs of Internal Affairs in our country. For the first time
a higher education institution which will function in
the framework of the University was constituted, which
means that the issues from the area of security became a
studying subject within the regular system of education.
By this, this issue gained social treatment and became
valuable by the generally accepted social criteria. It reflected especially in the creation of requirements for engaging lecturers: not only highly professional cadres in
the area of security, but also a big number of renowned
scientific workers of many universities of the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia. For realization of the
teaching process, in the first two years 37 lecturers were
engaged, 7 of them were Full Professors, 6 were Associate Professors, 4 Assistant Professors, 6 senior lecturers, 4 lecturers, and 10 authorized, highly professional
workers from practice.
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места во органите за внатрешни работи и другите
институции, на кои најмногу им одговараше ваков
вид образование. Поради фактот што бевме единствен факултет на бившите југословенски простори, голем интерес и голем број студенти, особено
вонредни (од органите за внатрешни работи, правосудството, царината и др.) студираа на овој млад,
но добро организиран факултет.
Наставно-образовниот процес се изведуваше
на современ начин, со примена на современи педагошки и дидактички методи, со користење на
современи нагледни и технички средства. Наставните содржини, во поголемиот дел, беа проследени
со практични вежби и конкретно практично работење. Ваквиот приод, од ден на ден, стануваше
сè понагласен, така што студентите уште за време
на студиите се соочуваа со проблематиката со која
професионално ќе се занимаваат.
Факултетот постојано се наоѓаше во своевидна
динамика, којашто се изразуваше во многу активности поврзани со целосното заокружување на
неговата функција. Релативно брзо по неговото
формирање се пристапи кон изработка на учебници и учебни помагала, елаборат за формирање на
постдипломски студии, организирање научноистражувачка работа, издавачка дејност итн.. На Факултетот се спроведуваше и одбрана на магистерски
и докторски дисертации од областа на безбедноста.

Interior, Judiciary, Customs, etc.) studied at this new,
but well-organized faculty.
The teaching process was conducted in a modern
way, by application of contemporary pedagogical and
didactical methods, and utilization of contemporary
technical means. The educative contents were supported
by practical exercises and concrete practical work.
This approach became more and more emphasized, so
during the time of studies, the students were introduced
to the issues they will professionally deal in the future.
The faculty was in a constant dynamics, which
was expressed in many activities related to the very
purpose of the faculty. In a relatively short time after
the founding, we started the preparation of students’
books and other teaching instruments, elaboration for
organizing post-graduate studies or scientific-research
work, publishing activity, etc. Defence of Master’s theses
and Doctoral dissertations in the area of security were
also conducted.
All achievements of the faculty in its development
which we are trying to remember in the occasion of the
jubilee are result of extraordinary affords and sacrifice
of the entire teaching team as well as generations of
students who graduated successfully from this faculty.

Сè што има постигнато Факултетот во својот
развој, a на што по повод неговиот јубилеј се обидуваме да се потсетиме, претставува резултат на
вонредни напори и пожртвуваност, пред сè, на
целосниот наставнички тим и генерациите студенти кои успешно поминаа низ него.
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НАСТАВНИЦИ CO КОИ
ЗАПОЧНА НАСТАВАТА
ВО УЧЕБНАТА 1977/78

LECTURERS AT THE
BEGINNING OF THE
ACADEMIC YEAR 1977/78

1. Д-р Владимир Водинелиќ
peдовен професор
Правен факултет - Крагујевац
2. Д-р Милан Милутиновиќ
peдовен професор
Институт по криминологија - Белград
3. Д-р Драгомир Драшковиќ
вонреден професор
Природно-математички факултет, Белград
4. Д-р Александар Христов
peдовен професор
Правен факултет - Скопје
5. Д-р Стеван Габер
peдовен професор
Правен факултет - Скопје
6. Д-р Трајче Грујоски
peдовен професор
Правен факултет - Битола
7. Д-р Владимир Камбовски
академик
Правен факултет - Скопје
8. Д-р Јордан Спасески
вонреден професор
Факултет за безбедност - Скопје
9. Антон Роп
доцент
Факултет за безбедност - Скопје
10. Јордан Радевски
виш предавач
Факултет за безбедност - Скопје
11. Никола Чингоски
виш предавач
Факултет за безбедност - Скопје
12. Трајко Ангелов
професор - инструктор
Факултет за безбедност - Скопје

1. D-r sc. Vladimir Vodinelic
Full Professor
Faculty of Law - Kragujevac
2. D-r sc. Milan Milutinovic
Full Professor
Institute of Criminology - Belgrade
3. D-r sc. Dragomir Draskovic
Associate Professor
Faculty of Natural Sciences and Mathematics,
Belgrade
4. D-r sc. Aleksandar Hristov
Full Professor
Faculty of Law - Skopje
5. D-r sc. Stevan Gaber
Full Professor
Faculty of Law - Skopje
6. D-r sc. Trajche Grujoski
Full Professor
Faculty of Law – Bitola
7. M-r sc. Vladimir Kambovski
Faculty of Law - Skopje
8. D-r sc. Jordan Spaseski
Assistant Professor
Faculty of Security - Skopje
9. Anton Rop
Assistant Professor
Faculty of Security - Skopje
10. Jordan Radevski
Senior lecturer
Faculty of Security - Skopje
11. Nikola Chingoski
Senior lecturer
Faculty of Security - Skopje
12. Trajko Angelov
Professor - instructor
Faculty of Security - Skopje
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ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
ОД ПРВАТА ГЕНЕРАЦИЈА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
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GRADUATES FROM THE
FIRST GENERATION OF THE
FACULTY OF SECURITY
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Атанасов Јанко
Janko Atanasov
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Јанко Атанасов
Датум и место на раѓање: 21.9.1958 година, во село
Аџибегово, Свети Николе
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје

Date of birth: 21.9.1958, Adzibegovo, Sveti Nikole
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
До
Назив на
должноста
1981 1982 помлад инспектор

Институција

from

to

Work position

РСВР на СРМ-ОВР
Кичево

1981

1982

Junior Inspector

1982

1984

„Порцеланка“

1982

1984

1984

1992

Републички штаб
за територијална
одбрана на РМ

1984

1992

1992

2014

1992

2014
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шеф на служба за
обезбедување
началник за
обезбедување

CAREER DEVELOPMENT:

МВР на РМ –Дирек- Управа за безбедција за безбедност ност и контраразузи контраразузнанавање
вање;

Institution

Republic Secretariat
of Interior of SRM
-Organ of Internal
Affairs, Kichevo
Head of the Security Porcelanka
service
Chief of Security
Republic
Headquarters for
territorial defence
of RM
MoI of RM –
Administration
Directorate for
for security and
security and
counterintelligence;
counterintelligence;

Монографија

Божиновски Љупчо
Ljupcho Bozhinovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Љупчо Божиновски
Датум и место на раѓање: 22.1.1959 година,
во Битола
Место на живеење: Битола
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје

Date of birth: 22.01.1959, Bitola
Lives in Bitola;
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

Васиќ Никола
Nikola Vasic
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Никола Васиќ
Датум и место на раѓање: 4.12.1958 година
во Скопје;
Место на живеење: Скопје
Основно образование и гимназија завршил во
Скопје. Високо образование и постдипломски студии завршил на Факултет за безбедност во Скопје.
Во рамките на стручното и едукативно–професионално дооформување завршил повеќе интернационални тренинг курсеви.
Движење низ кариерата (професионален разво):
По завршувањето на Факултетот за безбедност во
1981 година, бил вработен во тогашниот РСВР на
СРМ – Служба за државна безбедност (СДБ), Управа на Службата за државна безбедност, (УСДБ) Скопје.

Date of birth: 04.12.1958, Skopje;
Lives in Skopje;
He finishes primary and secondary school in Skopje as
well as undergraduate and post-graduate studies at the
Faculty of Security in Skopje. He attended international
trainings and acquired professional qualifications in the
area of security.
Career development:
After graduating at the Faculty of Security in 1981, Vasic was employed in the Republic Secretariat for Interior
of SRM – State Security Service, Administration of the
State Security Service – Skopje.
During his professional career, he passed through all
vertical levels, from junior inspector to inspector, in-
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
Во текот на професионалната кариера, ги поминал
сите вертикални хиерархиски скалила, од помлад
инспектор до инспектор; самостоен инспектор и
главен инспектор. За време на службувањето заземал високи раководни работни позиции.
Професионалната кариера ја завршил во 2011 година, во Управата за бзбедност и контраразузнавање,
кога заминал во пензија.
Главен предмет на интерес:
Појавата на организираниот криминал како меѓународен феномен и нужноста за негово организирано третирање и сузбивање.
Настан или доживување од студентските денови:
Ние пионерите од првата генерација, Факултетот за
безбедност го чувствувавме како втор дом; професорите и едукаторите како наши родители, а тие нас
не доживуваа како нивни деца.
Во оваа прилика имам чест да им изразам бескрајна
благодарност !

dependent inspector and chief inspector. He worked in
high managerial positions.
He retired in 2011 from the Administration of Security
and Counterintelligence, thus ending his professional
career.
Main subject of interest:
The phenomenon of organised crime as an international phenomenon and the need of its organized treatment
and suppression
Event from the years of studying:
We, the pioneers from the first generation, see the Faculty of Security as our second home; Professors and educators as our parents, and they look upon us as their
children.
In this occasion I express gratitude to them.

Величковски Ивица
Ivica Velichkovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Ивица Величковски
Датум и место на раѓање: 17.9.1957 година, во Скопје
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
Движење низ кариерата (професионален развој):
Од 1 март 1980 година работи во ГУВР Скопје во
Одделението за криминалистичка техника, како
помлад инспектор, потоа во Одделот за криминалистичка техника на Министерството за внатрешни работи како самостоен и главен инспектор, а во
2010 година се пензионира како началник на Одделението за идентификација.
Главен предмет на интерес во текот на работниот
век му била идентификацијата на НН лица.
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Date of birth: 17.09.1957, Skopje
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje
On 1.3.1980 he started working in the City Administration of Internal Affairs of Skopje in the Department
of criminalistic technique as a junior inspector, and
then in the Department of criminalistic technique of
the Ministry of Internal Affairs as an independent and
Chief inspector. In 2010 he retired as Head of the Department of identification.
Main subject of interest during his working life was
the identification of N.N. persons.

Монографија

Видов Ѓорѓи
Gjorgji Vidov
БИОГРАФИЈА
Како редовен студент на првата генерација се запишал на Факултетот за безбедност и општествена
самозаштита, напуштајќи ги студиите на Правниот
факултет во Скопје иако ја имал ислушано втора
година на студии. Студиите на Факултетот ги завршил во јунската испитна сесија на 10 јуни 1981
година, а од 15 јуни 1981 година бил вработен во
РСВР, Служба за државна безбедност (подоцна Дирекција за безбедност и контраразузнавање и Управа за безбедност и контраразузнавање), каде ги
поминал сите професионални скалила извршувајќи
работни задачи на повеќе работни позиции.
Во 2000 година го раскинал работниот однос со
МВР на Република Македонија и оттогаш до денес е
вработен во приватна фирма за консалтинг услуги
каде работи како управител на Друштвото.

He entered the Faculty of Security and Social Self-defence as a full-time student leaving his studies at the Faculty of Law, although he was already in the second year
of studies at this Faculty. He graduated at the Faculty of
Security in the June examination term on 10.06.1981.
He became an employee of the Republic Secretariat of
Interior on 15.06.1981, namely of the State Security Service (which later became Directorate for security and
counterintelligence and Administration for security
and counterintelligence), where he passed through all
professional levels in several work positions.
In 2000 he resigned from working in the Ministry of
Interior of the Republic of Macedonia and since that
moment he has been employed in a private consulting
company where he works on the Managerial position.

Гилевски Живко
Zhivko Gilevski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Живко Гилевски
Датум и место на раѓање: 8.2.1957 година,
во село Живојно, Битола
Место на живеење: Охрид;
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје.

Date of birth: 08.02.1957, Zhivojno, Bitola
Lives in Ohrid
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje
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ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
1981 2011 оперативец

CAREER DEVELOPMENT:
Институција

from

to

Work position

Institution

Служба за државна
безбедност; Дирекција за безбедност
и контраразузнавање;

1981

2011

Operating worker

State Security
Service; Directorate
for security and
counterintelligence;
Administration
for security and
counterintelligence;

Додевски Драган
Dragan Dodevski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Драган Додевски
Датум и место на раѓање: 13.4.1958 година,
во Куманово
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: невработен
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
До
Назив на должноста Институција
1.3.1980 29.2.1992 на повеке
ОВР Кичево
должности од
референт во
управни служби
до самостоен
инспектор по НТШ
1.3.1992

24.2.1994 самостоен
инспектор по крвни
деликти
24.2.1992 10.6.1999 невработен

СВР Охрид

10.6.1999 20.1.2004 повеќе работни
позиции

Управа за
безбедност
и контраразузнавање

20.1.2004 до сега
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технолошки вишок
и моментално
невработен

Date of birth: 13.04.1958, Kumanovo
Lives in Ohrid
Present status: unemployed
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
from
to
Work position
01.03.1980 29.02.1992 Several positions,
from a referent
in administrative
services to
independent
inspector of
illicit trade and
smuggling
01.03.1992 24.02.1994 Independent
inspector of
blood delicts
24.02.1992 10.06.1999 Unemployed
10.06.1999 20.01.2004 Several work
positions

20.01.2004 to present

Unemployed

Institution
Organ of
Interior,
Kichevo

Sector of
Interior, Ohrid

Administration
for security and
counterintelligence;

Монографија

Ѓореска Венера
Venera Gjoreska
БИОГРАФИЈА
Датум и место на раѓање: 1.5.1958 година во село
Горни Манастирец, Македонски Брод
Место на живеење: Кичево
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - дипломиран правник насока Безбедност и општествена самозаштита
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
1981 2011 повеќе работни
позиции

2011

Date of birth: 01.05.1958, Gorni Manastirec,
Makedonski Brod
Lives in Kicevo
Present status: pensioner
Education: Faculty of Security and Social Self-defence – Bachelor of Law – stream of security and social
self-defence
CAREER DEVELOPMENT:

Институција
Служба за државна
безбедност; Дирекција за безбедност
и контраразузнавање;
Управа за безбедност и контраразузнавање

пензионер

Главен предмет на интерес:
Безбедносната состојба во земјата и контраразузнавачките активности на странските разузнавачки
служби.
Настан или случување од студентските денови:
Многу настани од четиригодишното заедничко живеење и другарување и, пред сè, студирање и стекнување на потребно стручно образование за успешно
извршување на претстојните задачи во работата.
Посебно за истакнување беше високото ниво на
колегијалност и другарство. Еден за сите - сите за
еден.

from

to

Work position

Institution

1981

2011

Several work
positions

State Security
Service;
Directorate for
security and
counterintelligence;
Administration
for security and
counterintelligence;

2011

Pensioner

Main subject of interest:
Security state in the country and counterintelligence activities of the foreign intelligence services
An event form the years of studying:
There are many events from the four-year living and
associating, and most of all studying and acquiring the
necessary professional knowledge for answering the future tasks of the work.
I would especially emphasize the high level of fellowship and friendship: one for all and all for one.
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Илиевска Сузана
Suzana Ilievska
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Сузана Илиевска родена
Корубиноска
Датум и место на раѓање: 6.3.1959 година,
во Прилеп.
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер од 1.3.2014 година
Образование:
Од 1965 до 1973 година, учела во Основното училиште „Рампо Лефката“ во Прилеп
Од 1973 до 1977 година, учела во средното училиште
Гимназија „Мирче Ацев“ во Прилеп
Од 1977 до 1981 година, студирала на Факултетот
за безбедност и општествена самозаштита во Центарот за образование на кадри за безбедност и
општествена самозаштита во Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од

До

Назив на должноста

CAREER DEVELOPMENT:
Институција

from До

1982 6
Intern
months

1982

6 месеци

приправник

РСВР на РМ

1983

1990

референт за контрола

РСВР на РМ

1991

1992

СВР Скопје

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1997

1998

помлад инспектор за
странци
самостоен инспектор за
странци
главен инспектор за
странци -раководител
самостоен инспектор по
тешки кражби
виш инспектор
по малолетничка
деликвенција и
социопатолошки појави
-координатор
виш инспектор за азил и
миграции
главен инспектор за
странци

1999

2002

2003

2004
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Suzana Ilievska, born Korubinoska
Date of birth: 06.03.1959, Prilep
Lives in Skopje
Present status: pensioner, since 01.03.2014
Education:
1965 - 1973, primary school “Rampo Lefkata”, Prilep
1973 - 1977, secondary school “Mirce Acev”, Prilep
1977 - 1981, Faculty of Security and Social Self-defence
in the Centre for education of cadres for security and
social self-defence in Skopje

Work position

1983 1990

Control referent

СВР Скопје

1991 1992

СВР Скопје

1992 1993

СВР Скопје

1994 1995

Junior inspector for
foreign citizens
Independent inspector
for foreign citizens
Chief inspector for
foreign citizens manager
Independent inspector
for thefts
Senior inspector of
juvenile delinquency
and socio-pathological
phenomena - coordinator
Senior inspector for
asylum and migration

СВР Скопје
1996 1997
1997 1998
МВР на РМ
МВР на РМ

1999 2002

Institution
Republic
Secretariat of
Interior of RM
Republic
Secretariat of
Interior of RM
Sector of
Interior Skopje
Sector of
Interior Skopje
Sector of
Interior Skopje
Sector of
Interior Skopje
Sector of
Interior Skopje

MoI of RM

Монографија
2005

2006

2007

2014

началник на Одделение
МВР на РМ
за разузнавање во
организиран криминал
началник на Одделение за МВР на РМ
странци

Главен предмет на интерес:
Според годините поминати на проблематиката
на странци најголем интерес ми беше целокупната проблематика од оваа област, односно спроведувањето на законите за азил и странци во
полициските станици и надлежните инспекторати
низ Министерството. Предизвик беше и учеството
во донесувањето на Законот за странци во согласност со директивите и регулативите на Европската
Унија како и подзаконските акти. Учество во изготвувањето на многу билатерални договори од оваа
проблематика, учество во преговори за потпишување на ваквите договори, копретседавач за Република Македонија за спроведување на Договорот
за реадмисија со Европската Унија. Изготвување
на Прирачник за инспекторите за странци. Член на
Управен одбор за нови лични документи за дозволите за привремен и постојан престој за странци и
пасош за странци.
Настан или доживување од студентските денови:
Да споделам една изрека на професорот по предметот Милициска тактика, Трајко Стефановски:
„Имаме многу добри закони а имаме и такви со
дупки“. На моја возраст и со познавање само на
теоријата, тогаш, овие зборови ми беа чудни, изговорени од еден професор. Но, поминаа речиси четириесет години а оваа изрека и ден-денес често ја
цитирам. Во работењето секогаш кога ќе се соочев
со одредба која немаше адекватна примена или воопшто не се применуваше не можев а да не се сетам
на овие зборови. Примената на еден закон во целост
и покрај подзаконските акти, правилници и упатства и тоа еднакво на подрачјето на целата држава,
е голем успех.
Подобро е при донесувањето, усогласувањето, измената и дополнувањето на законите да се внимава
на дупките, воопшто да не се направат, затоа што е
полошо и понатаму да се пополнуваат со несоодветни крпеници, лоши за употреба.
И денес, после толку години, овие проблеми сé уште
ги имаме и тоа поголеми отколку пред 40 години.

2003 2004
2005 2006

2007 2014

Senior inspector for
MoI of RM
foreign citizens
Commander of
MoI of RM
department of
intelligence in organized
crime
Commander of
MoI of RM
department for foreign
citizens

Main subject of interest:
Due to years passed in the departments for foreign citizens, I was mostly interested in the issue of carrying
out of the Laws of asylum and foreigners in the police
stations and inspectorates in this area. A challenge was
also the participation in the legislation concerning foreigners according to Guidelines and Regulations of the
European Union as well as by-laws; participation in
preparation of many bilateral agreements in this area;
participation in negotiations about signing of these
agreements, moderator in conduction of the Agreement
for Readmission of EU; Drawing up a Handbook for Inspectors of Foreign Citizens. Member of the Board of
Directors for new identification documents about permits for temporary and permanent residence for foreigners and passports for foreigners.
Event from the years of studying:
I would like to share a saying of the Professor of Police
Tactics, Trajko Stefanovski: “There are very good laws,
but there are also those with holes”. At that time, knowing only theory, these words sounded strange said by a
Professor.
Almost 40 years have passed and I still often quote this
saying of the Professor. In my work, I often came across
decisions which were not adequately applied, and I always remembered these words. Application of a certain
law in a whole, by its by-laws, rulebooks and directions
equally on the territory of the whole country is a big
success.
It is better if while drawing up, coordination, changes
and amendments of laws we take care to avoid holes at
all, because it is more diffcult afterwards if they should
be “darned” by inappropriate patches; such problems
are still present today, even more than they were 40
years ago.
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Јолески Трајан
Trajan Joleski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Трајан Јолески
Датум и место на раѓање: 25. 3. 1945 година, во село
Мешеишта, Охрид
Место на живеење: село Мешеишта, Охрид
Денешен статус: пензионер
Образование: Основно училиште завршил во родното место, гимназија во Охрид, потоа на Воената
академија во Белград завршил курс од 6 месеци за
криптозаштита, исто така, во Белград вонредно завршил и Виша школа за внатрешни работи а Факултет за безбедност завршил во Скопје.
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
1.9.1964 1966 оперативен
работник
1967
1977 Служба за
криптографска
заштита
1976
1977 раководител на
Одделение за
експлоатација
1.4.1977 1996 повеќе работни
позиции

1996

CAREER DEVELOPMENT:
Институција
РСВР на СРМ
РСВР на СРМ

РСВР на СРМ

Служба за државна безбедност;
Управа за безбедност и контраразузнавање

пензионер

Главен предмет на интерес:
Разузнавачките активности на странските разузнавачки служби.

32

Date of birth: 25.03.1945 in Mesheishta, Ohrid
Lives in Mesheishta, Ohrid;
Present status: pensioner
Education: Primary school in the native village,
secondary school in Ohrid, a six-month training on
crypto protection at the Military Academy of Belgrade,
College of Internal Affairs of Belgrade (as a part-time
student), and Faculty of Security - Skopje.

from

to

01.09.1964 1966
1967

1977

1976

1977

01.04.1977 1996

1996

Work position

Institution

Operative
worker
Service for
Cryptographic
protection
Head of the
Department of
Exploitation.
Several work
positions

Republic Secretariat
of Interior of RM
Republic Secretariat
of Interior of RM
Republic Secretariat
of Interior of RM
State Security
Service;
Administration
for security and
counterintelligence;

Pensioner

Main subject of interest:
Intelligence activities of the Foreign Intelligence
Services

Монографија

Јакимовска Златка
Zlatka Jakimovska
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Златка Јакимовска
Датум и место на раѓање: 3.6.1957 година,
во село Станча – Крива Паланка
Место на живеење: Куманово
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
Институција
должноста
1.3.1980 1.10.1980 приправник РСВР на СРМ –
ОВР Кичево
1.10.1980 31.12.1981 референт
РСВР на СРМво управни ОВР Кичево
служби
1.1.1982

31.10.1982 Крим
полиција

1.11.1982 1.4.2011

повеќе
работни
позиции

1.4.2011

пензионер

РСВР на СРМ-ОВР
Кичево
Служба за државна безбедност;
Дирекција за безбедност и контраразузнавање;
Управа за безбедност и контраразузнавање

Главен предмет на интерес:
Дејствувањето на странските разузнавачки служби
во Република Македонија

Date of birth: 03.06.1957, Stancha – Kriva Palanka
Lives in Kumanovo
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
from

to

Work position Institution

01.03.1980 01.10.1980 Intern

Republic
Secretariat of
Interior of SRM – OI
Kichevo
01.10.1980 31.12.1981 Referent in
Republic
administrative Secretariat of
services
Interior of SRM - ОI
Kichevo
01.01.1982 31.10.1982 Criminal
Republic
Police
Secretariat of
Interior of RM -OI
Kichevo
01.11.1982 1.4.2011 Many work
State Security
positions
Service; Directorate
for security and
counterintelligence;
Administration for
security and counterintelligence;
01.04.2011

Pensioner

Main subject of interest
Functioning of the foreign intelligence services in the
Republic of Macedonia
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Корoвешоски Петар
Petar Koroveshoski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Петар Корoвешоски
Датум и место на раѓање: 30.11.1958 година, во
Охрид
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
15.7.1981 1983
инспектор

Date of birth: 30.11.1958, Ohrid
Lives in Ohrid
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
Институција
РСВР на СРМ

from

Work position

Republic Secretariat
of Interior of SRМ
Republic Secretariat
of Interior of SRМ

1987

зам. ком.
Аеродром
Охрид

РСВР на СРМ

1983

1987

1989

зам. ком. ПС
Охрид

СВР Охрид

1987

1989

1991

ком. ПС
Охрид

СВР Охрид

1989

1991

1996

УВР Охрид

1991

1996

1999

началник на
Сектор за
полиција
началник на
УВР Охрид

1999

1987 Deputy
Commander of
the Airport in
Ohrid
1989 Deputy
Commander
of Ohrid Police
Station
1991 Commander
of Ohrid Police
Station
1996 Commander of
Sector of Police
1999 Commander
of Direction of
Interior Ohrid
2000

1999

2000

2000

2003

невработен

2000

2003 Unemployed

2003

2004

2004

2006

2006

2012

Сектор за
безбедност
началник на
СВР Охрид
инспектор
во Гранична
полиција

2003

2004 Sector of
Security
2006 Commander of
the Sector of
Interior Ohrid

Ministry of Defence

2012 Inspector in
Border Police

MoI of RM

1996
УВР Охрид
МВР на РМ – Управа
за безбедност и контраразузнавање

Министерство за
одбрана
МВР на РМ - СВР
Охрид
МВР на РМ

Institution

15.07.1981 1983 Inspector

1983
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to

2004

2006

Sector of Interior
Ohrid

Sector of Interior
Ohrid
Direction of Interior
Ohrid
Direction of Interior
Ohrid
MoI of RM –
Administration
for security and
counterintelligence;

MoI of RM – Sector
of Interior Ohrid

Монографија

Костуранов Михајло
Mihajlo Kosturanov
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Михајло Костуранов
Датум и место на раѓање: 29.12.1955 година, во
Скопје
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
Институција
должноста
1981
1982
приправник РСВР на СРМ – ОВР
Кичево
1982
1988
оперативен РСВР на СРМ - Служба
аналитичар за државна безбедност
1988
1992
самостоен МВР - Служба за драналитичар жавна безбедност
1992

1992

самостоен МВР - Служба за драналитичар жавна безбедност

1992

1995

помошник
началник

МВР на РМ - Дирекција
за безбедност и
контраразузнавање

Date of birth: 29.12.1955, Skopje
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
from

to

Work position Institution

1981

1982

Intern

1982

1988

1988

1992

1992

1992

1992

1995

Operative
RSI of SRM – State
analyst
Security Service
Independent MoI of RM – State
analyst
Security Service
Chief inspector MoI of RM –
Direction of
Security and
Counterintelligence
Assistant
MoI of RM - Direction
commander
of Security and
Counterintelligence
Commander of MoI of RM - Direction
sector
of Security and
Counterintelligence

1995

1996

началник на МВР на РМ - Дирекција
сектор
за безбедност и контраразузнавање

1995

1996

1996

1998

началник на МВР - УБК
управа

1996

1998

1998

1999

1998

1999

1999

2005

1999

2005

2005

2012

помошник МВР – УБК
на директорот
началник на МВР – УБК
сектор
главен ана- МВР – УБК
литичар

2005

2012

Главен предмет на интерес:
Заштита на уставното уредување и спротивставување на тероризмот
Настан или доживување од студентските денови:За
време на студирањето од 1977 до 1981година имав-

RSI of SRM – State
Security Service

Commander of MoI of RM – ASC
Direction
Assistant
MoI of RM – ASC
Manager
Commander of MoI of RM – ASC
sector
Chief Analyst MoI of RM – ASC

Main subject of interest:
Protection of constitutional establishment and combating terrorism
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ме воена обука за резервни офицери. Во рамките
на обуката во Центарот дававме стража и одевме
во патрола. Една зимска ноќ 1978 година бев во патрола и при обиколката на Центарот со колегата
наидовме на сомнителни стапалки во снегот. Затоа
го разбудивме и информиравме дежурниот офицер
на Центарот. Од тие причини заедно со дежурниот
офицер го посетивме соодветното место при што
заклучивме дека непотребно сме го алармирале
дежурниот офицер.

An event from the years of studying during the years
of studying in 1977/1981 there was a military training
for officers in reserve. In this training, we guarded the
Center and we went to patrol. One winter night of 1978
I was in a patrol and when we went round the center,
we noticed suspicious footsteps in the snow. We woke
up and informed about this the officer on duty in the
Center. Together with him we went to the spot, and we
understood that the alarm was false.

Колевски М. Љубчо
Ljubcho M. Kolevski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Љубчо М. Колевски
Датум и место на раѓање: 20.10.1956 година
Место на живеење: Битола
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
1.10.1987 1.11.1982 приправник
1.11.1982 1.1.1992 инспектор
1.1.1992

10.1.1996 самостоен
инспектор
10.1.1996 4.5.1999 главен инспектор
4.5.1999 15.3.2002 главен инспектор
15.3.2002 1.3.2005 инспектор по
оперативни
работи
1.3.2005 3.7.2007 инспектор по
потраги
3.7.2007 16.3.2012 виш советник
17.3.2012

пензионер

Институција
испостава СДБ
Битола
СДБ – Битола
Демир Хисар
РУСДБ Битола
РУСДБ Битола

СВР Битола
СВР Битола
Центар за подршки - Одд. Битола

Главен предмет на интерес: Законитост во работењето
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Date of birth: 20.10.1956
Lives in Bitola
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje
CAREER DEVELOPMENT:
from
to
Work position Institution
1.10.1987 1.11.1982 Intern
Branch of State
Security Service,
Bitola
1.11.1982 1.1.1992 Inspector
State Security
Service, Bitola – Demir
Hisar
1.1.1992 10.1.1996 Independent Regional Direction of
inspector
SSS Bitola
10.1.1996 4.5.1999 Chief
Regional Direction of
inspector
SSS Bitola
4.5.1999 15.3.2002 Chief
inspector
15.3.2002 1.3.2005 Inspector of Sector of Interior
Operations
Bitola
1.3.2005 3.7.2007 Inspector of Sector of Interior
Investigations Bitola
3.7.2007 16.3.2012 Senior
Support center,
counselor
department of Bitola
17.3.2012
pensioner

Main subject of interest in his work:
Legality in work

Монографија

Котушевски Илија
Ilija Kotushevski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Илија Котушевски
Датум и место на раѓање: 2 8.12.1958 година,
во Охрид
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: управител на Агенција за приватно обезбедување „УНА“
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита -Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од

До

Date of birth: 28.12.1958, Ohrid
Lives in Skopje
Present status: Manager of Private Security Agency
‘UNA’
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:

Назив на должноста

Институција

from to

Work position

Institution

инспектор за сузбивање
на стопански
криминалитет
виш инспектор за
превентива во Гази Баба
началник на Одделение
за сузбивање на
малолетничка
деликвенција,
социопатолошки појави и
проституција
началник на Одделение
за оператива во Гази Баба
началник на Одделение
за сузбивање на
класичниот криминалитет
началник на ОВР Гази
Баба
помлад аналитичар

СВР Скопје

1981 1986

RSI of SRM – State
Security Service

СВР Скопје

1986 1989

Inspector for
suppression of
economic criminality
Senior inspector for
prevention in Gazi
Baba
Head of department
for suppression of
juvenile delinquency,
socio-pathologic
phenomena and
prostitution
Head of department
for operation Gazi
Baba

1998 1999

асистент на шефот за
обезбедување во НАТОбазата во Петровец
помошник на директорот

Браун и Рут
(американска
фирма)
МВР – УБК

1999 2005

началник на сектор

МВР – УБК

2000 2001

2005 2012

главен аналитичар

МВР – УБК

2001 2002

2002 2003

помошник на помошникот СВР Скопје
министер за внатрешни
работи одговорен за град
Скопје

1981 1986

1986 1989
1989 1991

1991 1993
1993 1998

1998 2000
2000 2001
2001 2002

СВР Скопје
1989 1991

СВР Скопје
1991 1993
СВР Скопје

СВР Скопје

1993 1998

СВР Скопје
1998 2000

2002 2003

RSI of SRM – State
Security Service
MoI of RM – State
Security Service

MoI of RM –
Direction of
Security and
Counterintelligence
Head of department MoI of RM for suppression of
Direction of
classical criminality Security and
Counterintelligence
Commander of
MoI of RM Organ of Interior,
Direction of
Gazi Baba
Security and
Counterintelligence
Junior analyst
MoI of RM – ASC
Assistant of Chief of MoI of RM – ASC
Security in the base
of NATO in Petrovec
Assistant of the
MoI of RM – ASC
Deputy Minister for
Interior responsible
for the city of Skopje
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2003 2005
2005 2007
2007

до
денес

техничар за обезбедување во НАТО- базата во
Багдад – Ирак
невработен

Браун и Рут
(американска
фирма)

раководител на подружница

Агенција за
приватно
обезбедување „УНА“
- ДООЕЛ
Скопје
Агенција за
приватно
обезбедување „УНА“
- ДООЕЛ
Скопје

управител

2003 2005

MoI of RM – ASC

2005 2007

Technician of
Security in the base
of NATO in Baghdad
- Iraq
unemployed

2007

Manager of filiation

Private Security
Agency UNA
DOOEL Skopje

present Manager

Private Security
Agency UNA
DOOEL Skopje

Крстев Владо
Vlado Krstev
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Владо Крстев
Датум и место на раѓање: 15.2.1958 година, во Велес
Место на живеење: Гостивар
Денешен статус: пензионер од 1.3.2014 година.

Date of birth: 15.02.1958, Veles
Lives in Gostivar
Present status: pensioner

Основно образование и средно економско училиште завршил во Велес a Факултет за безбедност
и општествена самозаштита во Скопје во 1981 година.

He finished primary school and secondary school of
economy in Titov Veles, and he graduated at the Faculty
of Security and Social Self-defence in Skopje in 1981.

Од 1 август 1981 година бил вработен во Службата
за државна безбедност при РСВР на СРМ на повеќе
работни позиции. Од 1.4.1998 до 28.2.2014 година
бил вработен во Агенцијата за разузнавање.

On 1 August 1981 he was employed in the State Security
Service in the Republic Secretariat of Interior of SRM in
several work positions. From 01.04.1998 to 28.02.2014
he was employed in the Agency of Intelligence.

Главен предмет на интерес:
Покрај секојдневните животни обврски, и по пензионирањето главен предмет на интерес, покрај
општите состојби во државата му е следење на безбедносните состојби во државата.

Main subject of interest:
Beside the everyday obligations, even after retirement,
the main subject of interest apart from the general state
in the country, is observing the security state in the
country.
Opinion
When I was professionally engaged in the security sector, and especially after the retirement, I am more and
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Мислење:
И додека професионално работев во безбедносниот
сектор а посебно откако сум пензиониран, сé повеќе сум убеден дека за подобрување на состојбите
во овој сектор, покрај улогата на политиката, главен
фактор е човекот. Поради истото, на мислење сум
дека Факултетот за безбедност треба да си ја добие улогата којашто ја имаше во првите години на
своето формирање, односно да претставува главна
кадровска база за сите безбедносни структури и
служби во државата.
Главен иницијатор за ова, сепак, треба да биде Факултетот со неминовна помош и поддршка од другите државни институции.
Настан или доживување од студентските денови:
Настанот се случува на испит во јунската сесија
во прва година на Факултетот за безбедност кај
професор д-р Трајче Грујоски. Дел од студентите
направиле „шема“ (слична на „бугарскиот воз“ на
избори) при што студентот што е вклучен во шемата на испитот, додека „размислува“ од другите
колеги добива готови одговори на поставените прашања. Во конкретниот случај колегата се соочи со
проблем поради неможноста да ги прочита добиените одговори. Професорот Грујоски чувствувајки
дека нешто не е во ред ги побара листовите што
ги имаше колегата да види што „напишал“. Професорот веднаш сфати сè, бидејќи се соочи со три
ливчиња со различна димензија, три различни ракописи напишани со различни пенкала. И покрај,
тоа му рече на колегата дека концептот што го подготвил е добар и дека само треба да го прочита, но
повторно без успех. Тивкиот и смирен професор
Грујоски, го праша: „колега кое средно училиште го
имате завршено“? а овој без да ја сфати поентата на
професорот му одговори „гимназија професоре“.
На ова професорот веќе видно изнервиран и резигниран, сепак, смирено и кратко праша „а како“?, на
што следуваше брз одговор „со тројка“, потоа професорот му го врати индексот на колегата без да му
напише оценка.

more convinced that for improvement of the state in
this sector, apart from politics, the main factor is the
human factor. Because of this, I think that the Faculty
of Security should restore the role that it had in the first
years after foundation, i.e. to represent a main cadre basis for all security structures and services in the country.
The main initiator for this should be the faculty, with
the necessary aid and support by the other state institutions.
Event from the years of studying:
This event takes place in an exam in the June examination term in the first year of studying at the Faculty,
in the exam of Professor Trajche Grujoski. The students
made a “scheme” (similar to “Bulgarian train” in elections) in which the student who is sitting for the exam,
while “thinking”, from the other colleagues he is getting
ready answers to the given questions. In this case, our
colleague faced a problem, not being able to read the
answers he got. Professor Grujoski felt that something
was wrong and asked for the sheets of paper of our colleague to see what he had written. He understood immediately, because there were three sheets of different
dimensions, three different handwritings and three different colours of pens. Yet, he said that the concept of
what our colleague had written was good, and that he
should only read it. Of course, this was impossible for
our colleague. The quiet and calm professor Grujoski
asked: “Which secondary school have you finished?”
The young student, not understanding the point of what
the Professor said, he answered: “Gymnasium, Sir.” Even
though Professor was already annoyed, he asked calmly
and shortly: “But, how?” The student replied: “With a
C”. Then the Professor returned the gradebook to the
student without writing any mark for the exam.
P.S. I still wonder what would have happened to the
colleague if instead of the quiet Professor Grujoski, on
the other side of the table were, for example, Professors
Vladimir Vodinelic or Naum Guteski.

П.С. И ден-денес и самиот се прашувам како ќе поминеше колегата со неговиот однос и постапка доколку наместо тивкиот професор Грујоски спроти
себе ги имаше, на пример, професорите Владимир
Водинелиќ или Наум Гутески.
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Лазаревска Марија (родена Јордановска)
Marija Lazarevska, née Jordanovska

БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Марија Лазаревска
Датум и место на раѓање: 29. 3. 1958 година
во Скопје
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
1.3.1980

До
Назив на должноста
1.10.1980 приправник во
Одделение за
оперативни работи
1.10.1980 1.11.1981 помлад инспектор
во Инспекторат
за нестопански
дејности
1.11.1981 1982
оперативен
обработувач
во Одделение
за оперативна
аналитика
1982
1984
помлад аналитичар
1984
1987

1987
1989

1989

1991

1991

1996

1996

2008

2008

2010

1.6.2010
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Институција
СВР Скопје
СВР Скопје

СВР скопје

Date of birth: 29. 03. 1958, Skopje
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
from
to
Work position
Institution
01.03.1980 01.10.1980 Intern in
Sector of
Department of
Interior Skopje
Operations
01.10.1980 01.11.1981 Junior inspector in Sector of
Inspectorate of non- Interior Skopje
economic activities
01,11.1981 1982
Operative data
Sector of
processor in the
Interior Skopje
Department of
Operative Analytics
1982

1984

1984
1987
1989

1987
1989
1991

1991

1996

1996

2008

2008

2010

ГСВР Скопје

аналитичар
ГСВР Скопје
самостоен
ГСВР Скопје
аналитичар
самостоен
ОВР Гази
аналитичар
Баба
-раководител
самостоен
СВР Скопје
аналитичар –
раководител на
Отсек за евиденции
началник на Отсек за
аналитика при ОВР
Кисела Вода
главен аналитичар
- раководител во ПС
Драчево
pensioner

since
01.06.2010

Junior analyst

City
Secretariate
of Interior (CSI)
Skopje
Analyst
CSI Skopje
Independent analyst CSI Skopje
Independent analyst Organ of
- Manager
Interior Gazi
Baba
Independent
Sector of
analyst – Manager Interior Skopje
of Department of
records
Manager of
Department of
Analytics in OI
Kisela Voda
Chief analyst –
Manager in Police
Station of Drachevo
pensioner

Монографија

Марковски Данчо
Dancho Markovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Данчо Марковски
Датум и место на раѓање: 15.9.1956 година, Велес
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: амбасадор во Министерството за
надворешни работи
Образование:
Доктор по политички науки;
Магистер по меѓународно право и меѓународни
односи;
Дипломатска школа во Сојузниот секретаријат за
надворешни работи во Белград;
Дипломиран правник – Факултет за безбедност –
Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
должноста
1.8.1981 31.8.1987 инспектор,
самостоен
инспектор
1987
1989
соработник –
трет секретар
1989
1992
втор секретар,
конзул
Од

До

1993

1996.

1996

1997.

1997

1998

привремен
вршител на
работите и
советник
Директор на
дирекција за
Балкан
Генерален
секретар

Date of birth: 15.09.1956, Veles
Lives in Skopje
Present status: Ambassador in the Ministry of Foreign
Affairs
Education:
Doctor of Political Sciences;
Master of International Law and International Relations;
Diplomatic school in the Federal Secretariat for Foreign
Affairs in Belgrade;
Graduated jurist – Faculty of Security – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
Институција

from

to

Work position

Institution

Служба за
државна
безбедност, РСВР
ССНР во Белград

01.08.1981 31.08.1987 Inspector,
Independent
inspector

State Security
Service, RSI

1987

1989

Associate –
third secretary

FSFA in
Belgrade

Амбасада на
СФРЈ во Либиска
Џамахирија
Амбасада на
Република
Македонија во
Турција
МНР на Република
Македонија

1989

1992.

Second
secretary,
Consul

Embassy of
SFRY in Libyan
Jamahiriya

1993

1996.

Temporary
Embassy of RM
incumbent and in Turkey
Councilor

1996

1997.

Manager of the Ministry of
Direction for
Foreign Affairs
Balkans
of RM

МНР на Република
Македонија

1997

1998

Secretary
General

Ministry of
Foreign Affairs
of RM
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1998

1999

Министер
советник и
заменик шеф
на мисија

1999

2000

2000

2001

2001

2005

2005

2006

2006

2008

2008

2012

специјален
советник
в.д.
МНР
директор на
Дирекцијата
за европски
земји
специјален
Амбасада на
пратеник на Република
министерот за Македонија
надворешни во Народна
работи Република Кина
привремен
вршител на
работите и
министерсоветник
државен
МНР
советник за
организациски
работи
раководител МНР
на Секторот за
иселеништво
вонреден и
Амбасада Загреб
ополномоштен
амбасадор
на Република
Македонија
во Република
Хрватска;
помошник
Министерството
директор во за надворешни
Директоратот работи
за конзуларни
работи

2012

Амбасада на
Република
Македонија
во Кралството
Шведска
МНР

Главен предмет на интерес:
Меѓународни односи, меѓународна политика, дипломатија и безбедносни прашања
Настан или доживување од студентските денови:
Студентскиот живот во четирите години од студирањето изобилуваше со најразлични колегијални
шеги и досетки меѓу студентите на секој чекор, било
на постројувањето за смотра, за време на утринската
физичка активност, било во мензата, било во амфитеатарот, а понекогаш и на покривот од павилјонот
во којшто бевме сместени. За мене најкреативни беа
водените бомби (кесиња наполнети со вода) што во
летните месеци се фрлаа врз колегите и колешките
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1998

1999

Minister
Embassy of RM
Councilor and in the Kingdom
Deputy Chief of of Sweden
a mission

1999

2000

Special
Councilor

Ministry of
Foreign Affairs
of RM

2000

2001

Ministry of
Foreign Affairs
of RM

2001

2005

2005

2006

2006

2008

Temporary
manager of
the Direction
for European
Countries
Special
delegate of
the Minister
of Foreign
Affairs –
Temporary
incumbent
and Ministercouncilor
State
councilor for
organizational
affairs
Manager of
the sector of
emigration

2008

2012

Authorized
Ambassador
of Republic of
Macedonia in
the Republic
of Croatia;
Deputy
manager
of the
Directorate
for consular
affairs.

Embassy in
Zagreb

2012

Embassy of
RM in the
People’s
Republic of
China

Ministry of
Foreign Affairs
of RM
Ministry of
Foreign Affairs
of RM

Ministry of
Foreign Affairs
of RM

Main subject of interest:
International relations, international politics, diplomacy and security questions
Event from the years of studying:
Student life in the four year of studying was full of jokes
everywhere and always, in the morning lining for physical activity, in the canteen, the lecture hall, and even on
the roof of the pavilion in which we were living. In my
opinion, most creative were the “water bombs” (plastic
bags filled with water) which, in summer months were
thrown at our colleagues male and female from an am-

Монографија
од „заседа“ или во „директна размена“, најчесто кон
оние што беа подготвени за излез во град.

bush or a “direct exchange” especially to those who were
dressed up to go out for the evening.

Но краткиот омаж за Факултетот што сакам да го
истакнам гласи: Горд сум што ја имав можноста да
студирам во оваа установа која во тоа време беше
единствена на просторот на поранешната држава
по својата образовна програма, организираност и
стручност во продуцирањето на кадар подготвен да
го заземе своето место во безбедносните структури
на општеството.

What I would like to outline about the faculty is: I am
proud that I had the opportunity to study at this establishment which was the only one in that time on the
territory of the former country according to its educational programme, organization and professionalism in
producing cadres ready to take their place in the security structures of the society.

Милески Златко
Zlatko Mileski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Златко Милески
Датум и место на раѓање: 30.3.1957 година
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
До
Назив на должноста
1.7.1975 1984 инструктор и тренер
по боречки вештини
во средно училиште
за внатрешни
работи
1984
1990 раководител на
генерација
1990
1992 управник
1992
2002 професор по
криминалистички и
полициски науки
2002
2008 заменик директор
2008

2010 инспектор и
инструктор

Date of birth: 30.3.1957
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje
CAREER DEVELOPMENT:

Институција
ЦОКБОС

from
to
1.7.1975 1984

Work position
Instructor and trainer
of martial arts in the
Secondary school of
Interior

Institution
COKBOS

ЦОКБОС

1984

1990

Head of Generation

COKBOS

ЦОКБОС
ЦОКБОС-СУБОК

1990
1992

1992
2002

Полициска
академија
Центар за обука

April
2002
2008

Главен предмет на интерес:
Кривичноправните и криминалистички науки

Manager
Professor of
Criminalistic and Police
Sciences
March Deputy Manager
2008
2010 Inspector and Instructor

COKBOS
COKBOS SUBOK
Police
Academy
Training
Center

Main subject of interest:
Criminal-Law and Criminalistic Sciences
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Милковски Љупчо
Ljupcho Milkovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Љупчо Милковски
Датум и место на раѓање: 18.7.1956 година,
во Струмица
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: пензионер, аналитичар, истражувач, дисеминатор, инструктор, едукатор, национален консултант за процена на загрозеност на
безбедноста од сите ризици и опасности
e-mail: zomimilk@yahoo.com
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје и две почетни
постдипломски студии
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од До
1975 1977
1979 1983

1985 1986

Назив на должноста
полицаец
командир на ПО 92
дежурна служба,
интервенции,
увид на самото
место на настанот,
криптозаштита;
командир на ПС
Охрид при СВР
Охрид; командир на
ПС за КПДГ Аеродром
Охрид и ГП Ќафасан,
ГП Свети Наум, ГП
Блато и контрола на
границата на двете
езера Охридско и
Преспанско Езеро,
при МВР на РМ

началник за јавна
безбедност во СВР
Охрид
1986 1990 и секретар на
1991-92 Секретаријатот за
внатрешни работи
(СВР) Охрид
1986 1990
член на Извршен
совет на Општина
Охрид
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Институција
СВР Охрид
СВР Охрид
РСВР на СРМ

СВР Охрид
СВР Охрид

Општина Охрид

Date of birth: 18.07.1956, Strumica
Lives in Ohrid
Present status: pensioner; analyst; researcher; disseminator, instructor; educator; national consultant for estimation of threats of risks and dangers
e-mail: zomimilk@yahoo.com
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje and two started post-graduation studies

CAREER DEVELOPMENT:
from to
Work position
1975 1977
Policeman
1979 1983

Commander of PO
92 service on duty,
intervention, insight
of the crime spot,
crypto protection;
Commander of PS
Ohrid at SI Ohrid;
Commander of PS
for the airport of
Ohrid and border
crossings of Kjafasan,
Sv. Naum, Blato and
border control of the
lakes of Ohrid and
Prespa
1985 1986
Chief for public
security in Sector of
Interior Ohrid
1986 1990
Secretary of the
and
Secretariat of
1991-92 Interior Ohrid
1986 1990

Institution
Sector of
Interior Ohrid
Sector of
Interior Ohrid

Sector of
Interior Ohrid
Sector of
Interior Ohrid

Member of the
Municipality
Executive Board of
of Ohrid
Municipality of Ohrid

Монографија
1990 1991

началник на Управа
за аналитика,
информирање и
истражување на
јавната безбедност во
МВР на РМ
1992 1993/96 началник и заменикначалник на
Регионална управа
за внатрешни работи
Охрид
1998 2002
повеќе работни
позиции

2002 2005

МВР на РМ

УВР Охрид

МВР на РМУправа за
безбедност и
началник во Управа
контраразузначалник на Управа за навање
стратешка аналитика
СБР во МО на
во Службата за
РМ
безбедност и
разузнавање на МО
на РМ

Главен предмет на интерес: Аналитика; Истражување; Творештво; Анализа и процена на безбедносни и политички појави; Процена на загрозеноста на
безбедноста од сите ризици и опасности; Полициски и безбедносен менаџмент; Хуманитарно право
и хумани вредности; Интерактивна едукација или
пренесување на знаења; Презентации.
Настан или доживување од студентските денови:
Полагав Криминологија кај професорот Милан Милутиновиќ, професор и мецена, еден од помошниците директори на ИНТЕРПОЛ, човек со големина,
што ја имаше мојата целосна и искрена почит. Го дадов одговорот на дадените прашања. И, наеднаш...
слушам неочекуван глас на задоволство.... „Љупче,
баци тај индекс“ Јас, збунет и замислен, и во судир со
моралните и културолошки принципи и мојот однос,
велам.. „Но, професоре... „Не, не, баци индекс кад ти
кажем“. Гледав дека, нема отстапување во една добра
атмосфера на расположение на веројатно солиден
одговор, без разлика на триметарската широка маса
за состаноци, го фрлив индексот. Индексот стежна
со една, на брилијантен начин впишана десетка.
Ја имавме честа да слушаме едно од филозофските, социолошки и методолошки предавање на
почитуваниот професор Драгомир Драшковиќ.
Пред пауза, како и вообичаено на неговите предавања поставив две прашања поврзани со социолошки и филозофски поимања и очекувања. На паузата
професорот ми вели... „Љупче, ала си ме намучио...
И, знаеш што....комунизам ќе биде после седум до
десет илјади години“. Со насмевка на лицето, како
нормална реакција, но и доверба кон студентот, јас
останав со мојата мисла и реалните околности и
предизвици на современите појави и збиднувања.

1990 1991

Head of Direction of
Analytics, informing
and research of
Public Security in MoI
of RM
1992 1993/96 Head and Deputy
Head of Regional
Direction of Interior
Ohrid
1998 2002
Several work
positions
Head of Direction
2002 2005

Head of Direction of
strategic analytics
in the State Security
Service of Ministry of
Defence

MoI of RM

Direction of
Interior
MoI of RM –
Direction of
Security and
counterintelligence
State
Security
Service of
Ministry of
Defence of
RM

Main subject of interest:
Analytics; Research; Creativity; Analysis and estimation of security and political phenomena; Assessment
of Threats to security from all risks and dangers; Police
and Security Management; Humanitarian law and human values; Interactive education or acquiring knowledge; Presentation;
Event from the years of studying:
My Professor of the exam of Criminology was Professor Milan Milutinovic, a professor and a patron, one
of the deputy managers of INTERPOL, a human value
that I absolutely respected. I answered the given questions. And I suddenly heard him in unexpected voice
of pleasure: Ljupche, throw to me your student gradebook. I was confused and uncomfortable to do it. I said:
“But, Sir…” “No, no, throw it to me”. I understood he
was serious, and regardless of the three-meter long table, I threw it. I got the highest mark, 10, written down
in a brilliant way.
We had the honour to attend one of the philosophic,
sociological and methodological lectures of the respected Professor Dragomir Draskovic. Before the break, as
usual in his lectures, I asked two questions related to
sociological and philosophic understanding and expectations. At the break, Professor said to me: “Ljupce, but
you gave me a hard time…and you know what... it will
be Communism after seven to ten thousand of years…”
He said it with a smile, as a normal reaction but also
with confidence toward the student. I was left with my
thought and the real circumstances and expectations of
the modern phenomena and happenings.

45

40 години Факултет за безбедност - Скопје

Мемети Шејнаси
Shejnasi Memeti
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Шејнаси Мемети
Датум и место на раѓање: 10.8.1957 година во село
Липково, Куманово
Место на живеење: Скопје
Образование:
- Од 1964 до 1972 година, учел во Основното училиште „Дитурија“ во село Липково
- Од 1972 до 1975 година, завршил средно училиште во Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово
- Во учебната година 1975/76 до 1976/77 година,
студирал на Педагошката академија, „Климент
Охридски“ во Скопје, студиска група Историја Географија.
- Во учебната 1977/78 година се запишал на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита - Скопје
- Студиите успешно ги завршил во 1981 година.
- Магистер на науки од областа на криминалистиката и криминологијата
- Докторант на Факултетот за безбедност - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од

До

1981

1998

Назив на
должноста
повеќе
работни
позиции

-Од 1998
Во
советник на
година е во моментот директорот
Агенцијата
за
разузнавање
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Date of birth: 10.08.1957, v. Lipkovo, Kumanovo
Lives in Skopje
Education:
- 1964 - 1972 , Primary school “Diturija” in v. Lipkovo
- 1972 - 1975, Secondary school “Goce Delchev” in
Kumanovo
- Academic year 1975/76 and 1976/77 he studied
at the Pedagogic Academy “Kliment Ohridski: in
Skopje, department of history and geography
- Academic year 1977/78: he started Faculty of
Security and Social Self-defence – Skopje
- He graduated successfully in 1981.
- Master of science in the area of criminalistics and
criminology
- Doctoral studies at the Faculty of Security – Skopje

CAREER DEVELOPMENT IN MOI 1981/98
Work
position

Институција

from

to

Служба за
државна
безбедност при
РСВР на РМ

1981

1998

Since 1998
he is employed in the
Agency of
Intelligence

Present Councilor
of the
Manager

Several
work
positions

Institution
State Security
Service in
the Republic
Secretariat of
Interior of RM

Монографија
Од досегашното искуство, можам да констатирам дека отворањето и функционирањето на Факултетот за безбедност ја оствари целта, посебно
во профилирање на квалитетни кадри кои со својот
квалитет, професионалност и стручност го докажаа
истото, во спроведување на законите, како и давање
на соодветен придонес во заштита на уставниот поредок и територијалниот интегритет на земјата.
Кадрите кои произлегоа од Факултетот за безбедност, поради нивниот квалитет, пред сè, поради
теоретската и практичната подготвеност, стигнаа
до високи раководни позиции (министри, директори, заменици-директори, началници и други раководни единици) на самите служби УБК, АР, БЈБ
и другите полициски служби од униформираниот
дел.
Исто така, голем дел од кадрите кои го завршија
Факултетот, со продолжување на постдипломските студии стигнаа до високи научни титули и се
вклучија во образовниот процес, притоа, придонесувајќи во профилирањето на нови безбедносни
кадри.
Со ова сакам да потенцирам дека беше голема
грешка кога во 1992 година се укина Факултетот за
безбедност и се создаде образовен вакуум на кадри
од областа на безбедноста, поради што во безбедносните структури почнаа да се вработуваат кадри
со несоодветно образование.
Меѓутоа, оваа неправда се надмина со новиот закон кој овозможи Факултетот за безбедност да продолжи да функционира и да профилира кадри кои
можат да се соочат на квалитетен начин со предизвиците на новите општествени движења и состојби
во Балканскиот Регион и пошироко во светот.
Настан или доживување од студентските денови:
Да споделам една ситуација поврзано со предавањата кај професор Радевски, а тоа е дека поголем број
од студентите на неговите часови претежно спиевме. Ова беше од причина затоа што предавањата
ни беа „досадни“.

From what I have already seen, I can note that the
opening and the work of the Faculty of Security has
achieved the goal, especially in profiling of quality cadres who proved themselves by their quality and professionalism in application of regulations and making
their contribution in protection of the Constitutional
order and territorial integrity of the country.
The cadres who graduated at the Faculty of Security, with their quality and above all, their theoretical
and practical preparedness, all achieved high managerial positions (Ministers, managers, deputy managers,
Heads of departments) in the services of the Direction
of Security and Counterintelligence, the Agency of Intelligence, the Bureau of Public Security and other police services of the uniformed part.
Also, a big number of the cadres who graduated at
the Faculty continuing at post-graduation studies, they
achieved high scientific titles and they became involved
in the educational process, thus contributing to the profiling of new security cadres.
By this, I would like to underline that a mistake was
made in 1992, when the Faculty of Security was abolished and a vacuum of cadres in the area of security was
made. This brought to employment of cadres with inadequate education.
This injustice was overcome by the new law which
provided for continuation of the work of the Faculty of
Security and profiling of cadres that can successfully
face the challenges of the new social movements and
states in the Balkan region and wider.
I would like to share a situation related to the lectures of Professor Radevski, which is that a big number
of students took naps in his lectures. This was because
the lectures were boring.

47

40 години Факултет за безбедност - Скопје

Мургоски Борис
Boris Murgoski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: проф. д-р Борис Мургоски
Датум и место на раѓање: 19.4.1957 година,
во Светомитрани, Крушево.
Место на живеење: Скопје.
Денешен статус: редовен професор на Факултетот
за безбедност - Скопје
Образование: Доктор на науки од областа на безбедноста
Основно образование завршил во Кривогаштани, Прилеп, а Средното училиште за внатрешни
работи го завршил во Скопје во 1976 година, каде
бил избиран за најдобар ученик во училиштето во
текот низ сите четири години од школувањето. Во
1981 година го завршил Факултетот за безбедност
и општествена самозаштита во Скопје. Во 1992 магистрирал, а во 2003 година докторирал и се стекнал со научното звање – доктор на науки од областа
на Безбедноста на Факултетот за безбедност во
Скопје, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.

Date of birth: 19.04.1957, Svetomitrani, Krushevo
Lives in Skopje
Present status: Full Professor at the Faculty of Security
- Skopje
Education: Doctor of Sciences in the area of Security
He finished primary school in Krivogashtani, Prilep,
and the Secondary school of Internal Affairs in Skopje
in 1976 where he was pronounced the best student of
the school during all four years of education. In 1981 he
graduated at the Faculty of Security and Social Self-defence. In 1992 he became Master of Science, and in 2003
he finished his doctoral studies and acquired the new
scientific title, Doctor of Science at the Faculty of Security – Skopje, at the Sts. Cyril and Methodius University
of Skopje.
He works as a full-time Professor at the Faculty of
Security in Skopje.

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):

CAREER DEVELOPMENT:

Од До Назив на должноста
1976 1982 - командир на вод –
воспитувач, самостоен
инспектор

from to
Work position
1976 1982 - Commander of a platoon
– educator, independent
inspector

Институција
Средно
училиште за
внатрешни
работи –
Скопје;
1983 1987 - командир на Републичката Републички
полициска станица за
секретаријат
безбедност и контрола
за внатрешни
на сообраќајот-Петровец,
работи на СР
Скопје;
Македонија;
1988 1993 - раководител на класи –
- средно
воспитувач на ученици и
училиште за
студенти;
внатрешни
- наставник по предметите: работи Криминалистика, Правила Скопје ;
за вршење на работите на
Службата
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1983 1987 - Commander of the
Republic Police Station
and the Police Station of
security and control of
traffic – Petrovec, Skopje;
1988 1993 - Head of classes – educator
of students; - Teacher
of Criminalistics; Work
regulations in Public
Security Services and Traffic
Security;
- Authorized lecturer of
Traffic Security and Traffic
Criminalistics;

Institution
Secondary
school of
Interior Skopje;
Republic
Secretariat of
Interior, SRM;

Secondary
school of
Internal Affairs;
- Faculty
of Security
and Social
Self-defence Skopje;

Монографија
за јавна безбедност и
Безбедност во сообраќајот
-овластен наставник по
предметите: Безбедност во
сообраќајот и Сообраќајна
криминалистика;
1994 2001 - виш инспектор за
превенција во сообраќајот;
- секретар на Републичкиот
совет за безбедност во
сообраќајот на патиштата;
- главен инспектор во
Полициската управа за
јавен ред и мир, превенција
и контрола на сообраќајот
на патиштата;
2002 2003 - помошник на директорот
за континуирано
образование, основни и
менаџмент обуки;

- Факултет за
безбедност и
општествена
самозаштита,
Скопје;

2004 2017 - продекан за настава и
наука ;
- раководител на Катедрата
за полициски науки;
- раководител на Катедрата
за безбедносни науки;
- член на Управата на
Полициската академија и на
Факултетот за безбедност;
- член на Сенатот на
Универзитетот „Свети
Климент Охридски“ –
Битола;
- в.д. декан на Факултетот
за безбедност, Скопје;
- секретар на Третиот
циклус – докторски
студии на Факултетот за
безбедност, Скопје.

Универзитет
„Свети
Климент
Охридски“ –
Битола,

Министерство
за внатрешни
работи на
Република
Македонија;

Министерство
за внатрешни
работи Центар за
образование
на кадри од
областа на
безбедноста,
Скопје;

- Полициска
академија,
Скопје;
- Факултет за
безбедност,
Скопје;

Главен предмет на интерес: Општествени науки
Науки од областа на криминалистиката, безбедноста и полицијата;

1994 2001 - Senior inspector for
prevention in traffic;
- Secretary of the Republic
council of security of road
traffic;
- Chief inspector in the
Police Direction of Public
Law and Order; Prevention
and control of road traffic;

Ministry of
Interior of RM;

2002 2003 - Deputy Head of continuous MoI - Center
education, basic and
of education
management trainings;
of cadres for
security Skopje;

2004 2017 - Vice Dean for teaching and
science;
- Head of Department of
police sciences;
- Head of Department of
security sciences;
- Member of the
Management of Police
Academy and the Faculty of
Security;
- Member of the Senate
of St. Kliment Ohridski
University - Bitola;
- Temporary Dean of the
Faculty of Security - Skopje;
- Secretary of the third cycle
– Doctoral studies at the
Faculty of Security - Skopje;

St. Kliment
Ohridski
University –
Bitola,
- Police
Academy Skopje;
- Faculty of
Security Skopje;

Main subject of interest: Social Sciences, Sciences from
the area of criminalistics, security and police;
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Настески Љубен
Ljuben Nasteski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Љубен Настески
Датум и место на раѓање: 13. 3. 1958 година во
село Олешица, Охрид
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена заштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
15.4.1980

CAREER DEVELOPMENT:
Институција
СЈБ Битола

from
to
15.04.1980

1980

Назив на должноста
приправник
инспектор
инспектор

СЈБ Охрид

1980

Work position
Intern
inspector
Inspector

1.5.1981

аналитичар

СЈБ Струга

01.05.1981

Analyst

инспектор

СЈБ Струга

21.06.1999

До

Date of birth: 13.03.1958, v. Oleshica, Ohrid
Lives in Ohrid;
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

самостоен инспектор РУДБК
Охрид
главен инспектор

РУДБК
Охрид

пензионер

Настан или доживување од студентските денови:
По завршувањето на I година, во летниот период
веднаш заминавме на вежба во Петровец каде живеевме под шатори две недели. По враќањето од
Петровец на факултет најмногу се радувавме на капењето во базенот кое капење сè до овој момент не
ни претставуваше посебна радост. При престојот
во Петровец некои од колегите измислуваа разни
причини, (глумејќи дури и болест, ако беше потребно) само за да бидат пуштени да си одат дома.
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Independent
inspector

Institution
Public Security Service,
Bitola
Public Security Service,
Bitola
Public Security Service,
Bitola
Public Security Service,
Bitola
Regional Administration
of DSC Ohrid

Chief
inspector

Administration of DSC
Ohrid

Inspector
21.06.1999

Pensioner

After termination of the first year, in the summer period we went for practices in Petrovec, where we lived in
tents for two weeks. After returning from Petrovec, we
were so keen on swimming in the pool. This swimming
was not a special joy to us until that moment. During
our stay in Petrovec some of our colleagues acted (even
being ill, if it was necessary), trying to escape from the
exercises and go home.

Монографија

Наумов Мијалче
Mijalche Naumov
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Мијалче Наумов
Датум и место на раѓање: 18.12.1955 година, Штип
Место на живеење: Штип
Денешен статус: пензионер
Образование: дипломиран правник, насока Безбедност и општествена самозаштита

Date of birth: 18.12.1955, Stip
Lives in Stip
Present status: pensioner
Education: Bachelor of Law, stream Security and Social
Self-defence

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):

CAREER DEVELOPMENT:

Назив на
должноста
инспектор

Институција

from

to

Work position

Institution

ИСДБ,
Струмица

October
1981

November
1992

Inspector

началник

РОУБК,
Струмица

November November
1992
1995

State Security
Service,
Strumica
ROASC,
Strumica

главен
инспектор,
раководител

УДБК, Штип

November October
1995
1998

Од

До

октомври
1981 г.

ноември
1992 г.

ноември
1992 г.

ноември
1995 г.

ноември
1995 г.

октомври
1998 г.

октомври
1998 г.

септември помошник
1999 г.
координатор во
оперативен уред

Head

септември декември главен инспектор СУБК. Штип
1999 г.
2011 г.

Chief Inspector, Administration
Manager
of Security
and Counterintelligence, Stip
October
September Deputy
Stip
1998
1999
coordinator in
an operative
office
September December Chief Inspector Sector of ASC,
1999
2011
Stip

Главен предмет на интерес: Општествените науки

Main subject of interest: Social sciences

Штип
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Николовски Милован
Milovan Nikolovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Милован Николовски
Датум и место на раѓање: 7.1.1956 година, село
Кокино, Куманово
Место на живеење: Куманово
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита (VII степен)

Date of birth: 07.01.1956, Kokino, Kumanovo
Lives in Kumanovo
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):

CAREER DEVELOPMENT:

Од
1.3.1980
2.9.1980

1.1.1992

Назив на
До
должноста
1.9.1980
инспектор
припарвник
31.12.1991 инспектор за
странци, патни
исправи и НТШ

Институција

from

ОВР Свети
Николе
ОВР Свети
Николе

01.03.1980 01.09.1980 Intern
inspector
02.09.1980 31.12.1991 Inspector for
non-residents,
passports, and
illegal trade
and smuggling
01.01.1992 14.07.1992 Operative
record keeper

оперативен
СВР Куманово
документарист
15.7.1992 31.1.1993 раководител на ПС за КПДГ
смена
Табановци
(железнички)
1.2.1993
31.2.1996 заменикПС за КПДГ
командир
Табановци
(железнички)
1.2.1996
25.10.1996 инспектор по
ПС Куманово
оперативни
работи
26.10.1996 1.10.2000 командир
ПО Матејче
2.10.2000 9.3.2003
командир
ПС Куманово
10.3.2003 30.9.2005 соработник по СВР Куманово
оружје
– Управни
служби
1.10..2005 25.6.2008 виш инспектор СВР Куманово
за ЈРМ
26.6.2008 20.7.2011 командир
ПС - ОН
Куманово
21.7.2011 31.1.2013 виш инспектор СВР Куманово
за крим. работи – Одделение
по превенција за превенција
1.2.2013
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14.7.1992

10.10.2013 командир

ПС - ОН
Куманово

to

Work position

15.о7.1992 31.01.1993 Chief of shift

01.02.1993 31.02.1996 Deputy
commander

01.02.1996 25.10.1996 Inspector of
Operations
26.10.1996 01.10.2000 Commander
02.10.2000 09.03.2003 Commander
10.03.2003 30.09.2005 Associate of
Weapons
01.10..2005 25.06.2008 Senior
inspector for
public peace
and order
26.06.2008 20.07.2011 Commander

Institution
OI Sveti Nikole
OI Sveti Nikole

Sector of
Interior
Kumanovo
Police Station
at Border
Crossing
Tabanovce
(railway)
Police Station
at Border
Crossing
Tabanovce
(railway)
PS Kumanovo
PO Matejche
PS Kumanovo
SI Kumanovo –
Administration
SI Kumanovo

PS - ON
Kumanovo

Монографија
Главен предмет на интерес: Криминалистичка тактика
Настан или доживување од студентски денови: Во
првата половина на месец септември го полагав последниот испит од прва година од кој ми зависеше
дали ќе го продолжам понатамошното студирање
или ќе завршат моите студии на овој факултет. Тој
испит го полагав кај професор д-р Владимир Водинелиќ, а испитот беше „Криминалистичка тактика“.
Испитот се полагаше во предавална, во која беа сите
студенти кои тој ден го полагаа испитот „Криминалистичка тактика“. На средината од предавалната
се наоѓаше катедрата на професорот. На предната
страна од катедрата се наоѓаа две клупи за студентите кои полагаат. Клупите беа прекриени со чаршафи
со цветни дезени, а на клупите во импровизирана
вазна беше ставено некое есенско цвеќе кое речиси
беше овенато. Во клупите седев само јас, како доброволец, за да полагам прв, а другите колеги седеа
во заднина, бидејќи им беше страв да се пријават
како први за полагање. Влезе професорот и кога ја
виде декорацијата на клупите почна, со висок тон,
да коментира со зборовите: „Ко је поставио ово увело цвеће? Зар вам личим на таквог? Склањајте то
одмах и запамтите да овог пута нико неће добити
прелазну!“. Веднаш по ова ми се обрати со збровите:
„Јесте ли ви то толико храбри па сте сели први?“; и
веднаш ми поставуваше прашање: „Хајде колега, ви
у јуну нисте ни знали питање индиција, ако се не
варам. Питање је било: Познавање извесних околности ради извршења кривичног дела“. Прашањето го одговорив во целост, а кога завршив следеше
коментар на професорот: „Ово сте одговорили за
оцену десет али за вашу храброст даћу вам шест“.
Тогаш бев пресреќен бидејќи успеав да го положам
испитот, но во исто време бев и тажен бидејќи загубив дел од колегите. Имено сите други колеги после
мене не го положија испитот, а дел од нив дури го
изгубија и статусот на редовен студент. Сето ова се
случи поради едно овенато цвеќе кое го иритираше
професорот. Најверојатно, се најде многу навреден,
сметајќи дека сета таа декорација е намерна. Тој тогаш беше на возраст од околу 65 години.

21.07.2011 31.01.2013 Senior
inspector of
crime and
prevention

SI Kumanovo –
department of
prevention

01.02.2013 10.10.2013 Commander

PS – ON
Kumanovo

Main subject of interest: Criminalistic Tactics
Event from the years of studying at the Faculty of Security – Skopje:
In the first half of September I was sitting for the last
exam of the first year; my further studying at this faculty depended on whether I would pass this exam. The
exam was Criminalistic Tactics, and the Professor was
Vladimir Vodinelic. The exam took place in a lecture
room where all students sitting for that exam on that day
were waiting. In the middle of the lecture room was the
Master’s desk of the Professor. In front of the Master’s
desk there were two desks for the students sitting for the
exam. They were covered with floral patterns and in an
improvised vase, and there were some autumn flowers
which were almost dry. I was the only person sitting, as
a volunteer to be the first one to sit for the exam. There
other colleagues were sitting behind me, fearing to be
the first ones to be questioned. When Professor entered
the room, he saw the decoration on the desks and annoyed he said: “Who put these dry flowers? Do you
think I look like that? Take it off immediately, and do
not hope to pass the exam today, none of you!” Then he
turned to me: “Are you the bravest here to sit first?” and
started questioning me immediately: “Ok, in June, you
did not know about indications, If I am right”. The question I got was: Knowing certain circumstances because
of doing a crime deed”. My answer was thorough, and
when I finished, the commentary of the Professor was:
“You answered for an A, but because of your bravery, I
will give you an E”. I was very happy, because I managed
to pass the exam, but also sad because some of my colleagues did not manage to do it. Namely, all the other
colleagues did not pass the exam, and some of them lost
their status of full-time students. It was all because of
dry flowers which irritated the Professor. He was probably insulted by this, thinking the decoration was put like
that on purpose. He was somewhere between 60 and 65
at that time.
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Рашковски Славчо
Slavcho Rashkovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Славчо Рашковски
Датум и место на раѓање: 9.2.1956 година во Берово
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје

Date of birth: 09.02. 1956, Berovo
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):

CAREER DEVELOPMENT:

Од

До

Назив на должноста

Институција

from to

1981 1989 раководител на смена во
одделение
1989 1991 аналитичар

СДБ
СДБ

1981 1989 Head of shift in the
Department
1989 1991 Analyst

1991 1996 началник на одделение

ДБК

1991 1996 Head of Department

1996 2002 главен аналитичар

УБК

1996 2002 Chief analyst

2002 2006 началник на одделение

УБК

2002 2006 Head of Department

2006 2010 самостоен инспектор

УБК

2006 2010 Independent inspector ASC

Work position

Institution
State Security
Service
State Security
Service
Direction of
Security and
Counterintelligence
Administration
of Security and
Counterintelligence
ASC

Главен предмет на интерес:
Чување внучиња, читање и слично

Main subject of interest:
Looking after grandchildren, reading, etc

Настан или доживување од студентските денови: Поради начинот на кој учевме со моите цимери Филип Филипов, Благоја Шошолчевски и Данчо
Марковски, прво да го совладаме материјалот секој
поединечно, а потоа да дискутираме и да ги разјаснуваме евентуалните нејаснотии, повеќето студенти - колеги сакаа да присуствуваат на тие наши
расправи, да слушаат и да учат со нас, велејќи дека
многу им помагаат нашите расправи, што, пак, нам
ни причинуваше големо задоволство.

Event from the years of studying at the Faculty of Security – Skopje:
Because of the learning strategies, me and my roommates Filip Filipov, Blagoja Shosholchevski and Dancho Markovski used to learn (first learn the theory and
then discuss and understand what was not clear, many
colleagues wanted to participate into our discussions, to
listen and learn with us, finding our discussions helpful.
This was a great pleasure for us, too.
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Смилеска Соња (Делевска)
Sonja Smileska (Delevska)
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Соња Смилеска
Датум и место на раѓање: 20.8.1958 година, во
Гевгелија
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер од јуни 2010 година.
По пензионирањето веднаш почнав да пишувам
и веќе по точно една година излезе од печат мојот
прв роман „Пред огледалото“. Досега имам напишано вкупно пет романи. Последниот „Изгубени
души“ го издадов во декември 2016 година.
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
1.3.1980

До

CAREER DEVELOPMENT:

Назив на должноста Институција

1.10.1981 помлад
инспектор во
Одд. за стопански
криминал,
Инспекторат за
трговија
1.10.1981 1.11.1983 оперативен
документарист
во Сектор за
аналитика
1.11.1983 1987
аналитичар
во Сектор за
аналитика
1988
1989
самостоен
аналитичар
1989
1991
самостоен
аналитичар
-раководител на
Одд. за евиденции
и статистика
при Сектор за
аналитика
1991
1996
главен аналитичар
во Сектор за
аналитика

Date of birth: 20.08.1958, Gevgelija
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Immediately after retirement I started writing, and after a year my first novel “In front of the mirror” was
published. I have written five novels so far. The last one,
“Lost souls” was published in December 2016.
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

СВР Скопје

СВР Скопје

СВР Скопје
СВР Скопје

from
to
Work position
01.03.1980 01.10.1981 Junior inspector
in Department of
economic crime,
Inspectorate of
trade
01.10.1981 01.11.1983 Operative record
keeper in Sector of
Analytics
01.11.1983 1987
Analyst in Sector of
Analytics
1988

1989

1989

1991

1991

1996

1996

1999

СВР Скопје

СВР Скопје

Institution
Sector of
Interior
Skopje

Sector of
Interior
Skopje
Sector of
Interior
Skopje
Independent analyst Sector of
Interior
Skopje
Independent
Sector of
analyst – Head
Interior
of Department
Skopje
for records and
statistics in Sector
of Analytics
Chief analyst in
Sector of
Sector of Analytics Interior
Skopje
Head of Department Sector of
of analytics in
Interior
Sector of Analytics Skopje
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1996

1999
2002

2005
2007

2008

Од 1. 6.
2010

1999

началник на Одд.
за аналитика
при Сектор за
аналитика
2002
началник на Отсек
за аналитика при
ОВР Центар
2005
началник на
Одделение
за аналитика
при Сектор за
аналитика
2007
виш советник во
БЈБ, Сектор за
оперативни работи
2008
самостоен
аналитичар во
Отсек за аналитика
при ОВР Кисела
Вода
31.5.2010 раководител на
отсек за аналитика
при ПС Ѓорче
Петров
пензионер

СВР Скопје

СВР Скопје
СВР Скопје

МВР
СВР Скопје

СВР Скопје

1999

2002

Head of Department
of analytics in Organ
of Interior, Center
2002
2005
Head of Department
of analytics in
Sector of Analytics
2005
2007
Senior Adviser in
Bureau of Public
Security, Sector of
operations
2007
2008
Independent analyst
in Department of
analytics in OI Kisela
Voda
2008
31.05.2010 Head of Department
of analytics in Police
Station Gjorce
Petrov
01.06.2010
Pensioner

Sector of
Interior
Skopje
Sector of
Interior
Skopje
MoI of RM

Sector of
Interior
Skopje
Sector of
Interior
Skopje

Main subject of interest:
Observation and analysis of the operational and police
working in Public security where I passed most of my
working years

Главен предмет на интерес:
Следење и анализа на оперативното и полициско
работење во Јавната безбедност во кои служби го
поминав и најголемиот дел од работниот век.

Спасевски Спасе
Space Spasevski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Спасе Спасевски
Датум и место на раѓање: 16.11.1958 година, во село
Врбјани, Охрид
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: пензионер, од март-2014 година.
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Date of birth: 16.11.1958 v. Vrbjani, Ohrid
Lives in Ohrid
Present status: pensioner
Education: Faculty of Security 1977/81, I generation

Монографија
Образование: високо, Факултет за безбедност
1977/81 година, прва генерација
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од

До

7/1981
2/1982

2/1990

2/1990

CAREER DEVELOPMENT:

Назив на должноста

Институција

from

приправник

СВР Тетово

07/1981

референт раководител
по физичко
обезбедување и
самозаштита
инспектор ИОК

Фабрика и
застава ХТД
- Охрид

5/1994

5/1998

7/1998

12/2002 раководител во ИРС

СВР Охрид

Institution

Intern

Sector of
Interior
Tetovo
Factory HTD Ohrid

02/1982 02/1990 Referent – Head of
physical security and
self-protection
02/1990
Inspector IOK

Sector of
Interior Ohrid

07/1998 12/2002 Head in IRS

12/2006 самостоен инспектор
во ИЕК
12/2006 9/2008 раководител во ИЕК

СВР Охрид

2008

ИЕК

самостоен инспектор

Work position

05/1994 05/1998 Inspector IEK

инспектор ИЕК

4/2003

2/2014

to

- Кривично право, на 4 тестови оцени 10 (десет),
Завршен испит 10 (десет)
- Предмети од областа на државна безбедност,
оценки 9 (девет) и 10 (десет) и др.
- Имал вкупен просек околу 8(осум), сите испити
ги полагал во јунска сесија, немал паднато ниту на
еден испит, освен еден кој го полагал по втор пат.
- Првото логорување, воена обука му била на полигонот во Петровец, во јули 1978 година.
- Стажирал во касарна во 1979 година, и скијал на
Попова Шапка.
- Во 1980 година, како статист учествувал на снимањето на филмот „Црвениот коњ“ во Сплит,
Хрватска;
- Се вклучувал во прослави, дружење во Центарот, со забави и музика, со другарите - колегите;
- Во слободното време излегувал во градот Скопје
и околината. За празници (викенди)понекогаш
престојувал во Охрид.

04/2003 12/2006 Independent inspector
in IEK
12/2006 09/2008 Head in IEK
2008

02/2014 Independent inspector Sector of
in Department of
Interior Ohrid
economic crime

- Criminal Law, four examinations: A, Final exam: A
- Subjects from the area of state security, marks B and A.
- Average grade C, all exams passed in June, never
failed an exam, only one exam taken for the second
time.
- First camping, military training on the boot camp in
Petrovec in July 1978;
- Training period in a military depot in 1979 and skiing in Popova Shapka;
- 1980 a mute in the shooting of the movie “The red
horse” in Split, Croatia;
- Celebrations, socializing in the Center with parties
and music, with my colleagues;
- In free time: going out in Skopje and the surrounding (for a bear in the suburb of Kolonija, Jurumleri,
Petrovec);
- For holidays and weekends in Ohrid;
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Стаменковски Младен
Mladen Stamenkovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Младен Стаменковски
Датум и место на раѓање: 14.2.1959 година, во село
Огут, Крива Паланка
Место на живеење: Крива Паланка
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
1.8.1981
1.8.1982
1.8.1983

Назив на
должноста
1.8.1982 инспектор,
приправник
1.8.1983 инспектор
- Стопански
криминал , НТШ
15.7.1999 од самостоен
инспектор до
главен инспектор
До

CAREER DEVELOPMENT:
Институција

from

СВР Штип

01.08.1981 01.08.1982 Inspector, Intern Sector of
Interior Stip
01.08.1982 01.08.1983 Inspector –
Sector of
Economic
Interior Stip
Crime, Illegal
Trade and
Smuggling
01.08.1983 15.07.1999 From inspector SSS Kriva
– independent
Palanka -SSS
to chief
- ROSSS Kriva
inspector
Palanka

СВР Штип

ИСДБКриваПаланка
-ДБК -РОДБК
Крива Паланка
15.7.1999 24.2.2004 началник
РОУБК
-КриваПаланка
24.2.2004 8.4.2007 главен инспектор ОУБККриваПаланка
08.4.2007 7.11.2011 началник
ОУБККриваПаланка
7.11.2011
пензионер

Главен предмет на интерес:
Криминалистика со методика, тактика и техника.
Настан или доживување од студентските денови:
Многу настани од четиригодишното заедничко живеење другарување и пред сè, студирање и стекнување на потребно стручно образование за успешно
извршување на претстојните задачи во работата ми
оставија голем впечаток.
Посебно за истакнување беше високото ниво на
колегијалност и другарство. Еден за сите - сите за
еден.
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Date of birth 14.02.1959, v. Ogut, Kriva Palanka
Lives in Kriva Palanka;
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

to

Work position

Institution

15.07.1999 24.02.2004 Head

ROASS – Kriva
Palanka

24.02.2004 08.04.2007 Chief inspector

OASC – Kriva
Palanka
OASC – Kriva
Palanka

08.04.2007 07.11.2011 Head
07.11.2011

Pension

Main subject of interest:
Criminalistics with methodology, tactics and technique
Event from the years of studying at the Faculty of Security – Skopje:
Many events from the four-year studying, associating,
and above all studying and acquiring professional education for successful performing of future work tasks.
I would underline the high level of friendship and fellowship: one for all and all for one.

Монографија

Стевоски Благојче
Blagojche Stevoski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Благојче Стевоски
Датум и место на раѓање: 21.3.1958 година, во село
Долно Лакочереј – Охрид
Место на живеење: село Долно Лакочереј – Охрид
Денешен статус: вработен, СВР – Охрид
Образование: високо, VII/1 степен – магистер по
криминологија и криминалистика, докторант – со
готов – небранет труд

Date of birth: 21.03.1958, v. Dolno Lakocherej, Ohrid
Lives in Dolno Lakocherej – Ohrid
Present status: employed in Sector of Interior Ohrid
Education: Master of Criminology and Criminalistics,
prepared Doctorial thesis but never had dissertation

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од
До
Назив на должноста Институција
20.7.1981 15.7.1982 инспектор
ОВР – Гостивар

CAREER DEVELOPMENT:
from
to
Work position
20.7.1981 15.7.1982 Inspector

7.2.1983

4.2.1991

4.12.1991 1.4.1992
1.4.1992

реф. за ОНО и
обезбедување
инспектор

15.3.1995 трговија

ИМП–Братство –
Охрид
СВР – Охрид
М – ЕКСПОРТ –
Охрид
без работа
АСИБА – МГ –
Скопјe
СВР – Охрид

15.3.1995 15.7.1996
15.7.1996 15.7.1999 раководител на
сектор
15.7.1999 и денес
самостоен
инспектор
			
Главен предмет на интерес:
Порано – Откривање и спречување кривични дела.
Денес – Изнаоѓање модел на превенирање на кривични дела и тешки кражби.
Настан или доживување од факултетските
денови:
Утринско будење, излез на балкон и протегнување
со прозевање на Влада Стевановиќ и викање на глас
„Јој – Кад че пензија“.
Трки и кладење за пливање со Вангел Костов – Истибања кој тешко поднесуваше порази и беше голем
љутко.

Institution
Organ of Interior
Gostivar
7.2.1983 4.2.1991 Referent of ONO and
IMP Bratstvo security
Ohrid
4.12.1991 1.4.1992 Inspector
Sector of Interior
Ohrid
1.4.1992 15.3.1995 trade
М – EKSPORT –
Ohrid
15.3.1995 15.7.1996
unemployed
15.7.1996 15.7.1999 Head of Sector
ASIBA – MG –
Skopje
15.7.1999 present Independent inspector Sector of Interior
Ohrid

Main subject of interest:
Before – Discovering and suppression of criminal activities
Now – Finding a model for prevention from criminal
activities and serious thefts
Event from the years of studying at the Faculty of Security – Skopje:
Morning wake-up, going out on the terrace, stretching
and yawning at Vlada Stevanovic and saying loudly:
“When is the pension going to come?”
Races and bets on swimming with Vangel Kostov –

Istibanja who could not stand losing and easily got
angry.
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Стефановски Марјан
Marjan Stefanovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Марјан Стефановски
Датум и место на раѓање: 20.10.1958 година,
во Велес
Место на живеење: Скопје
Целото образование го завршил во Скопје. Средно образование завршил во ГУЦ „Здравко Цветковски“ по
што се запишал на Факултетот за безбедност и ОСЗ
,,Елисие Поповски-Марко“. Во текот на студирањето
учествувал на повеќе Сојузни работни акции. Бил активен во Црвен крст ,,Кисела Вода“, а учествувал и на
поетски читања. По пензионирањето активно пишува
поезија. Има објавено пет стихозбирки.
Денешен статус: пензионер/поет
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Назив на
Од
До
должноста
15.7.1981 15.9.1991 инспектор

Date of birth: 20.10.1958, Veles
Lives in Skopje
He finished secondary school in GUC “Zdravko Cvetkovski” and then he entered the Faculty of Security
and Social Self-defence “Elisie Popovski Marko”. During his studies he participated in many Federal working
actions. He is active in the Red Cross of Kisela Voda
and he has participated in some poetry readings. After
retirement, he is active in writing poetry. He has five
compilations of poetry published.
Present status: pensioner / poet
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

CAREER DEVELOPMENT:
Институција

from

15.07.1981 15.09.1991 Inspector

RS of Interior
of SRM SSS
DBK Kisela
Voda - Skopje

15.9 .1991 1.4.1999

РСВР на СРМ
-СДБ- СУДБК
Кисела Вода
-Скопје
МВР на РМ - ДБК

01.4.1999

MoI of RM -DSC

1.4 1999

МВР на РМ - ДБК

15.09
.1991
01.4 1999

СВР Скопје

2002

2004

СУБК Чаир - УБК

5.03.2004

2002
5.3.2004

самостоен
аналитичар
2002
главен
аналитичар
2004
самостоен
инспектор
15.9.2011 самостоен
инспектор

to

2002

Work position

Independent
analyst
Chief analyst

Independent
inspector
15.09.2011 Independent
inspector

Institution

MoI of RM -DSC
SI Skopje
SASC Chair ASC

Главен предмет на интерес:
Контраразузнавањето, малолетничката деликвенција и социопатолошките појави.

Main subject of interest:
Counterintelligence, juvenile delinquency and socio-pathological phenomena

Настан или доживување од студентски денови:
Посебно задоволство ми причинуваше што по завршувањето на прва година, неколку колеги и јас
учествувавме на Првата конференција на млади
правници што се одржа во Охрид.

Event from the years of studying at the Faculty of Security – Skopje
It was an honour and a pleasure, after finishing of the first
year, together with several colleagues I participated in the
First conference for young jurists which was held in Ohrid.
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Стојановски Трпе
Trpe Stojanovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Трпе Стојановски
Датум и место на раѓање: 28.9.1958 година, во
Скопје
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: пензионер
Образование:
- Средно полициско училиште (1973-1977)
- Факултет за безбедност (1977-1981)
- Магистратура,1988 година
- Доктор на науки од областа на безбедноста,
1996 година
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
38-годишно професионално искуство, од кои 30 години работел во секторот на полицијата и правдата како наставник и инструктор, постар полициски
службеник
Датум, од - до
сеп. 2000 –
моментално
2015 моментално
јул. 2016 –
моментално
окт. 2015 - јули
2016
апр. - јул. 2016
мај 2015 моментално

Локација
Скопје,
Македонија
Скопје,
Македонија
Скопје,
Македонија
Скопје,
Македонија
Скопје,
Македонија
Скопје,
Македонија

авг. 2010 – јул.
2014

Скопје,
Македонија

авг. 2007 - јул.
2015
феб. 2011 ное. 2012

Скопје,
Македонија
Западен Балкан

Работно место
постојан наставник
национален
консултант во СЕ
надворешен член
експерт
советник
национален
координатор за
H2020
UNITY проект
национален
координатор за
FP-7
COMPOSITE проект
директор на
регионален центар
претседател на
управен одбор

Date of birth: 28.09.1958, Skopje
Lives in Skopje
Present status: pensioner
Education:
- Secondary police school (1973 - 1977)
- Faculty of Security (1977 - 1981)
- Master’s thesis 1988
- Doctor of science in the area of security 1996

CAREER DEVELOPMENT:
Professional experience of 38 years, of which 30 years in
police and justice sector as educator/trainer, Senior Law
Enforcement Officer
Date from Date to
Sep. 2000 –
Present
2015-present
July, 2016 –
present
Oct. 2015-July
2016
Apr.-July 2016
May 2015
present

Location

Position

Skopje, R.
Macedonia
Skopje,
R. Macedonia
Skopje,
R. Macedonia
Skopje,
R. Macedonia
Skopje,
R. Macedonia
Skopje, R.
Macedonia

Full Tenure
(Professor)
National consultant
to CoE
External Fellow

Aug. 2010 – July Skopje,
2014
R. Macedonia

Aug. 2007 - July, Skopje,
2015
R. Macedonia
Feb. 2011Western Balkans
Nov.2012

Expert
Consultant
National
Coordinator of
H2020 Project UNITY
National
Coordinator of FP-7
Project COMPOSITE
Director of the
Regional Centre
President of the
Steering Board
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2006 - сеп. 2008
авг. 2004 мај 2009

Западен Балкан

член нa
советодавен одбор
советник

Југоисточна
Европа
(Македонија,
Бугарија,
Албанија,
Србија, Хрватска,
Молдавија)
сеп. 2003 – дек. Бостон, MA., САД стипендист на Ful2003
bright NCS
сеп. 2002 - јул.
Скопје,
помоѓник
2007
Македонија
министер за ЕУ
и меѓународни
односи
мар. 2001 – феб. Скопје,
координатор
2003
Македонија
на проект на
Европскиот
пројект TEMPUS
мар. 2001 – мај Копенхаген,
експерт во
2003
Хрватска,
македонскиот тим
Бугарија,
Црна Гора,
Mакедонија
сеп. 1998 Филаделфија,
стипендист на
јун.1999
PA.,
Fulbright
САД
јул. 1994 - авг.
Скопје,
шеф на катедрата
1998
Македонија
за анализа и
истржување во
Министерството за
внатречни работи
апр. 1988 - јун.
Скопје,
Директор на
1994
Македонија
полициската
академија
јун. 1986 - мар. Македонија
Командир на
1988
одделението за
контрола
на граничните
премини и заштита
на националните
граници
окт. 1985
Скопје,
инструктор Македонија
експерт
јан. 1984 - јун.
Македонија
Командир на
1986
одделението
за контрола
на граничните
премини
окт. 1981 - дек. Тетово,
заменик командир
1983
Македонија
јун. 1977 - сеп.
Скопје,
инструктор
1981
Македонија
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2006-sep.2008

Western Balkans

August 2004 May 2009

South East
Europe
(Macedonia,
Bulgaria, Albania,
Serbia, Croatia,
Moldova)

Sep. 2003 – Dec. Boston, MA., USA
2003
Sep. 2002 - Jul. Skopje,
2007
R. Macedonia
Mar. 2001 – Feb. Skopje,
2003
R. Macedonia

Member in the
Advisory Board
Consultant

Fulbright NCS
Scholar
Assistant Minister
for EU and
International
relations
Project Coordinator
of European
TEMPUS Project

Mar. 2001 – May Copenhagen,
Expert in MK team
2003
CRO, BG, MNE,MK

Sep. 1998 Jun.1999

Philadelphia, PA., Fulbright Scholar
USA

Jul. 1994 - Aug.
1998

Skopje,
R. Macedonia

Apr. 1988 - Jun. Skopje,
1994
R. Macedonia
Jun. 1986 - Mar. R. Macedonia
1988

Oct. 1985

Head of the
Department for
Analysis and
Research in the
Ministry of Internal
Affairs
Principal
(Head of Police
Academy)
Commander of
Departments
for Controlling
Border Crossing
and Protecting the
National Borders

Skopje,
R. Macedonia
Jan. 1984 - Jun. R. Macedonia
1986

Expert Instructor

Oct. 1981 - Dec.
1983
Jun. 1977 - Sep.
1981

Deputy Commander

Tetovo,
R. Macedonia
Skopje,
R. Macedonia

Commander
of Department
Responsible for
Controlling Border
Crossing

Instructor
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Стојчев Славчо
Slavcho Stojchev
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Славчо Стојчев
Датум и место на раѓање: 19.8.1956 година,

Date of birth: 19.08.1956, v. Iliovo, Delcevo

во село Илиово, Делчево

Lives in Skopje

Место на живеење: Скопје

Present status: pensioner

Денешен статус: пензионер

He finished primary education in 1970/71 in Delcevo. He started secondary school in the gymnasium in
Delcevo in September 1971, but, with the opening of
the Secondary school of Internal Affairs in Skopje, he
continued his education in Skopje on 6 December 1971.
Here, he was a student of the first generation as well as
at the Faculty of Security and Social Self-defence. He
finished secondary school in the academic 1974/75
and due to the achieved results, he was pronounced
best student of his generation. This recognition enabled him choose where he wanted to work. He decided that the best place for him would be commander of
platoon. Parallel with his work, he continued education
as a part-time student at the Faculty of Law in Skopje
where he passed successfully all exams of the first year.
When the Faculty of Security was opened, he continued
education there and passed his last exam in September
1981 acquiring the title of graduated jurist – stream of
security and social self-defence.

Основното образование го завршил во учебната
1970/71 година, во Делчево. Средното образование
го започнал во гимназијата во Делчево во септември
1971 година, но со отворањето на Средното училиште
за внатрешни работи во Скопје, образованието го
продолжил во Скопје (од 6 декември 1971 година).
Во Средното училиште за внатрешни работи бил
ученик на првата генерација како и на Факултетот за
безбедност и општествена самозаштита. Средното
образование го завршил во учебната 1974/75 година
и според постигнатите резултати бил прогласен за
најдобар ученик во генерацијата. Ова признание му
овозможило да избира работно место. Одлучил тоа
работно место да биде командир на вод. Паралелно
со работата, своето образование го продолжил како
вонреден студент на Правниот факултет во Скопје
каде што успешно ги положил испитите од прва
година. Кога се отворил Факултетот за безбедност,
своето образование го продолжил таму. Последниот
испит го положил во септември 1981 година стекнувајќи се со диплома - дипломиран правник – насока
безбедност и општествена самозаштита.
Од 1975 до 1981 година работел во Средното училиште за внатрешни работи, а потоа и во Центарот
за образование на кадри за безбедност и oпштествена самозаштита како командир на вод, воспитувач и командир на класа.
Во 1982 година работел во ЗДИС Треска како секретар - правник во ООЗТ Голак – Делчево.
Од 1982 до 1984 година работел во ГРО Маврово
како референт, а потоа и како раководител во Одделот за народна одбрана.

From 1975 to 1981 he worked in the Secondary
school of Internal Affairs and then in the Center for education of cadres for security and social self-defence as
a commander of platoon, educator, and a platoon of a
class;
In 1982 he worked in ZDIS Treska as a secretary –
jurist in OOZT Golak Delcevo;
From 1982 to 1984 he worked in GRO Mavrovo as
a referent, and then as Head of the Department of National Defence.
From 1984 to 1991 he worked in KPD Idrizovo as a
commander, and then as a commandant (Deputy Manager) in charge of the security service, and
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Од 1984 до 1991 работел во КПД Идризово како
командир, а потоа и како заповедник (помошник
управник) задолжен за службата за обезбедување.
Од 1991 до 2010 година работел во ЦОКОБ, а потоа
и на Полициската академија како професор по Криминалистика во Средното полициско училиште,
потоа бил директор на Средното полициско училиште, па кустос во Криминалистичкиот музеј и на
крај виш полициски советник.

From 1991 to 2010 he worked in COKOB, and then
at the Police Academy as Professor of Criminalistics, in
the Secondary police school and he was also the Head
of the Secondary police school, and a custodian in the
Museum of Criminalistics. In the end, he was a senior
police counselor.

Цветковски Гроздан
Grozdan Cvetkovski
БИОГРАФИЈА
Основни податоци: Гроздан Цветковски
Датум и место на раѓање: 6.11.1950 година,
во Пробиштип
Место на живеење: Скопје
Денешен статус: советник во Агенцијата за разузнавање
Образование: високо, Факултет за безбедност,
постдипломски студии по Меѓународни односи и
доктор на политички науки.
ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):
Од До
1980 1989

Назив на должноста
главен аналитичар

1990 1992

началник на управа

1992 1995
1996 1998

Lives in Skopje
Present status: Counselor in the Agency of Intelligence
Education: Doctor of Political Sciences
Faculty of Security, post-graduate studies of International relations and Doctor of Political Sciences

CAREER DEVELOPMENT:
Институција
РСВР на
СРМ
РСВР на
СРМ
Скопје
Скопје

директор на ЦОКОБ
Сопственик на Детективска
агенција „ТОП-Поинт“
1999 2001 директор во Агенција за
Скопје
разузнавање
2002 2006 министер-советник во
Софија
Амбасадата на РМ во Софија
2006 денес советник во Агенцијата за
Скопје
разузнавање
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Date of birth: 06.11.1950, Probistip

from to
1980 1989

Work position
Chief analyst

Institution
RSI of SRM

1990 1992

Head of Direction

RSI of SRM

1992 1995

Head of COKOB

Skopje

1996 1998

Owner of Detective Agency
“TOP-Point”
Head of Agency of
Intelligence
Minister-Counselor in the
Embassy of RM in Sofia

Skopje

2006 present Counselor in the Agency of
Intelligence

Skopje

1999 2001
2002 2006

Skopje
Sofia

Монографија
Главен предмет на интерес
Актуелни политички и безбедносни феномени и
предизвици, посебно организираниот криминал и
табу-теми за функционирањето и (зло)употребата
на тајната полиција.
Издадени книги:
1. Тероризмот во современиот свет
2. За што се боревме
3. Македонскиот октопод
4. Професија - приватен детектив
Други активности:
Професор на Европскиот универзитет – Скопје
Колумнист во неделникот ФОКУС

Main subject of interest:
Current political and security phenomena and challenges, especially organized crime and taboo-issues for
functioning and (ab)use of secret police
Published books:
Terrorism in Modern World
What we fought for
Macedonian Octopus
Profession of Private Detective
Other activities:
Professor at the European University of Skopje
Leader writer in the weekly newspaper FOKUS

Шишкоски Зоре
Zore Shishkoski
БИОГРАФИЈА:
Основни податоци: Зоре Шишкоски
Датум и место на раѓање: 9.6.1958 година, во село
Оздолени, Дебарца
Место на живеење: Охрид
Денешен статус: пензионер
Образование: високо, Факултет за безбедност и
општествена самозаштита - Скопје

Date of birth: 09.06.1958, v. Ozdoleni - Debarca
Lives in Ohrid
Present status: pensioner
Education: Higher education, Faculty of Security and
Social Self-defence – Skopje

ДВИЖЕЊЕ НИЗ КАРИЕРАТА
(ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ):

CAREER DEVELOPMENT:

15.8.1981

Назив на
должноста
приправник

1.3.1982

инспектор

Од

До

Институција

from

ИСДБ Охрид
ИСДБ Охрид

to

Work position

Institution

15.08.1981

Intern

01.03.1982

Inspector

State Security
Service Ohrid
SSS Ohrid
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21.10.1988 31.12.1989 сојузен секретар Здружени
за внатрешни
единици
работи
- Титова
Митровица
1.1.1992
1.1.1993
главен инспектор ОРУСДБ –
Охрид
1.1.1993
9.9.1993
главен инспектор ОРУСДБ –
Струга
9.9.1993
9.3.1999
началник на
УВР – Охрид
Сектор на
криминалистичка
полиција
10.3.1999 21.6.1999 самостоен
УВР – Охрид
инспектор во СКП
21.6.1999 1.6.2001
главен инспектор РУДБК –
– раководител
Охрид
1.6.2001
1.4.2002
началник
УБК – Охрид

21.10.1988 31.12.1989 Federal
secretary of
Interior

1.4.2002

01.04.2002 01.12.2011 Chief inspector Sector of ASC
Struga

1.12.2011

главен инспектор СУБК –
Струга

Главен предмет на интерес:
Спротивставување на дејноста на странски разузнавачки служби и борба против криминалните
структури.
Настан или доживување од студентските денови:
Криминалистичка тактика: Студентот ги набројува златните правила и запнува кај седмото правило,
а професорот Водинелиќ му го фрла индексот и му
вели - Ти никад нећеш бити полицајац...
Кривично право: Прв тест колоквиум- професор
д-р Камбовски ги чита резултатите и на крајот останува еден тест кај него и вели: Остана еден тест на
кој не можам да го прочитам ни името, нека го најде
сопственикот ќе му пишам шестка.
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Allied units
– Titova
Mitrovica

01.01.1992 01.01.1993 Chief inspector ORUSDB –
Ohrid
01.01.1993 09.09.1993 Chief inspector ORUSDB Struga
09.09.1993 09.03.1999 Head of Sector Administration
of Criminalistic of Interior Police
Ohrid
10.03.1999 21.06.1999 Independent
Administration
inspector in
of Interior SCP
Ohrid
21.06.1999 01.06.2001 Chief inspector RUDBK - Ohrid
– Head
01.06.2001 01.04.2002 Head
ASC - Ohrid

Main subject of interest: Opposing activities of foreign
intelligence services and combat against criminal structures
Event from the years of studying: Taking exams; a
student enumerates the golden rules and stops at the
seventh. Vodinelic throws the gradebook to him saying:
you will never be a policeman.
Criminal Law: First testing - Professor Kombovski is
reading the results and one test stays on his desk. He
says: there is one test left here, I cannot read even the
name, find the owner and I will give him an E.

ФОТО-ЗАПИСИ
ОД ПРВАТА
ГЕНЕРАЦИЈА
СТУДЕНТИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ОПШТЕСТВЕНА
САМОЗАШТИТА

PHOTOS
OF THE FIRST
GENERATION
OF STUDENTS
AT THE FACULTY
OF SECURITY AND
SOCIAL
SELF-DEFENCE
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ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
- СКОПЈЕ ДЕНЕС

THE FACULTY OF
SECURITY
- SKOPJE TODAY
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ДОСЕГАШНИ
ДЕКАНИ НА
ФАКУЛТЕТОТ
ЗА
БЕЗБЕДНОСТ

DEANS OF THE
FACULTY OF
SECURITY UP TO
THE PRESENT
MOMENT

Антон Роп

1977/78-1981 година

Anton Rop

1977/78-1981

Владо Камбовски

1981/82-1982/83 година

Vlado Kambovski

1981/82-1982/83

Ѓоко Този

1983/84-1984/85 година

Djoko Tozi

1983/84-1984/85

Александар Арсовски

1985/86-1986/87 година

Aleksandar Arsovski

1985/86-1986/87

Божна Гаговска

1987/88-1988/89 година

Bozna Gagovska

1987/88-1988/89

Агис Шајноски

1989/90-1992/93 година

Agis Shajnoski

1989/90-1992/93

Ванчо Стојанов

1993/94-1998/99 година

Vancho Stojanov

1993/94-1998/99

Слнчомил Велјанов

1999/02-2002/03 година

Slnchomil Veljanov

1999/02-2002/03

Владимир Ортаковски

2004/05-2007/08 година

Vladimir Ortakovski

2004/05-2007/08

Јанко Јакимов

2008/09-2011/12 година

Janko Jakimov

2008/09-2011/12

Снежана Никодиновска
- Стефановска

2012-2013 година

Snezhana Nikodinovska
- Stefanovska

2012-2013

Борче Мургоски

2013-2013 година

Borche Murgoski

2013-2013

Оливер Бачановиќ

2013-2017 година

Oliver Bachanovic

2013-2017
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Антон Роп
Anton Rop
Антон Роп 1977/78 - 1981

Anton Rop 1977/78 - 1981

Роден е на 26.7.1933 година во Радана - Вас, Република Словенија. По завршувањето на средното
образование се запишал на Правниот факултет во
Скопје, каде дипломирал во 1958 година.

Anton Rop was born on 26.07.1933 in Radana - Vas,
the Republic of Slovenia. He finished secondary school
in Skopje and entered the Faculty of Law in Skopje. He
graduated in 1958.

Во 1959 година се вработил во Секретаријатот
за внатрешни работи во Скопје, како иследник во
извидно-истражната служба, a нешто подоцна преминал на работно место - аналитичар во Криминалистичко-оперативната служба при Републичкиот
секретаријат за внатрешни работи, каде работел сè
до 1966 година. Во 1967 година бил назначен за началник на Одделението за криминалистичко - технички испитувања.

In 1959 he started working in the Secretariat of Interior in Skopje as an investigator in the investigating
service, and later as an analyst in the criminalistic-operative service within the Republic Secretariat of Interior, until 1966. In 1967 he was appointed Head of the
Department of criminalistic - technical investigations.

Настојувајќи да ја оствари концепцијата за создавање модерна и современа служба за спречување
на криминалитетот, Антон Роп систематски и плански работел на развивањето на современа техничка
база како облик на примена на науката во оспособувањето на кадри и нивното вклучување во процесот на откривање на кривичните дела. За таа цел тој
активно учествувал и давал значаен придонес во
формирањето на криминалистичките лаборатории,
Одделението за дактилоскопска идентификација и
криминалистичкиот музеј.
Co Одлука на Матичната комисија на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита од
1977 година, Антон Роп бил избран за доцент по
предметот Криминалистичка техника кој го предавал сè до неговото одење во пензија во 1990 година.
Во 1978 година, со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита бил избран за декан на која
должност се наоѓал до 1980 година. Како прв декан,
дал значаен придонес во поглед на поставувањето
на функционирањето на организацијата на Факултетот и доградувањето на основната концепција во
наставно-образовниот и воспитниот процес. Исто-
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Aspiring to realize the conception of creating a
modern service for suppression of crime, Anton Rop
systematically and methodically works on development
of a modern technical base as a form of application of
science in qualifying of cadres and their participation
in the process of discovering criminal activities. For this
reason, he actively participates and significantly contributes in the foundation of criminalistic laboratories,
the Department of dactiloscopic identification and the
criminalistic museum.
By the decision of the parent commission of the Faculty of Security and Social Self-defence of 1977, Anton
Rop was elected Assistant Professor for the subject of
Criminalistic Technique. He lectures on this subject until his retirement in 1990.
In 1978, by decision of the teaching board of the
Faculty of Security and Social Self-defence Anton Rop
was elected Dean. He was the Dean of the Faculty until
1980. As the first Dean, his contribution in the setup
and functioning of the organization of the Faculty and
the extending of the basic conception in the teaching
and educational process is significant. Simultaneously,
he works on creation of material and personnel conditions for further development of the Faculty. Apart from
the lectures on criminalistic technique he held in many
seminaries and courses for cadres engaged in suppression of criminality, he also lectured on the subject of
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времено тој активно работел и на создавање материјални и кадровски услови за понатамошен развој
на Факултетот. Покрај предавањата од криминалистичка техника што ги држи на разни семинари
и курсеви за кадри што работат на спречување на
криминалитетот, тој држел предавања по предметот - Криминалистика на постдипломските студии
по Кривично право на Правниот факултет. Co воведувањето на постдипломските студии по Криминалистика на Факултетот за безбедност, 1982/83
година, тој учествувал и во изведувањето на наставата по Криминалистика.
За работата и постигнатите резултати повеќе
пати бил наградуван и одликуван. Посебно за истакнување се следните признанија - одликувања:
- Спомен-плакета на Народна техника, 1956 година;
- Орден заслуги за народ со сребрена ѕвезда - указ
бр. 228 од 28.12.1963 година;
- Признание од Сојузот на радиоаматерите на Македонија, 1968 година;
- Орден на трудот со златен венец бр. 47 од
30.6.1974 година;
- Плакета на безбедност од Сојузниот извршен совет, 13.5.1976 година;
- Златна плакета на Центарот за образование на
кадри за безбедност и општествена самозаштита
- Скопје, 1981 година;
- Орден заслуги за народ со сребрени зраци, 1983
година;
- Плакета на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ по повод 40 години јубилеј, 1989 година.

criminalistics on the post-graduation studies of Criminal Law at the Faculty of Law. With the initiation of the
post-graduate studies of Criminalistics at the Faculty of
Security in 1982/83, he also participated in the lectures
of Criminalistics.
He was awarded and honored for his work and the
achieved results in many occasions. The following rewards and acknowledgements are to be underlined:
- The memorial plaque of Narodna tehnika of 1956;
- Order of Merit for people, with silver star – decree
No. 228 of 28.12.1963;
- Acknowledgement from the Union of Radio
Amateurs of Macedonia, 1968;
- Order of Merit for Labour, with golden wreath, No.
47 of 30.06.1974;
- Plaque of security from the Federal Executive
Council, 13.05.1976;
- Golden Plaque of the Center for Education of Cadres
for Security and Social Self-defence – Skopje, 1981;
- Order of Merit for People, with silver rays, 1983;
- Plaque of Sts. Cyril and Methodius University, on
the occasion of the 40-year jubilee, 1989;

81

40 години Факултет за безбедност - Скопје

Камбовски Владо
Vlado Kambovski
Владо Камбовски 1981/82-1982/83
Во 1977 година бил избран за предавач по Кривично право на правните факултети во Скопје и
во Битола, како и на Факултетот за безбедност во
Скопје. По докторирањето во 1980 година бил избран за доцент по кривично право, a потоа и за
декан на Факултетот за безбедност, функција која
ја вршел до 1984 година. Од 1984 до 1986 година ја
вршел должноста директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во
Скопје. Во 1986 година бил избран за претседател
на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, a од 1989 до почетокот на 1992 година бил избран за член на Сојузниот
извршен совет и сојузен секретар за правосудство
и управа. Од крајот на 1998 до декември 1999 година бил министер за правда во Владата на Република
Македонија. Во периодот од 1992 година е избран и
реизбран во звањето редовен професор на Правниот факултет во Скопје. Денес е академик во МАНУ.

Vlado Kambovski 1981/82 - 1982/83
In 1977 Vlado Kambovski was elected Lecturer of
Criminal Law at the Faculties of Law in Skopje and in
Bitola, as well as at the Faculty of Security in Skopje. After finishing the doctorial studies in 1980 he was elected Assistant Professor of Criminal Law, and then Dean
of the Faculty, in which position he stayed until 1984.
From 1984 to 1986 he was appointed Manager of the
Institute of Sociological and Political-legal researches
in Skopje. In 1986 he was elected President of the Executive Council of the Parliament of SRM, and from
1989 to the beginning of 1992 – a member of the Federal Executive council and Federal Secretary of Justice
and Administration. From the end of 1998 to December
1999 he was Minister of Justice in the Government of
the Republic of Macedonia. In 1992 he was elected and
re-elected in the title of Full Professor at the Faculty of
Law in Skopje. Today, he is an Academician in the Macedonian Academy of Sciences and Arts.

Този Ѓоко
Gjoko Tozi
Ѓоко Този 1982/83-1983/84
Роден е во Охрид на 19.8.1933 година, каде што
учел гимназија, a Диференцијална учителска матура завршил во Скопје во 1952 година. Школувањето
го продолжил на Вишата педагошка школа - група за Историја во Скопје. Студиите ги завршил во
1955 година. По отслужувањето на воениот рок,

82

Gjoko Tozi 1982/83-1983/84
Gjoko Tozi was born in Ohrid on 19.08.1933, where
he finished gymnasium, and then a differential school
for teachers in Skopje in 1952. He continued his education at the College of Pedagogy – group of History
in Skopje, and graduated in 1955. After the military
service, he studied at the Faculty of Political Sciences

Монографија
студирал на Факултетот за политички науки - група
за Политичка социологија во Белград, каде дипломирал во 1964 година. На истиот Факултет во 1971
година го одбранил магистерскиот труд на тема:
„Политичкиот професионализам во југословенското самоуправно општество“. Докторската дисертација, која, исто така, е од областа на Политичката
социологија: „Депрофесионализација и поопштествување на политичките функции“, ја одбранил во
Белград во 1978 година.
Од првото вработување како наставник во основното училиште во село Белчишта - Охрид во
1951 па до 1971 година, кога е назначен за шеф на
Кабинетот на делегацијата од Cоцијалистичка Pепублика Македонија при Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
работел уште во неколку образовни и општествено-политички институции. Кон крајот на 1974 година преминал на работа во Републичкиот центар
за идеолошко-политичко образование и студии.
Во почетокот на 1982 година, стапил во редовен
работен однос на Факултетот за безбедност, кога
со звањето доцент ги покрил наставните предмети - Социологија и Основи на марксизмот и самоуправувањето. Од октомври истата година до
месец април 1984 ја вршел должноста на продекан,
a веднаш потоа бил избран на функцијата декан на
Факултетот со двегодишен мандат. Во периодот од
1986 до 1992 година бил именуван за директор на
Центарот за образование на кадри од областа на
безбедноста. Во овој период е избиран во звањата
вонреден и редовен професор на Факултетот за безбедност.

– group of Political Sociology in Belgrade, where he
graduated in 1964. In 1971 at this faculty he finished his
Master’s degree with a thesis titled: Political Professionalism in Yugoslavian Self-governmental Society, and in
1978, also in Belgrade, he finished his doctorial studies
also in the area of political sociology, titled: Making political functions de-professionalized and more social.
Since his first employment as a teacher in the primary school in v. Belchista – Ohrid in 1951, till 1971 when
he was appointed Chief of the Cabinet of the Delegation
from the Socialist Republic of Macedonia at the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, he
worked in several other educational and socio-political
institutions. At the end of 1974 he started work in the
Republic Center of ideological and political education
and studies.
At the beginning of 1982 he became an Assistant Professor at the Faculty of Security, covering the subjects of
sociology and basics of Marxism and self-government.
From October 1982 to April 1984 he was Vice-Dean.
and soon after he was elected on the position of Dean
of the Faculty, with a two-year mandate. In the period
from 1986 to 1992 he was appointed Head of the Center
for Education of Cadres in the area of security. In this
period he was promoted to Associate Professor and Full
Professor at the Faculty of Security.
For his long and fruitful work, he is the bearer of
many rewards and Acknowledgements such as:
- Order of Merit for people, with silver rays;
- Charter of Sts. Cyril and Methodius University in
Skopje

За својата долгогодишна и плодна работа носител е на низа награди и признанија, меѓу кои:
- Орден за заслуги за народот со сребрени зраци,
- Повелба на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје
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Арсовски Александар
Aleksandar Arsovski
Александар Арсовски 1985/86-1986/87
Роден е во Скопје на 22.1.1938 година. По завршувањето на гимназијата се вработил како архивар во
Станбената заедница на Општина Кале, од каде што
во 1957 година преминал на работа во Министерството за внатрешни работи на Македонија во Одделот
за државна безбедност. Истовремено се запишал на
Правниот факултет во Скопје на кој дипломирал во
1962 година. Во Службата на државна безбедност работел на повеќе работни места, a во 1966 година поминал на работа во Југословенската народна армија,
односно, како помлад офицер бил испратен на служба
во составот на воените сили на Обединетите нации
во Египет - Синај со седиште во Газа. Таму успешно
работел до јуни 1967 година, односно до избивање на
палестинско-израелската војна. По враќањето во Југославија, повторно се вработува во Министерството за
внатрешни работи во - Служба за државна безбедност, a од јуни 1969 година бил поставен за началник
на една од службите во Министерството. Од тоа работно место патувал во повеќе земји во составот на
разни републички и сојузни државни делегации.
Од септември 1974 година, Арсовски поминал на
работа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи - конзуларно одделение и веднаш бил именуван
за конзул - и секретар во Генералниот конзулат на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
во Чикаго – Соединетите Американски Држави. Во
април 1975 година заминал на нова должност како
прв секретар, a идната 1976 година, бил унапреден
во конзул - советник. Наредната, 1977 година го унапредиле во конзул - државен советник при МНР. На
свое барање во септември 1979 година се вратил во
Скопје. Веднаш бил префрлен на работа во Центарот
за образование на кадри (ЦОК БОС) на работното
место виш предавач на Катедрата за државна безбедност. Неколку години држел настава во Средното
училиште за внатрешни работи и на Факултетот. Во
1986 година бил избран за декан на Факултетот за
безбедност, a идната година бил поставен за помошник на секретарот за внатрешни работи. Должноста
декан ја вршел истовремено и со должност во Министерството, сè до пензионирањето во 1989 година.
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Aleksandar Arsovski 1985/86-1986/87
Aleksandar Arsovski was born in Skopje on
22.01.1938. After he finished secondary school, he
started working in the Housing community of Municipality of Kale, and then in 1957 in the Ministry of Interior of Macedonia, in the Department of State Security.
In that time he entered the Faculty of Security in Skopje,
where he graduated in 1962. In the State Security Service he worked in several work positions, and in 1966
he moved to work in YNA, the Yugoslavian National
Army, from where, as a junior officer he was sent in a
military mission of the United Nations in Egypt, Sinai,
with the base in Gaza. He stayed there until June 1967,
i.e. until Palestinian – Israeli war took place. When he
returned to Yugoslavia he continued working in MoI,
in the State Security Service, and in June 1969 he was
appointed Head of one of the services in the Ministry.
From this work position he was sent to many countries,
in various republic and federal state missions.
In September 1974 Arsovski moved to work in the
Federal Secretariat of Foreign Affairs – consular department; he was appointed Consul and a Secretary in the
General Consulate of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia in Chicago, the USA. In 1975 he was promoted to First Secretary, and in 1976 to Consul Councilor. The following 1977 he was promoted to Consul
State Councilor in the Ministry of foreign Affairs. On
his request, in September 1979 he returns to Skopje,
where he was employed in the Center for Education of
Cadres of Security and Social Self-defence as a senior
lecturer at the Department of State Security. He taught
in the Secondary school of Internal Affairs and the Faculty of Security for several years. In 1986 he was elected
Dean of the Faculty of Security, and the following year
he was also appointed Deputy Secretary of Interior. He
worked in both positions simultaneously, and after termination of the mandate of Dean, he stayed to work in
the Ministry until 1989, when he retired.
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Гаговска Божна
Bozhna Gagovska
Божна Гаговска 1987/88-1988/89
Родена е на 12.1.1949 година во селото Велушина
- Битола. Основно образование завршила во родното место, a гимназија во Битола. Во 1971 година дипломирала на Правниот факултет во Скопје, на кој
потоа магистрирала и докторирала. Магистерскиот
труд на тема: „Самоуправна работничка контрола“
го одбранила во 1977 година, a докторската дисертација со наслов: „Информирањето и остварувањето на самоуправувањето во здружениот труд“ ја
одбранила во 1983 година.
По дипломирањето се вработила во Собранието
на Социјалистичка Република Македонија. Таму работела на повеќе работни места: стручен соработник во Кабинетот на секретарот на Собраннето на
Социјалистичка Република Македонија, секретар
на Одборот за внатрешна политика во Општествено- политичкиот собор, секретар на Одборот за
општествено-политички систем во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, a потоа е именувана за советник во
овој Одбор.
Во ноември 1979 година преминала на работа на
Факултетот за безбедност, каде е избрана за предавач по предметот - Управата во самоуправниот
политички систем. Во звањето доцент е избрана во
1983 година, a до нејзиното заминување од Факултетот во 1996 година е избирана во звањата вонреден професор и редовен професор за предметите:
Управно право, Прекршочно право и Здружен труд.
Во периодот од 1985 до 1987 година ја извршувала функцијата на продекан, a наредните две години
била декан на Факултетот за безбедност.

Bozhna Gagovska 1987/88-1988/89
Bozhna Gagovska was born on 12.01.1949 in v. Velushina - Bitola. She finished primary school in her village, and gymnasium in Bitola. In 1971 she graduated
at the Faculty of Law in Skopje, where she also finished
Master studies in 1977 and Doctoral studies in 1983.
Her Master’s thesis was on the subject of Self-governing
Worker Control, and Doctoral dissertation on the subject of Informing and realization of self-government in
common labour.
After graduation she started working in the Parliament of SRM where she worked at several work
positions: professional associate in the Cabinet of the
Secretary of Parliament of the Socialist Republic of
Macedonia; secretary of the Board for internal politics
in the social-political assembly; secretary of the Board
for social-political system in the Executive council of
the Parliament of SRM, and then she was appointed
Councilor in this Board.
In November 1979 she moved to work at the Faculty of Security where she was elected Lecturer for the
subject of Administration in the Self-governing Political System. She was elected Assistant Professor in 1983,
and until she left the Faculty in 1996, she was promoted
Associate Professor and Full Professor of the subjects of
Administrative Law, Misdemeanor Law, and Common
Labour.
In the period from 1985 to 1987 she was Vice Dean
of the Faculty, and the following two years she was the
Dean.

85

40 години Факултет за безбедност - Скопје

Шајноски Агис
Agis Shajnoski
Агис Шајноски 1989/90-1992/93

Agis Shajnoski 1989/90-1992/93

Роден е на 22.9.1944 година, во село Радожда,
Струшко. Осумгодишно училиште завршил во Радожда и Струга, a средно во Битола. Дипломирал
на Факултетот за политички науки во Загреб, есента 1967 година, а постдипломски студии завршил
на Економскиот факултет во Скопје, на групата за
Монетарно-кредитни системи со одбрана на тезата:
„Постреформски проблеми на интервалутарната
вредност на динарот“, во 1973 година. На истиот
Факултет, во 1982 година, ја одбранил докторската
дисертација под наслов: „Потребата и можностите
за воведување конвертибилност на динарот“.

Agis Shajnoski was born on 22.09.1944 in v. Radozhda, in the surrounding of Struga. He finished primary
school in Radozhda and Struga, and secondary school
in Bitola. He graduated at the Faculty of Political Sciences in Zagreb in the autumn of 1967; in 1973 he finished
his post-graduation studies at the Faculty of Economy
in Skopje in the group of monetary-loan systems with
his Master’s thesis on the subject: Post-reform problems
of the inter-currency value of dinar; At the same faculty
in 1982 he became Doctor of Science with his Doctoral
dissertation titled: The need and the possibilities of introducing convertibility of the dinar.

По завршувањето на Факултетот работи како
новинар во Редакцијата на „Нова Македонија“, a две
години подоца преминал во Редакцијата на весникот „Комунист“, на работното место уредник за
економски проблеми. Во 1977 година бил избран
за научен соработник во Економскиот институт во
Скопје, a по докторирањето бил избран во звањето
виш научен соработник. Во 1984 година бил именуван за помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство, a во
1986 година преминал на работа во Претседателството на Градскиот комитет на СКМ -Скопје. Од
мај 1988 година работел на Факултетот за безбедност, како доцент на предметот - Стопански систем
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во кое звање бил избран во ноември 1987
година. Во наредните години е преизбиран во повисоки наставно-научни звања: вонреден и редовен
професор. Од октомври 1989 година, во два мандата ја вршел функцијата декан на Факултетот за безбедност.

After graduation he worked as a journalist in the
Editor’s office of Nova Makedonija, and two years later in the Editor’s office of the newspaper “Communist”,
as an editor of economic issues. In 1977 he was elected
scientific associate in the Economic Institute in Skopje,
and after he became Doctor of Sciences, he was elected senior scientific associate. In 1984 he was appointed
Deputy President of the Republic Committee for economic foreign affairs, and in 1986 he moved to work in
the Presidency of the city committee of the League of
Communists of Macedonia – Skopje. Since May 1988
he works at the Faculty of Security as an Assistant Professor for the subject of Economic System of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia to which he was
elected in November 1987. In the following years he was
re-elected in the higher titles of Associate Professor and
Full Professor. Since October 1989, in two mandates he
was the Dean of the Faculty of Security.
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Стојанов Иванчо
Ivancho Stojanov
Иванчо Стојанов 1993/94-1998/99
Роден е на 15.8.1943 година во село Пресека,
Кочанско. Co основно и средно образование се
стекнал во родниот крај, a потоа дипломирал на
Правниот факултет - правосудна насока при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломските студии ги завршил во 1967 година,
на Универзитетот во Загреб, Хрватска, каде што на
Правниот факултет во 1979 година го одбранил магистерскиот труд под наслов: „Значајни новини во
посебниот дел на КЗ на Cоцијалистичка Pепублика
Македонија“. Докторирал во 1988 година на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ на тема: „Оштетениот како
супсидијарен тужител“. Работната кариера ја започнал како правник во „Автотранспорт и сервис“
во Кочани, каде што работел од 10 октомври 1968
година до 10 мај 1969 година. Потоа на 11јуни 1969
година се вработил во Центарот за образование на
кадри од областа на безбедноста во Скопје, прво
како професор во Средното полициско училиште,
a потоа на Факултетот за безбедносг, каде што постапно се стекнувал од најниското до највисокото
наставно-научно звање. Како редовен професор се
пензионирал на 30 септември 2000 година.

Ivancho Stojanov 1993/94-1998/99
Ivancho Stojanov was born on 15.08.1943 in v.
Preseka, near Kochani. He finished primary and secondary education in Kochani and graduated at the
Faculty of Law – Judicial stream at the Sts. Cyril and
Methodius University in Skopje in 1967. He finished
his post-graduation studies at the University of Zagreb,
Croatia, where at the Faculty of Law in 1979 he became
Master of Science with his Master’s thesis with the title:
Significant novelties in the special part of the Criminal
Code of SR Macedonia. He finished his doctoral studies in 1988 at the Faculty of Law in Skopje, Sts. Cyril
and Methodius University, with dissertation titled: The
harmed as a subsidiary prosecutor. He started his working career as a jurist in “Avtotransport i servis” in Kochani, where he worked from 10.10.1968 to 10.05.1969.
On 11.06.1969 he started working in the Center for Education of Cadres for Security in Skopje, first as a Professor in the Secondary police school, and then at the
Faculty of Security, where he was gradually promoted
from the lowest to the highest academic research degree. As Full Professor, he retired on 30.09.2000.
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Велјанов Слнчомил
Slnchomil Veljanov
Слнчомил Велјанов 1999/02- 2002/03
Роден е на 30.9.1946 година во Скопје каде и ги
завршил основното, средното и високото образование. Дипломирал во 1972 година во областа на
Аналитичката хемија на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Постдипломските студии од
областа на Инструменталната хемиска анализа ги
завршил во 1983 година на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје со одбрана на магистерскиот труд од областа на Емисионата спектрална
анализа, a предмет на истражување му биле Иницијалните полнења по извршени испалувања од
огнено оружје. Докторирал во 1992 година на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Докторатот му бил од областа на Неорганската хемија,
на тема во врска со примената на нови постапки во
следењето на динамиката на промена на содржината на морфиумот во македонскиот опиумски афион.
Веднаш по дипломирањето бил избран за стручен
соработник на предметот Аналитичка хемија при
тогашниот Завод за неорганска и аналитичка хемија
на Технолошко - металуршкиот факултет. Во 1974
година се вработил во Секторот за криминалистичко-технички испитувања во РСВР како експерт во
лабораторијата за механички траги и огнени оружја.
Во 1984 година, по потреба на службата, со решение на тогашниот републички секретар за внатрешни работи бил префрлен со работни задачи на
Факултетот за безбедност и избран за асистент на
Катедрата за криминалистика, на предметот - Криминалистичка техника. Во звањето асистент повторно бил избран во 1991 година, кога му е доверена
и настава по предметот Криминалистичка техника.
Co Одлука на Наставно-научниот совет во 1992
година бил избран во звањето доцент, a во 1996 година во звањето вонреден професор. Во 2001 година е избран за редовен професор по предметите:
Криминалистичка техника и Еколошка криминалистика. За декан на Факултетот за безбедност бил
избран во 1999 година.
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Slnchomil Veljanov 1999/02- 2002/03
Slnchomil Vljanov was born on 30.09.1946 in Skopje
where he finished his primary, secondary and university
education. He graduated in 1972 in the area of analytic
chemistry at the Faculty of Technology and Metallurgy
in Skopje. At this Faculty, he later acquired his Master’s
and Doctoral degrees: in 1983 he finished his Master’s
degree in the area of Instrumental Chemical Analysis
with his Master’s thesis in the field of Emission Spectral
Analysis; the subject of research was the initial charging
after firing from firearms. In 1992 he finished his Doctoral studies. His doctoral dissertation was in the area of
inorganic chemistry, with a title related to application of
new procedures in observing the dynamics of changes
of the morphine content in Macedonian opium poppy.
Immediately after graduation he was elected expert
associate of the subject of Analytic Chemistry of the
Institute of inorganic and analytical chemistry which
existed in that time at the Faculty of Technology and
Metallurgy. In 1974 he started work in the Sector of
criminalistic and technical investigations within the
Republic Secretariat of Interior, as an expert in the laboratory of mechanical clues and fire weapons.
In 1984, for the needs of the service, with decision of
the Republic Secretary of Interior of that time, he was
moved to work at the Faculty of Security where he was
elected Assistant at the Department of Criminalistics
for the subject of Criminalistic Technique. In 1991 he
was re-elected Assistant, and entrusted teaching on the
subject of Criminalistic Technique.
By decision of the Teaching Scientific Council, in
1992 he was elected Assistant Professor, and in 1996
– Associate Professor. In 2001 he was elected Full Professor for the subjects of Criminalistic Technique and
Ecologic Criminalistics. As Dean of the Faculty of Security he was elected in 1999.

Монографија

Ортаковски Владимир
Vladimir Ortakovski
Владимир Ортаковски 2003/04-2007/08
Роден е на 5.8.1950 година, во Скопје. Основно и
средно образование завршил во Гевгелија. Дипломирал во 1974 година на Универзитетот во Белград
на Факултетот за политички науки – група - Меѓународно политичка насока. По завршувањето на
постдипломските студирал на Универзитетот во
Белград а магистрирал на Правниот факултет во
Белград, во 1983 година, на тема: „Корени и фактори на граѓанската војна во Либан“. Докторската
дисертација ја одбранил на Правниот факултет, во
Белград во 1986 година, под наслов: „Блискоисточната криза и палестинското прашање“. Постдокторските студии ги завршил на Правниот факултет на
Универзитетот во Чикаго, во Соединетите Американски Држави, во 1995 година. Потесна област на
неговата специјализација се - „Човековите права и
права на малцинствата“.
Работната кариера му започнала во периодот од
1978 до 1984 година во Републичкиот секретаријат
за меѓународни односи, во Скопје, во Секторот за
соседни земји - Бугарија и положбата на македонското национално малцинство во таа земја, и во
Секторот за несоседни земји - на проблематика за
меѓународно право, меѓународни организации и
мултилатерална соработка; од 1984 до 1988 година
бил член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за образование, култура и физичка култура во Собранието на Општина Кисела вода - Скопје;
од 1988 до 1990 година бил член на Извршниот совет на Собранието на Општина Кисела Вода и претседател на Комитетот за општествени дејности; во
ноември 1989 година бил избран во звањето доцент
по предметот - Меѓународно јавно право на Факултетот за безбедност; од април 1993 до февруари 1996
година бил избран за заменик-министер за наука во
Министерството за наука при Владата на Република
Македонија; во февруари 1994 година бил избран за
вонреден професор по предметот Меѓународно јавно право на Факултетот за безбедност; во јуни 1997
година бил избран во звањето редовен професор по

Vladimir Ortakovski 2003/04-2007/08
Vladimir Ortakovski was born on 05.08.1950 in
Skopje. He finished primary and secondary education
in Gevgelija. He graduated in 1974 at the University of
Belgrade, at the Faculty of Political Sciences – stream
of International Politics. He acquired his Master’s degree at the Faculty of Law at the University of Belgrade
in 1983 on the subject: Roots and Factors of the civil war in Lebanon. At the same Faculty he finished his
Doctoral studies in 1986, with dissertation titled: The
Near-East Crisis and the Palestinian Issue. Further, he
finished his post-doctoral studies at the Faculty of Law
at the University of Chicago, the USA in 1995, where
he specialized on Human Rights and Rights of the Minorities.
His working career started in 1978 in the Republic Secretariate of International Relations in Skopje, in
the Sector of neighbouring countries – Bulgaria, and
the status of the Macedonian national minority in that
country, and the Sector of non-neighbouring countries – issues of international law, international organizations, and multilateral collaboration. From 1984 to
1988 he becomes member of the Executive council, and
President of the Committee of Education, Culture, and
Physical Culture in the Parliament of the Municipality of Kisela Voda – Skopje. From 1988 to 1990 he is a
member of the Executive Council of the Parliament of
the Municipality of Kisela Voda and the President of the
Committee of social activities. In November 1989 he
was elected Assistant Professor of the subject of Public
International Law at the Faculty of Security. From April
1993 to February 1996 he was elected Deputy Minister
of Science within the Ministry of Science at the Government of the Republic of Macedonia. In February
1994 he became an Associate Professor for the subject
of Public International Law at the Faculty of Security.
In June 1997 he became Full Professor for the subject
of Public International Law at the Faculty of Security.
In June 2000 he was elected under-secretary and then
Head of Sector in the Ministry of Education and Science in the Republic of Macedonia. In October 2001 he
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предметот - Меѓународно јавно право на Факултетот за безбедност; во јуни 2000 година бил избран
за потсекретар, а подоцна раководител на Секторот
во Министерството за образование и наука во Република Македонија; во октомври 2001 година повторно бил избран во звањето редовен професор по
предметот Меѓународно јавно право на Факултетот
за безбедност.

was re-elected Full Professor for the subject of Public
International Law at the Faculty of Security.

Јакимов Јанко
Janko Jakimov
Јанко Јакимов 2008/09-2011/12
Роден е на 15.2.1949 година во Струмица. Основно и средно образование завршил во Скопје, a
Факултет за физичка култура на Универзитетот во
Белград. Магистерскиот труд „Влијание на краткотрајното балистичко-репетиторно мускулно
напрегање со големо оптоварување врз развојот
на елементарните биомоторички димензии кај постпубертетската школска возраст од обата пола“
го одбранил во 1981 година на Медицинскиот факултет во Скопје. Во 1990 година на Факултетот за
физичка култура во Скопје ја одбранил докторската
дисертација под наслов: „Утврдување на структурата на психосоматските димензии на овластените униформирани работници во службата за јавна
безбедност на територијата на Социјалистичка Република Македонија“.
До вработувањето како наставник во Средното
училиште за внатрешни работи во 1976 година, краток период работи во две други средни училишта.
Од 1985 година започнал да работи на Факултетот
за безбедност, каде за предметот - Специјално физичко образование континуирано бил избиран во
звањата: предавач (1985), виш предавач (1988), доцент (1990), вонреден професор (1994) и редовен
професор (1999 година). Во рамките на Факултетот
еден мандат раководел со Катедрата за криминалистика и други сродни науки, a во два мандата ја извршувал функцијата - продекан на Факултетот.
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Janko Jakimov 2008/09-2011/12
Janko Jakimov was born on 15.02.1949 in Strumica.
He finished primary and secondary education in Skopje, and the Faculty of Physical Culture at the University
of Belgrade. He was promoted to Master in 1981 at the
Medical Faculty in Skopje; the title of his Master’s thesis
was Influence of the transitory ballistic-repetitive muscle strain with a big load on the development of elementary biometrical dimensions within the teenage school
age of both sexes. In 1990 at the Faculty of Physical Culture in Skopje he was promoted to Doctor of Science,
with his dissertation titled: Assessment of the structure
of psycho-somatic dimensions of authorized uniformed
workers in the service of public security on the territory
of the Socialis Republic of Macedonia.
Until his employment in the Secondary school of Internal Affairs in 1976, he was shortly employed in two
other schools. In 1985 he started his work at the Faculty of Security, where for the subject of Special Physical Education he was gradually elected and promoted
from Lecturer (1985), Senior Lecturer (1988), Assistant
Professor (1990), Associate Professor (1994), and Full
Professor (1999). In the framework of the Faculty, he
was the Head of the Department of Criminalistics in
one mandate, and Vice Dean of the Faculty in two mandates.

Монографија

Никодиновска - Стефановска Снежана
Snezhana Nikodinovska - Stefanovska
Снежана Никодиновска - Стефановска 2012/2013
Родена е на 2.9.1955 година во Скопје. Основно
и средно образование завршила во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1981
година. Во 1991 година магистрирала на Правниот
факултет во Скопје на тема: „Неврзувањето и неутралноста“, со што се здобила со академски степен
- магистер на правни науки од областа на Меѓународните односи. Докторската дисертација под наслов: „Местото и улогата на ОБСЕ во современите
меѓународни односи“ ја одбранила на Факултетот
за безбедност во Скопје во 2001 година, и се стекнала со научен степен - доктор на науки од областа
на Безбедноста.
На Факултетот за безбедност се вработува како
помлад асистент во 1984 година каде работи како
асистент, доцент, вонреден а сега и редовен професор. Има напишано повеќе од 60 стручни и научни трудови во меѓународни и домашни списанија,
зборници и слично. Учествувала во 12 меѓународни
и домашни научноистражувачки проекти, 60 меѓународни конференции, симпозиуми и семинари,
како и 12 студиски посети, летни школи и тренинзи. Во 2006 година го реализира постдокторскиот престој на Универзитетот во Оксфорд (Balliol
College), Велика Британија.

Snezhana Nikodinovska - Stefanovska 2012/2013
Snezhana Nikodinovska was born on 02.09.1955 in
Skopje. She finished primary and secondary school in
Skopje, and graduated at the Faculty of Law in Skopje
in 1981. In 1991 she became Master of Science at the
Faculty of Law in Skopje, with her Master’s thesis titled:
Non-alignment and neutrality, acquiring the academic
degree of Master of Legal Sciences in the area of international relations. In 2001, at the Faculty of Security in
Skopje she was promoted to Doctor of Science, acquiring scientific degree of Doctor of science in the area of
security. Her doctoral dissertation was titled The place
and role of OSCE in the Modern International Relations.
She started her career at the Faculty of Security in
1984 as Junior Assistant, gradually moving on the hierarchical scale to Assistant, Assistant Professor, Associate
Professor, to Full Professor. She has written more than
60 expert scientific papers in international and domestic magazines and newspapers, compilations, etc. She
has also participated in 12 international and domestic
scientific research projects, 60 international conferences, symposia and seminaries, as well as 12 study visits,
summer schools, and trainings. In 2006 she realized her
post-doctoral stay at the University of Oxford (Balliol
College, Great Britain).
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Мургоски Борис
Boris Murgoski
Борис Мургоски 2013/2013
Роден е на 19.4.1957 година, во Светомитрани –
Крушево. Во 1981 година го завршил Факултетот за
безбедност и општествена самозаштита во Скопје,
во 1992 година магистрирал на криминалистички
науки, а во 2003 година докторирал и се стекнал
со научното звање – доктор на науки од областа на Безбедноста на Факултетот за безбедност во
Скопје, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.
Активно и креативно бил вклучен во планирањето и реализацијата на студиските и наставните
програми од прв, втор и трет циклус на студии на
Факултетот за безбедност - Скопје. Исто така, непосредно и креативно учествувал во планирањето
и реализирањето на многубројни и разновидни семинари, курсеви и менаџмент обуки во рамките на
процесот за континуирано образование и едукација
на кадри од областа на Безбедноста и полициското
работење.
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Boris Murgoski 2013/2013
Boris Murgoski was born on 19.04.1957 in Svetomirani, near Krushevo. In 1981 he graduated at the Faculty
of Security and Social Self-defence in Skopje, in 1992
he was promoted to Master of Science of criminalistic
sciences, and in 2003 to Doctor of Science in the area of
Security at the Faculty of Security in Skopje, within Sts.
Cyril and Methodius University – Skopje.
He participated actively and creatively in the planning and realization of study and teaching programmes
of first, second, and third cycle of studied at the Faculty of Security – Skopje. Directly and creatively he also
participated in the planning and realization of numerous and various seminaries, courses, and management
trainings within the process of continuous education
and training of cadres from the area of security and police working.

Монографија

Бачановиќ Оливер
Oliver Bachanovic
Оливер Бачановиќ 2013/2017
Роден е на 9.4.1956 година во Скопје каде што
завршил основно и средно образование. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје, каде што бил
прогласен за најдобар студент на генерацијата и награден од страна на ректорот на УКИМ.
Од јули 1979 до 15 април 1981 година бил правен референт во Бирото за претставки и поплаки
на Извршниот совет на Социјалистичка Република
Македонија.

Oliver Bachanovic 2013/217
Oliver Bachanovic was born on 9.04.1956 in Skopje where he finished his primary and secondary education. He graduated at the Faculty of Law in Skopje.
He was pronounced the best student in his generation
and awarded on the part of the Rector of Sts. Cyril and
Methodius University. From July 1979 to 15 April 1981
he was legal referent at the Bureau of Application and
Complaints of the Executive Council of the Socialis Republic of Macedonia.

Од 1981 година до денес е на Факултетот за безбедност како помлад асистент, асистент, доцент,
вонреден професор и редовен професор.Во 2003 година бил член на Матичната комисија за основање
на Полициската академија.

Since 1981 to the present moment he has been working in many work positions at the Faculty of Security in
Skopje: Junior Assistant, Assistant, Assistant Professor,
Associate Professor, and Full Professor. In 2003 he was
Member of the parent commission for founding of the
Police Academy.

Во досегашната кариера ги обавувал функциите: декан; член на Сенатот на УКИМ и УКЛО во два
состава; член на Интеруниверзитетската конференција на државните и приватните универзитети
во Република Македонија; претседател и член на
Управата на Полициската академија; член на Деканатската управа на Факултетот за безбедност; шеф
на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки во четири мандати; раководител на трет
циклус-докторски студии на ФБ и член на Советот
на докторски студии при УКЛО.Добитник е на наградата на Виктимолошкото друштво на Србија за
придонесот во унапредувањето на правата на жртвите во 2016 година.

In his so-far career, he has been assigned for many
work positions: Dean of the Faculty; member of the
Senate of UKIM and UKLO in two compositions;
member of the Interuniversity conference of countries
and private universities in the Republic of Macedonia;
President and member of the Administration of the Police Academy; member of the Deanery of the Faculty
of Security; Head of the Department of Criminal-legal
and Criminological Sciences in four mandates; Head of
the third cycle (doctoral) studies at the Faculty of Security, and member of the Council of doctoral studies at
UKLO. He is a winner of the award of the Victimologic
Association of Serbia, for his contribution in promoting
of the rights of victims in 2016.

Бил член на Извршниот одбор на Здружението
за кривично право и криминологија на Македонија
и на Издавачкиот совет на списанието „Македонска
ревија“ за казнено право и криминологија. Во повеќе мандати бил потпретседател на Здружението
за заштита на правата на детето.

He was member of the executive board of the Association for Criminal Law and Criminology of Macedonia,
and member of the editorial council of the magazine
Macedonian review on Criminal Law and Criminology.
He was also Vice President of the Association of protection of the rights of children in several mandates.
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ФАКУЛТЕТОТ
ДЕНЕС

THE FACULTY
TODAY

Со донесувањето на Законот за формирање на
високообразовна установа Факултет за безбедност
во состав на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ од Битола, во 2008 година, Факултетот за
безбедност од Скопје стана правен наследник на
Полициската академија, која беше единица на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ од Битола
од 2004 година.

By passing of the Law about founding of the higher
educational establishment of the Faculty of Security in
composition of the St. Kliment of Ohrid University of
Bitola, in 2008 the Faculty of Security became the full
successor of the Police Academy which was a unit of St.
Kliment of Ohrid University of Bitola since 2004.

На Факултетот работат 34 наставници и соработници кои ја развиваат науката за безбедноста,
како и другите науки кои се застапени во предметните програми на Факултетот за безбедност.
Просториите во кои се изведува наставата се опремени според светските стандарди за квалитетно
изведување на наставата, со сите потребни помагала за изведување интерактивна настава. Библиотеката на Факултетот за безбедност располага со
богат библиотечен фонд со квалитетни домашни и
странски наслови од областа на криминалистиката, полициските науки, безбедноста, како и бројни
други наслови од светската литература. На располагање на студентите е и компјутерски центар со
интернет-конекција во кој студентите поминуваат
дел од слободното време, а го користат, првенствено, за подготовка на испитите, семинарски трудови
и дипломски работи. Факултетот има соодветно опремена спортска сала во која се изведува настава по
предметот Специјално физичко образование и во
која студентите совладуваат техники за самоодбрана и други вештини.
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34 teachers and associates work at the Faculty, developing the science of security and other sciences which
are represented in the subject programmes of the Faculty of Security.
The lecture rooms are equipped in accordance with
the world standards for quality learning, with all necessary instruments for performing of interactive instruction. The Library of the Faculty of Security is abundant
with quality domestic and foreign titles in the area of
criminalistics, police sciences, security, as well as numerous other titles from the world literature. A computer center with internet connection is also given at
disposal of the students; here, they spend part of their
free time, and use it mostly for preparation of exams,
seminar papers, and graduation works. Within the faculty there is also a well-equipped sports hall where the
subject of Special Physical Education takes place and
students learn martial arts and other techniques and
skills of self-defence.
.

Монографија

Зградата на деканатот | The Dean’s office building

Компјутерската училница | The computer center

Реновираниот голем амфитеатар | The library

Библиотеката | The library

Спортските терени | The sports terrains
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Интенцијата на Факултетот е да продолжи да се
етаблира како препознатлива високообразовна установа која промовира квалитетни кадри способни
да се вклучат во безбедносниот систем на државата,
и да дадат свој придонес во развојот на безбедноста
и одржување на стабилноста на Република Македонија.

96

The intention of the Faculty is to continue its establishment as renowned higher educational institution
which promotes quality cadres capable of participating
in the security system of the country and make their
contribution in development of security and maintenance of stability of the Republic of Macedonia.
.

КАТЕДРИ НА
ФАКУЛТЕТОТ

DEPARTMENTS
OF THE FACULTY

КАТЕДРА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ И ПРАВНИ
НАУКИ
КАТЕДРА ЗА КРИВИЧНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ
НАУКИ
КАТЕДРА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКИ НАУКИ
КАТЕДРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ

DEPARTMENT OF SOCIO-POLITICAL AND LEGAL
SCIENCES
DEPARTMENT OF CRIMINAL-LEGAL AND
CRIMINOLOGICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CRIMINALISTIC SCIENCES;
DEPARTMENT OF SECURITY AND PRIVATE SECURITY
DEPARTMENT OF POLICE SCIENCES

КАТЕДРА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАУКИ

Катедра за општествено-политички и
правни науки
Катедрата за општествено-политички и правни
науки ја сочинуваат: редовен професор д-р Владимир Ортаковски, редовен професор д-р Цане Мојаноски - раководител на Катедрата, редовен проф.
д-р Снежана Никодиновска - Стефановска, редовен
професор д-р Жидас Даскаловски, вонреден професор, д-р Искра Аќимовска-Малетиќ, вонреден
професор д-р Наташа Пеливанова, вонреден професор д-р Марјан Арсовски, вонреден професор
д-р Снежана Мојсоска, вонреден професор д-р Марија Миленковска, вонреден професор д-р Никола
Дујовски, доцент д-р Весна Трајковска и доцент д-р
Александар Иванов.
Oваа Катедра го покрива научното подрачје на
општествените науки и во тие рамки полињата на
правните науки, економските науки (области Политичка економија и финансии), политичките науки
(области современи политички системи и дипломатија) и социологијата. На полето на правните
науки се наоѓаат повеќе предмети во областите на:
Меѓународно јавно право, Право на Европската
Унија, Човекови права и слободи, како и областите
- Управно право, Вовед во право и Уставно право.
Катедрата ги покрива и областите Методологија на
истражување на безбедносните појави, Меѓународна безбедност и меѓународни односи и др.

Department of Socio-political and
Legal Sciences
Lecturers teaching at the Department of Socio-political and Legal Sciences are: Full Professor D-r Vladimir
Ortakovski, Full Professor D-r Cane Mojanoski – Head
of the Department, Full Professor D-r Snezana Nikodinovska Stefanovska, Full Professor D-r Zhidas Daskalovski, Associate Professor D-r Iskra Akimovska
– Maletic, Associate Professor D-r Natasha Pelivanova,
Associate Professor D-r Marjan Arsovski, Associate
Professor D-r Snezhana Mojsoska, Associate Professor
D-r Marija Milenkovska, Associate Professor D-r Nikola Dujovski, Assistant Professor D-r Vesna Trajkovska,
and Assistant Professor D-r Aleksandar Ivanov.
This Department covers the scientific area of social
sciences and in this framework, the areas of legal sciences, economic sciences (the domain of political economy
and finances), political sciences (the domain of modern
political systems and diplomacy), and sociology. In the
area of legal sciences there are several subjects in the
domain of: International Public Law, Law of the EU,
Human Rights and Freedoms, as well as the domains
of Administrative Law, Introduction into Law and Constitutional Law. This department also covers the areas
of Methodology of Research of Security Phenomena,
International Security and International Relations, etc.
In the framework of this department is also the scientific area of humanistic sciences, with the field of lin-
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Во рамките на оваа Катедра е и научното подрачје Хуманистички науки, со поле Наука за јазикот
и областите Англистика (англиски јазик), Македонистика (македонски јазик со култура на говорот),
Германистика (германски јазик) и Романистика
(француски јазик).

Катедра за кривичноправни и
криминолошки науки
Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки е една од најстарите организациски единици на Факултетот за безбедност во Скопје. Како
самостојна катедра постои уште од формирањето
на Факултетот во далечната 1977 година, со тоа
што според првиот Статут на Факултетот (поточно
Центарот за образование на кадри за безбедност и
општествена самозаштита) беше именувана како
Катедра за кривично право и криминологија.
Како што произлегува и од самиот назив на Катедрата, а во согласност со важечката класификација
на научните области, неа ја сочинуваат две научни
области: Кривичноправна област и Криминолошка
област.
Во рамките на првата област постојат и се развиваат: кривичното право и кривичната постапка, односно, кривичното материјално и процесно
(формално) право, како и меѓународното казнено
право.
Во рамките на Криминолошката област, освен
криминологијата постојат: виктимологија, социјална патологија, превенција на криминалитетот, организиран криминал и корупција, перење пари,
малолетничка деликвенција и криминал на штета
на децата, пенологија, криминална политика, права на жртви на криминал, пенолошка андрагогија
и други.
Катедрата ја сочинуваат: редовен професор д-р
Оливер Бачановиќ, редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ - раководител, вонреден професор д-р
Саше Герасимоски, вонреден професор д-р Весна
Стефановска, вонреден професор д-р Катерина Крстевска и доцент д-р Наташа Јованова.

Катедра за криминалистички науки
Катедрата за криминалистички науки е составен дел на Факултетот за безбедност, во рамките на
која се реализираат наставни програми од областа
на Криминалистичката наука. Криминалистиката
како трихотомна наука ги третира содржините од
Криминалистичка техника, Криминалистичка так-
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guistics and the domains of English (English language),
Macedonian (Macedonian language with culture of
speak), German (German language), and Roman
(French language).

Department of Criminal-legal and
Criminological Sciences
The Department of Criminal-legal and Criminological Sciences is one of the oldest organizational units
at the Faculty of Security in Skopje. It exists as an independent department since the very beginning of the
Faculty in 1977, only according to the first Statute of the
Faculty (namely, the Center for Education of Cadres for
Security and Social Self-defence), it was named as Department of Criminal Law and Criminology.
As it is expressed by the name of the Department,
and in accordance with the effective classification of scientific areas, this Department is comprised of two scientific areas: the criminal-legal and the criminological
area.
Criminal Law and Criminal Procedure, i.e. Substantive Criminal and Procedural (Formal) Law, as well as
International Criminal Law are the subjects which exist and develop in the framework of the first area – the
criminal-legal area.
Apart from Criminology, other subjects studied in
the framework of the criminologic area are: Victimology, Social Pathology, Prevention from Criminality,
Organized Crime and Corruption, Money Laundering,
Juvenile Delinquency and Crime over Children, Penology, Criminal Politics, Rights of the Crime Victims, Penological Andragogy, etc.
Lecturers teaching at the Department are: Full Professor D-r Oliver Bacanovic, Full Professor D-r Miodrag
Labovic – Head of the Department, Associate Professor
D-r Sashe Gerasimoski, Associate Professor D-r Vesna
Stefanovska, Associate Professor D-r Katerina Kresteska, and Assistant Professor D-r Natasha Jovanova.

Department of Criminalistic Sciences
The Department of Criminalistic Sciences is a component of the Faculty of Security where educational
programmes from the area of criminalistic science are
studied. Criminalistics, as a trichotomous science treats
the matter of Criminalistic Technique, Criminalistic
Tactics, and the various Criminalistic Methodologies
for the various types of criminality.
The latest scientific achievements in the area of
criminalistics are represented in the subject curricula

Монографија
тика, како и од различните Криминалистички методики за различни видови на криминалитет.
Во предметните програми на оваа катедра, застапени се најновите научни достигнувања од криминалистичката наука со кои се стекнуваат студентите
со цел осознавање на криминалистичките методи
за откривање и докажување на кривични дела од
најразлични области. На тој начин дипломираните
криминалисти и другите профили на кадри кои се
образуваат на Факултетот за безбедност се стекнуваат со адекватни знаења, вештини и способности
за справување со современите и другите форми на
криминални активности во Република Македонија
и пошироко. Така, дипломираниот кадар е стручен
и компетентен да работи во сферата на безбедноста
во рамките на безбедносните служби и органи во
земјата.
Во рамките на Катедрата избрани се и ангажирани: редовен професор д-р Борис Мургоски,
редовен професор д-р Злате Димовски - раководител на Катедрата, редовен професор д-р Марина
Малиш-Саздовска, вонреден професор д-р Светлана Николоска, вонреден професор д-р Марјан
Николовски, вонреден професор д-р Драгана Батиќ, доцент д-р Љупчо Тодоровски и доцент д-р
Ице Илијевски - секретар на Катедрата.
Наставно-научниот и соработнички кадар од
оваа Катедра ги покрива областите Криминалистика, Безбедност, Психологија, Социологија, Политички науки и други области кои се во одредена
корелација со безбедносните, односно криминалистичките теми и содржини.

Катедра за безбедност и приватна
безбедност
Како дел од организациската поставеност во
рамките на Факултетот егзистира и Катедрата за
безбедност и приватна безбедност. Задачи на оваа
Катедра се да ги следат, надополнуваат, дефинираат
и истражуваат безбедносните појави и процеси и
врз основа на востановените научни методи и средства да понудат, претпостават и имплементираат
соодветни теоретски и практични решенија.
Специфика е што делот на приватната безбедност, кој е посебен дел од науката за безбедноста е
присутен, единствено, на Факултетот за безбедност.
Во тие рамки, припадниците на оваа Катедра, секој
во својата област на истражување, зафаќаат дел од
остварувањето на безбедноста во приватниот сектор. Преку тоа се постигнува ефект на поттикнување и натамошно развивање на научната мисла во

of this Department. Students are acquainted with these
achievements with the purpose of getting qualified
in criminalistic methods on discovering and proving
of crime of different types. In this way, the graduated
criminalists and the other profiles of cadres educated
at the Faculty of Security acquire appropriate knowledge, skills and abilities of dealing with the modern and
all other kinds of criminal activities in the Republic of
Macedonia and wider. The graduated cadres are professional and competent to work in the sphere of security
within the security services and organs in the country.
Lecturers teaching at this Department are: Full Professor D-r Boris Murgoski, Full Professor D-r Zlate
Dimovski – Head of the Department, Full Professor
D-r Marina Malish Sazdovska, Associate Professor D-r
Svetlana Nikoloska, Associate Professor D-r Marjan
Nikolovski, Associate Professor D-r Dragana Batic, Assistant Professor D-r Ljupco Todorovski, and Assistant
Professor D-r Ice Ilijevski – Secretary of the Department.
The teaching and associating cadres of the Department cover scientific area of Criminalistics, Security,
Psychology, Sociology, Political Sciences, and other areas related to security, i.e. criminalistic issues and matters.

Department of Security and Private Security

The Department of Security and Private Security is
another Department existing in the organizational setup of the Faculty of Security. Tasks of this department
are: monitoring, complementing, defining and research
of the security phenomena and processes, as well as offering, proposing and implementation of adequate theoretical and practical solutions based upon established
scientific methods and means.
What is specific is that the part of private security, as
a special part of the security science, exists only at the
Faculty of Security. In this framework, the lecturrs of
this Department, evrybody in his own field of researh,
participate in realization of the security in the private
sector. Thus, scientific thought in these fields is inspired
and developed, which is basic requirement for effective
requirement and effectiveness in the fight against criminality and socially negative phenomena and tendencies,
as wll as achievement of optimal level of security and
protection of social and peersonal values of the citizens.
The engagement of the teaching and associating
cadre of this Department is directed toward qualifying
of hihgly professional and competente cadres for work
in the institutions and services of the adequate field,
as well as scientific-research and instructing and edu-
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овие области, како основен предуслов за ефикасна
организација и ефективност во борбата против
криминалитетот и општествено негативните појави и тенденции, како и постигнување на оптимално
ниво на безбедност и заштита на општествените и
личните вредности на граѓаните.
Ангажманот на наставничкиот и соработничкиот кадар од оваа Катедра се во функција на оспособување на високостручни и компетентни кадри
за работа во институции и служби од соодветната
област, како и научноистражувачка и наставно-образовна работа во областите на безбедносните и
криминалистичко-криминолошките и полициските науки.
Во состав на Катедрата за безбедносни науки
и приватна безбедност се: редовниот професор
д-р Томе Баткоски, редовните професори д-р Борис Мургоски, д-р Злате Димовски и д-р Марина Малиш-Саздовска, вонредните професори д-р
Марјан Николовски, д-р Драгана Батиќ, д-р Саше
Герасимоски, д-р Татјана Гергинова и доцентите д-р
Раде Раковчевски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р Ице
Илијевски.

Катедра за полициски науки

Визијата и целите за формирање на Катедрата за полициски науки е во потребата од научен,
наставен, истражувачки и практичен пристап во
изучувањето на полициските науки, втемелено на
мултидисциплинарен пристап.
Во рамките на Катедрата за полициски науки се
посветува исклучително внимание на пристапот
во проучувањето на новите форми и типови на полициска организација, во согласност со либерално-демократските принципи и начелата на правото
и правната држава.
Полициското право, примената на полициските
овластувања, односите помеѓу полицијата и цивилното општество и медиумите, моделите на полициско работење во заедницата, полициската тактика,
специјалните обуки во полицијата, функцијата на
полицијата во мултиетничките и постконфликтните општества, полицијата и правата и слободите
на човекот, полициското работење со маргинализираните и ранливите групи, полициската етика и
деонтологија, меѓународната полициска соработка,
полициските системи и организација – се областите
во кои членовите на Катедрата за полициски науки
ја развиваат наставно-научната и истражувачката
дејност на Факултетот за безбедност.
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cational work in the areas of security and criminalistic-criminological and police sciences.
Lecturers teaching at the Department of Security
Sciences and Private Security are: Full Professor D-r
Tome Batkovski, Full Professors D-r Boris Murgoski,
D-r Zlate Dimovski, and D-r Marina Malish Sazdovska, Associate Professors D-r Marjan Nikolovski, D-r
Dragana Batic, D-r Sashe Gerasimoski, D-r Tatjana
Gerginova, and the Assistant Professors D-r Rade Rajkovchevski, D-r Marjan Gjurovski, and D-r Ice Ilijevski.

Department of Police Sciences

The vision and goals of founding of the Department
of Police Sciences is in the need of scientific, educational, research and practical approach in studying of police
sciences, based on a multidisciplinary approach.
In the framework of the Department of Police
Sciences, special attention is paid to the approach in
studying of the new forms and types of police organization, in accordance with the liberal-democratic principles and guidelines of Law and the legal state.
Police law, application of police authorizations, relations between Police and the civil society and the media, the models of police working in the community,
police tactics, special trainings in Police, the function of
Police in the multiethnic and post-conflict societies, Police and the human rights and freedoms, police working
with marginalized and vulnerable groups, police ethics
and deontology, international police cooperation, police systems and organization – are all areas in which
the members of the Department of Police Sciences develop the teaching-scientific and research activity of the
Faculty of Security.
Members of this Department are: Associate Professors D-r Frosina Tashevska Remenski, D-r Stojanka
Mircheeva, and D-r Nikola Dujovski, Assistant Professors D-r Bogdancho Gogov – Head of the Department,
D-r Rade Rajkovchevski, and D-r Jonche Ivanovski, and
Assistant D-r Aljosha Nedev.
At the Faculty of Security, study programmes of all
levels of studying are active; students obtain qualifications as Bachelors, Masters of Science and Doctors of
Science in the area of security.

Монографија
Членови на Катедрата се: вонредните професори; Фросина Ташевска-Ременски, Стојанка Мирчева, Никола Дујовски, доцентите Богданчо Гогов
- раководител, Раде Рајковчевски, Јонче Ивановски
и асистент д-р Аљоша Недев.
На Факултетот за безбедност активни се студиски програми од сите нивоа на студирање, на кои
студентите може да го оформат своето знаење како
дипломирани, магистри и доктори на науки од областа на Безбедноста.

First cycle studies (undergraduate studies)
At the Faculty of Security, the following programmes
are studied in the first cycle studies:
- Criminalistics, according to ECTS 4+1 year
- Security and Financial Control 3+2
- Security 4+1
- Criminology and Criminal Politics 4+1
- Security and Euro-Atlantic Integrations 4+1

Студии од прв циклус (додипломски
студии)
На Факултетот за безбедност на прв циклус студии се изучуваат следниве студиски програми:
- Криминалистика според ЕКТС 4+1 година
- Безбедност и финансиска контрола – 3+2
- Безбедност – 4+1
- Криминологија и криминална политика – 4+1
- Безбедност и евроатлантски интеграции – 4+1
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СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНАЛИСТИКА
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 01 Основи на правото и уставно право
ФБКП 01 Кривично право
ФБПН 03 Вовед во полициските науки
ФБКН 01 Вовед во криминалистиката
ФБОН 08 Англиски јазик 1
Изборен предмет (избира еден од понудените три предмети)
ФБАС 01 Информатика
ФБАС 03 Македонски јазик со култура на говор
ФБАС 04 Вооружување и опрема
Вкупно кредити во I сем.
ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКП 03 Криминологија
ФБКН 02 Криминалистичка тактика 1
ФБОН 07 Основи на економијата
ФБКН 05 Психологија на криминалното однесување
Практична работа
ФБАС 02 Специјално физичко образование 1 ( задолжителна активност)
Изборен предмет (избира еден од понудените два предмета)
ФБКП 04 Превенција на криминалитетот
ФБОН08 Англиски јазик 2
Вкупно кредити во II сем.
Вкупно кредити во прва година
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ФБКН 03 Криминалистичка тактика 2
ФБКП 02 Кривично-процесно право
ФББН 01 Основи на безбедноста и безбедносен систем на Република Македонија
ФБАС 02 Специјално физичко образование 2 (задолжителна активност)
Изборен предмет (избира два од понудените три предмети)
ФБКН 06 Криминалистичка психопатологија
ФБКП 09 Социјална патологија
ФБОН08 Англиски јазик 3
Вкупно кредити во III сем.
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ФБКН 04 Криминалистичка техника
ФБОН 02 Управно право
ФБКН 07 Методика на истражување општ криминалитет
ФБПН 04 Полиција и човекови права
Практична работа
ФБАС 02 Специјално физичко образование 3 (задолжителна активност)
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Кредити
6
6
6
6
3

Фонд на часови
3+2
3+2
3+1
3+1
2+1

3
3
3
30

2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
6
6
2

Фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2
1+1

4
4
30
60

2+1
2+1

Кредити
6
6
6

Фонд на часови
3+2
3+2
3+2
1+1

6
6
6
30

2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
6
6
2

Фонд на часови
3+2
3+2
3+2
2+1
1+1
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STUDY PROGRAMME
OF CRIMINALISTICS
FIRST YEAR
FIRST SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 01 Basics of Law and Constitutional Law
FBKP 01 Criminal Law
FBPN 03 Introduction into Police Science
FBKN 01 Introduction into Criminalistics
FBON 08 English 1
Elective subject (one subject out of three is chosen)
FBAS 01 Information Technology
FBAS 03 Macedonian and Culture of Speak
FBAS 04 Weapons and Equipment
Total of credits I sem.
SECOND SEMESTER
CODE
Mandatory subject
FBKP 03 Criminology
FBKN 02 Criminalistic Tactics 1
FBON 07 Basics of Economy
FBKN 05 Psychology of Criminal Behaviour
Practical work
FBAS 02 Special Physical Education 1 (mandatory activity)
Elective subject (one subject out of two is chosen)
FBKP 04 Prevention from Crime
FBON 08 English 2
Total of credits II sem.
Total of credits in the first year
SECOND YEAR
THIRD SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 03 Criminalistic Tactics 2
FBKP 02 Criminal Procedural Law
FBBN 01 Basics of Security and the Security System of the Republic of Macedonia
FBAS 02 Special Physical Education 2 (mandatory activity)
Elective subject (two subjects out of three are chosen)
FBKN 06 Criminalistic Psychopathology
FBKP 09 Social Pathology
FBON 08 English 3
Total of credits III sem.
FOURTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 04 Criminalistic Technique
FBON 02 Administrative Law
FBKN 07 Methodology of Research of General Criminality
FBPN 04 Police and Human Rights
Practical work
FBAS 02 Special Physical Education 3 (mandatory activity)

credits
6
6
6
6
3

number of lessons
3+2
3+2
3+1
3+1
2+1

3
3
3
30

2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6
6
2

number of lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
1+1

4
4
30
60

2+1
2+1

credits
6
6
6

number of lessons
3+2
3+2
3+2
1+1

6
6
6
30

2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6
6
2

number of lessons
3+2
3+2
3+2
2+1
1+1
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Изборен предмет (избира еден од понудените три предмети)
ФБПН 01 Полиција во заедницата
ФБПС 07 Систем на приватна безбедност
ФБОН 08 Англиски јазик 4
Вкупно кредити во IV сем.
Вкупно кредити во втора година
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ФБОН 06 Методологија на истражување на безбедносните појави
ФБКП 08 Виктимологија
ФБОН 03 Меѓународно јавно право
ФБКН 12 Еколошка криминалистика
ФБАС 02 Специјално физичко образование 4 (задолжителна активност)
Изборен предмет (избира два од понудените три предмети)
ФБКН 09 Методика на истражување на пожари и експлозии
ФБПН 02 Полициска етика
ФБОН 04 Европско право
Вкупно кредити во V сем.
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ФБОН05 Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
ФБКН08 Економска криминалистика
ФББН 08 Криминалистичко разузнавање
ФБПН15 Полициско право и примена на овластувањата
ФБПН 14 Специјално физичко образование
Практична работа
Изборен предмет (избира еден од понудените три предмети)
ФББН 02 Психологија на комуникации
ФБОН 09 Меѓународно хуманитарно право
ФБПН 05 Справување со конфликти
Вкупно кредити во VI сем.
Вкупно кредити во трета година

4
4
4
30
60

2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
6
6

Фонд на часови
4+1
3+2
3+1
2+2
1+1

3
3
3
30

2+1
2+1
2+1

Кредити
6
4
6
6
3
2

Фонд на часови
3+1
2+2
3+2
3+2
2+1

3
3
3
30
60

2+1
2+1
2+1

КРИМИНАЛИСТИЧКО-КРИМИНОЛОШКА НАСОКА
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Изборни предмети
ФБКН 16 Методика за истражување на економско-финансиски криминал
ФБКН11 Методика на истражување на компјутерски криминал
ФБКП 06 Пенологија
ФБПН 07 Полицијата и јавноста
ФБКН 13 Основи на безбедноста во сообраќајот
ФБКН 15 Судска медицина
ФБОН 32 Економија на криминалот
ФБКП 27 Ресторативна правда
ФБКН 10 Методика на истражување на организиран криминал
ФБКН 18 Криминалистичка оператива
ФБПС 03 Безбедносен менаџмент
ФБПН 20 Кризен менаџмент
ФББН 21 Безбедносни политики
ФБОН 28 Прекршочно право
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)

104

Кредити
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Фонд на часови
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
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FBPN 01
FBPS 07
FBON 08

Elective subject (one subject out of three is chosen)
Police in the Community
System of Private Security
English 4
Total of credits IV sem.
Total of credits in the second year

THIRD YEAR
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 06 Methodology of Research of Security Phenomena
FBKP 08 Victimology
FBON 03 Public International Law
FBKN 12 Ecologic Criminalistics
FBAS 02 Special Physical Education 4 (mandatory activity)
Elective subject (two subjects out of three are chosen)
FBKN 09 Methodology of Research of Fires and Explosions
FBPN 02 Police Ethics
FBON 04 European Law
Total of credits V sem.
SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 05 International Relations with International Police Cooperation
FBKN 08 Economic Criminalistics
FBBN 08 Criminalistic Intelligence
FBPN 15 Police Law and Application of Authorizations
FBPN 14 Special Physical Education
Practical work
Elective subject (one subject out of three is chosen)
FBBN 02 Psychology of Communications
FBON 09 International Humanitarian Law
FBPN 05 Conflict Management
Total of credits VI sem.
Total of credits in the third year

4
4
4
30
60

2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6
6

number of lessons
4+1
3+2
3+1
2+2
1+1

3
3
3
30

2+1
2+1
2+1

credits
6
4
6
6
3
2

number of lessons
3+1
2+2
3+2
3+2
2+1

3
3
3
30
60

2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

number of lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

CRIMINALISTIC-CRIMINOLOGICAL STREAM
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects
FBKN 16 Methodology of Research of Economic-financial Crime
FBKN 11 Methodology of Research of Computer Crime
FBKP 06 Penology
FBPN 07 Police and the Public
FBKN 13 Basics of Traffic Security
FBKN 15 Forensic Medicine
FBON 32 Economics of Crime
FBKP 27 Restorative Justice
FBKN 10 Methodology of Research of Organized Crime
FBKN 18 Criminalistic Operations
FBPS 03 Security Management
FBPN 20 Crisis Management
FBBN 21 Security Policies
FBON 28 Misdemeanor Law
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
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Практична работа*
Вкупно кредити во VII семестар
* Практиката во VII семестар носи 6 кредити бидејќи студентите ќе бидат
испратени на практична работа во текот на семестарот во повеќе институции.
(104 часа во текот на семестарот, а другите 46 часа на крајот од семестарот)
ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ДИПЛОМСКА РАБОТА
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
ФБКП 11 Малолетничка деликвенција и криминал на штета на децата
ФББН 03 Тероризам и методика на истражување на тероризам
ФБКН 19 Недозволена трговија со дрога
ФББН 05 Безбедносни стратегии и менаџмент
ФБПН08 Односи со јавноста
ФББН 07 Современи безбедносни системи
ФБКН 14 Сообраќајна криминалистика
ФБПН 11 Интегрирано гранично управување
ФБПН 06 Полициски менаџмент
ФБКП 12 Корупцијата и организираниот криминал
ФББН 16 Безбедносни стратегии
ФББН 23 Контрола на безбедносен сектор
ФБКП 19 Криминална политика
ФББН 04 Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба
Вкупно кредити во VIII сем.
Вкупно кредити во четврта година

6
30

4
20

Кредити
6

Фонд на часови
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Кредити
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Фонд на часови
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
30

4
20

БЕЗБЕДНОСНА НАСОКА
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Изборни предмети
ФБКН 16 Методика за истражување на економско-финансиски криминал
ФБКН13 Основи на безбедноста во сообраќајот
ФБКП 06 Пенологија
ФБКН15 Судска медицина
ФББН 09 Глобална безбедност
ФБКН 10 Методика на истражување на организиран криминал
ФБКН 18 Криминалистичка оператива
ФБПН 20 Кризен менаџмент
ФББН 21 Безбедносни политики
ФБПС 03 Безбедносен менаџмент
ФББН25 Хумана безбедност
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
Практична работа *
Вкупно кредити во VII сем.
* Практиката во VII семестар носи 6 кредити бидејќи студентите ќе
бидат испратени на практична работа во текот на семестарот во повеќе
институции (104 часа во текот на семестарот, а другите 46 на крајот од
семестарот)
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Practical work *
Total of credits VII sem.
* Practice in VII semester add 6 credits; students do practice in several
institutions (104 lessons during the semester, and the rest 46 lessons at the
end of the semester)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
Graduation work
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
FBKP 11 Juvenile Delinquency and Crime over Children
FBBN 03 Terrorism and Methodology of Research of Terrorism
FBKN 19 Illegal Drug Trade
FBBN 05 Security Strategies and Management
FBPN 08 Public Relations
FBBN 07 Modern Security Systems
FBKH 14 Traffic Criminalistics
FBPN 11 Integrated Border Management
FBPN 06 Police Management
FBKP 12 Corruption and Organized Crime
FBBN 16 Security Strategies
FBBN 23 Security Sector Control
FBKP 19 Criminal Policy
FBBN 04 Tactics of Work of Security, Intelligence, and Counterintelligence Services
Total of credits VIII sem.
Total of credits in the fourth year

6
30

4
20

credits
6

number of lessons
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

credits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

number of lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
30

4
20

SECURITY STREAM
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects
FBKN 16 Methodology of Research of Economic-Financial Crime
FBKN 13 Basics of Traffic Security
FBKP 06 Penology
FBKN 15 Forensic Medicine
FBBN 09 Global Security
FBKN 10 Methodology of Research of Organized Crime
FBKN 18 Criminalistic Operations
FBPN 20 Crisis Management
FBBN 21 Security Policies
FBPS 03 Security Management
FBBN 25 Human Security
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
Practical work *
Total of credits VII sem.
* Practice in VII semester add 6 credits; students do practice in several
institutions (104 lessons during the semester, and the rest 46 lessons at the
end of the semester)
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ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ДИПЛОМСКА РАБОТА
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
ФББН 04 Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка
служба
ФБПН08 Односи со јавноста
ФБКН 19 Недозволена трговија со дрога
ФББН 07 Современи безбедносни системи
ФБОН 25 Економска безбедност
ФБПН 11 Интегрирано гранично управување
ФБПН 06 Полициски менаџмент
ФБКП 12 Корупцијата и организираниот криминал
ФББН 05 Безбедносни стратегии и менаџмент
ФБКН 03 Тероризам и методика на истражување на тероризам
ФБКН 14 Сообраќајна криминалистика
ФБКП 05 Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца
ФББН 16 Безбедносни стратегии
ФББН 23 Контрола на безбедносниот сектор
ФББН 10 Дипломатија и меѓународна безбедност
ФББН15 Безбедност на животната средина
Вкупно кредити во VIII сем.
Вкупно кредити во четврта година

Кредити
6

Фонд на часови
4

6

2+2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

ПРИВАТНА БЕЗБЕДНСОТ
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Изборни предмети
ФБПС 01 Безбедност во приватниот сектор
ФБПС 04 Тактика и техника на обезбедување
ФБПС 06 Заштита од пожари, експлозии и опасни материи
ФБПС 02 Планирање и економика на обезбедување
ФБКН 11 Методика на истражување на компјутерски криминал
ФББН 09 Корпоративна безбедност
ФББН 09 Глобална безбедност
ФБПС 03 Безбедносен менаџмент
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
Практична работа*
Вкупно кредити во VII сем.

Кредити Фонд на часови
2+2
6
2+2
6
2+2
6
2+2
6
2+2
6
2+2
6
2+2
6
2+2
6

6
30

4
20

* Практиката во VII семестар носи 6 кредити бидејќи студентите ќе бидат
испратени на практична работа во текот на семестарот во повеќе институции
(104 часа во текот на семестарот, а другите 46 на крајот од семестарот).
ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
Кредити Фонд на часови
ДИПЛОМСКА РАБОТА
6
4
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
2+2
ФБПС 05 Посебни системи на обезбедување
6
2+2
ФББН 04 Тактика на работа на безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба
6
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EIGHTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
Graduation work
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
FBBN 04 Tactics of Work of Security, Intelligence, and Counterintelligence Services
FBPN 08
FBKN 19
FBBN 07
FBON 25
FBPN 11
FBPN 06
FBKP 12
FBBN 05
FBKN 03
FBKN 14
FBKP 05
FBBN 16
FBBN 23
FBBN 10
FBBN 15

Public Relations
Illegal Drug Trade
Modern Security Systems
Economic Security
Integrated Border Management
Police Management
Corruption and Organized Crime
Security Strategies and Management
Terrorism and Methodology of Research of Terrorism
Traffic Criminalistics
Juvenile Delinquency and Crime over Children
Security Strategies
Security Sector Control
Diplomacy and International Security
Security of the Environment
Total of credits VIII sem.
Total of credits in the fourth year

credits
6

number of lessons
4

6

2+2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

PRIVATE SECURITY
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects
FBPS 01 Security in the Private Sector
FBPS 04 Tactics and Technique of Safeguarding
FBPS 06 Protection from Fires, Explosions, and Dangerous Substances
FBPS 02 Planning and Economics of Safeguarding
FBKN 11 Methodology of Research of Computer Crime
FBBN 09 Corporative Security
FBBN 09 Global Security
FBPS 03 Security Management
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
Practical work *
Total of credits VII sem.

credits
6
6
6
6
6
6
6
6

6
30

number of lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

4
20

* Practice in VII semester add 6 credits; students do practice in several
institutions (104 lessons during the semester, and the rest 46 lessons at the
end of the semester)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
Graduation work
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
FBPS 05 Special Systems of Safeguarding
FBBN 04 Tactics of Work of Security, Intelligence, and Counterintelligence Services

credits
6

6
6

number of lessons
4

2+2
2+2
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ФББН07
ФБКН 17
ФБПН 08
ФББН 03
ФББН 05
ФББН 23
ФББН 16

Современи безбедносни системи
Компјутерски криминал и информациски систем
Односи со јавноста
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Безбедносни стратегии и менаџмент
Контрола на безбедносниот сектор
Безбедносни стратегии
Вкупно кредити во VIII сем.
Вкупно кредити во четврта година

6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Кредити
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Фонд на часови
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
30

4
20

Кредити
6

Фонд на часови
4

6
6
6

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

ПОЛИЦИСКО-ОПЕРАТИВНА НАСОКА
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Изборни предмети
ФБКН 13 Основи на безбедноста во сообраќајот
ФББН 03 Методика за истражување на организиран криминал
ФБПН 07 Полицијата и јавноста
ФБПН 09 Топографија
ФБКН 15 Судска медицина
ФБПН 08 Односи со јавноста
ФБПН 20 Кризен менаџмент
ФБКП 05 Методика на истражување на компјутерски криминал
ФБКН 18 Криминалистичка оператива
ФБОН 28 Прекршочно право
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
Практична работа*
Вкупно кредити во VII сем.
* Практиката во VII семестар носи 6 кредити бидејќи студентите ќе бидат
испратени на практична работа во текот на семестарот во повеќе институции
(104 часа во текот на семестарот, а другите 46 на крајот од семестарот)
ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
ДИПЛОМСКА РАБОТА
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
ФБПН 11 Интегрирано гранично управување
ФБПН 06 Полициски менаџмент
ФБКН 11 Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца
ФБКН 19 Недозволена трговија со дрога
ФБКН 14 Сообраќајна криминалистика
ФНКН 10 Тероризам и методика на истражување на тероризам
ФБКП 12 Корупцијата и организираниот криминал
ФББН 23 Контрола на безбедносниот сектор
Вкупно кредити во VIII сем.
Вкупно кредити во четврта година
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6
6
6
6
6
30
60

Монографија
FBBN 07
FBKN 17
FBPN 08
FBBN 03
FBBN 05
FBBN 23
FBBN 16

Modern Security Systems
Computer Crime and Information System
Public Relations
Terrorism and Methodology of Research of Terrorism
Security Strategies and Management
Security Sector Control
Security Strategies
Total of credits VIII sem.
Total of credits in the fourth year

6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

credits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

number of lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
6
30

4
20

credits
6

number of lessons
4

6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

POLICE-OPERATIVE STREAM
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects
FBKN 13 Basics of Traffic Security
FBBN 03 Methodology of Research of Organized Crime
FBPN 07 Police and the Public
FBPN 09 Topography
FBKN 15 Forensic Medicine
FBPN 08 Public Relations
FBPN 20 Crisis Management
FBKP 05 Methodology of Research of Computer Crime
FBKN 18 Criminalistic Operations
FBON 28 Misdemeanor Law
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
Practical Work *
Total of credits VII sem.
* Practice in VII semester add 6 credits; students do practice in several
institutions (104 lessons during the semester, and the rest 46 lessons at the
end of the semester)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
Graduation work
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
FBPN 11 Integrated Border Management
FBPN 06 Police Management
FBKN 11 Juvenile Delinquency and Crime over Children
FBKN 19 Illegal Drug Trade
FBKN 14 Traffic Criminalistics
FBKN 10 Terrorism and Methodology of Research of Terrorism
FBKP 12 Corruption and Organized Crime
FBBN 23 Security Sector Control
Total of credits VIII sem.
Total of credits in the fourth year
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НАСОКА-МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Изборни предмети
ФБОН 12 Правда и внатрешни работи на Европската Унија
ФББН 08 Евроатлантска безбедносна интеграција
ФБОН 10 Современи политички системи
ФББН 09 Меѓународен тероризам
ФБОН 33 Меѓународна економија и финансии
ФБПН 17 Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
ФБПН 20
ФББН 21
ФБПН 18
ФБОН 11

Кризен менаџмент
Безбедносни политики
Недискриминација и ранливи групи
Меѓународно право за права на човекот
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
Практична работа*
Вкупно кредити во VII сем.

Кредити
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Фонд на часови
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
30

4
20

* Практиката во VII семестар носи 6 кредити бидејќи студентите ќе бидат
испратени на практична работа во текот на семестарот во повеќе институции
(104 часа во текот на семестарот, а другите 46 на крајот од семестарот)
ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА Задолжителни предмети
Кредити
ДИПЛОМСКА РАБОТА
6
Изборен предмет (избира два од понудените предмети и два од листата
изборни предмети застапени на Универзитетот)
ФБКН 09 Меѓународно кривично право
6
ФББН15 Безбедност на животната средина
6
Меѓународно
договорно
право
ФБОН 13
6
ФБОН 14 Заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската Унија
6
Превентивна
дипломатија,
хуманитарни
интервенции
и
мировни
операции
ФБОН 15
6
ФБОН 17 ОБСЕ и европската безбедност
6
ФББН 16 Безбедносни стратегии
6
ФБОН 16 Меѓународна заштита на животната средина
6
ФБКП 12 Корупцијата и организираниот криминал
6
ФББН 10 Дипломатија и меѓународна безбедност
6
Вкупно кредити во VIII сем.
30
Вкупно кредити во четврта година
60
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Фонд на часови
4

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
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INTERNATIONAL SECURITY STREAM
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects
FBON 12 Justice and Internal Affairs of EU
FBBN 08 Euro-Atlantic Security Integration
FBON 10 Modern Political Systems
FBBN 09 International Terrorism
FBON 33 International Economy and Finances
FBPN 17 Prevention from Conflicts and Peaceful Solution of Disputes
FBPN 20 Crisis Management
FBBN 21 Security Policies
FBPN 18 Non-discrimination and Vulnerable Groups
FBON 11 International Law on Human Rights
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
Practical Work *
Total of credits VII sem.

credits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

number of lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

6
30

4
20

credits
6

number of lessons
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
60

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

* Practice in VII semester add 6 credits; students do practice in several
institutions (104 lessons during the semester, and the rest 46 lessons at the
end of the semester)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
Graduation work
Elective subject (two subjects are chosen from the list below and two from
the list of elective subjects of the University)
FBKN 09 International Criminal Law
FBBN 15 Security of the Environment
FBON 13 International Contract Law
FBON 14 Common Foreign and Security Policy of EU
FBON 15 Preventive Diplomacy, Humanitarian Interventions and Peaceful Operations
FBON 17 OSCE and European Security
FBBN 16 Security Strategies
FBON 16 International Protection of the Environment
FBKP 12 Corruption and Organized Crime
FBBN 10 Diplomacy and International Security
Total of credits VIII sem.
Total of credits in the fourth year

113

40 години Факултет за безбедност - Скопје

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФББН 01 Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија
ФБОН 01 Вовед во право и уставно право
ФБКП 01
Кривично право
ФБПН 03 Вовед во полициските науки
ШИФРА
Изборни предмети (избира 1)
ФБОН 08 Странски јазик 1
ФБПН 23 СФО 1
ФБОН 18 Eвроатлантски безбедносни интеграции

Фонд
3+2
3+2
3+2
3+1
Фонд
2+1
1+1
3+2

Кредити
6
6
9
6
Кредити
3
3
3

Фонд
3+2
3+2
3+1
2+2
Фонд
2+1
2+1
2+2

Кредити
6
6
6
6
Кредити
3
3
3
3

ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 03 Меѓународно јавно право
ФБОН 06 Методологија на истражување на безбедносни појави
ФБПС 08 Основи на приватна безбедност
ФБКН 01 Вовед во криминалистика
ФБОН 07 Основи на економија
ШИФРА
Изборни предмети (избира 1)
ФББН 09 Глобална безбедност
ФБОН 08 Странски јазик 3
ФББН 11 Колективни системи за безбедност

Фонд
3+1
4+2
2+1
3+2
3+2
Фонд
2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
3
6
6
Кредити
3
3
3

ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 20 Психологија
ФББН 12 Современи теории и системи за безбедност
ФБПН 19 Човекови права и слободи

Фонд
3+2
3+2
2+1

Кредити
6
6
6

ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКП 04 Криминологија
ФБКП 02 Кривично-процесно право
ФБОН 19 Социологија
ФБАС 01 Информатика
ШИФРА
Изборни предмети (избира 1)
ФБОН 08 Странски јазик 2
ФБКП 09 Социјална патологија
ФБПН 14 СФО 2
Практична работа (вкупно I, II семестар)
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STUDY PROGRAMME SECURITY
FIRST YEAR
FIRST SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBBN 01
Basics of Security and the Security System of RM
FBON 01 Introduction into Law and Constitutional Law
FBKP 01
Criminal Law
FBPN 03
Introduction into Police Sciences
Elective subjects (one is chosen)
FBON 08 Foreign Language 1
FBPN 23
Special Physical Education 1
FBON 18 Euro-Atlantic Security Integrations
SECOND SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKP 04 Criminology
FBKP 02 Criminal Procedural Law
FBON 19 Sociology
FBAS 01 Information Technology
Elective subjects (one is chosen)
FBON 08 Foreign Language 2
FBKP 09 Social Pathology
FBPN 14 Special Physical Education 2
Practical work (total in I and II semester)
SECOND YEAR
THIRD SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 03 Public International Law
FBON 06 Methodology of Research of Security Sciences
FBPS 08 Basics of Private Security
FBKN 01 Introduction into Criminalistics
FBON 07 Basics of Economy
FBBN 09
FBON 08
FBBN 11

Elective subjects (one is chosen)
Global Security
Foreign Language 3
Collective Systems of Security

FOURTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 20 Psychology
FBBN 12 Modern Theories and Systems of Security
FBPN 19 Human Rights and Freedoms

lessons
3+2
3+2
3+2
3+1
lessons
2+1
1+1
3+2

credits
6
6
9
6
credits
3
3
3

lessons
3+2
3+2
3+1
2+2
lessons
2+1
2+1
2+2

credits
6
6
6
6
credits
3
3
3
3

lessons
3+1
4+2
2+1
3+2
3+2

credits
6
6
3
6
6

2+1
2+1

3
3

2+1

3

lessons
3+2
3+2
2+1

credits
6
6
6
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ФББН 08
ФБОН 21
ФБКП 11
ФБОН 08

Криминалистичко разузнавање
Изборен предмет (избира 1)
Меѓународно хуманитарно право
Превенција на криминалитетот
Странски јазик 4
Практична работа (вкупно III, IV семестар)

4+2

6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

Фонд
3+2
2+2
3+1
4+3

Кредити
6
6
6
6

2+1
2+1

3
3

НАСОКА – БЕЗБЕДНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБПН 20 Кризен менаџмент
ФБПС 03 Безбедносен менаџмент
ФБОН 22 Меѓународни односи
ФБПН 15 Полициско право и примена на овластувања
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
ФБПН10
Полициски менаџмент
ФББН 14 Процена на ризик
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБПН 05 Справување со конфликти
ФБПН 16 Меѓународна полициска соработка
ФБОН 23 Управување со човечки и социјални ресурси
ФББН 15 Еколошка безбедност
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
ФБКП 14 Безбедносни стратегии
ФБКП 24 Справување со стрес
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (вкупно во V, VI семестар)

3

Фонд
2+2
2+1
3+2
2+2

Кредити
6
3
6
6

2+1
1+2

3
3
3
3

НАСОКА – НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФББН 18 Национална безбедност
ФББН 07 Современи безбедносни системи
ФББН 19 Разузнавање и разузнавачки служби
ФББН 16 Безбедносни стратегии
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
ФББН 20 Корпоративна безбедност
ФББН 21 Безбедносни политики
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
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Фонд
4+2
4+4
4+2
2+2

Кредити
6
9
6
3

2+1
2+1

3
3
3

Монографија
FBBN 08

Criminalistic Intelligence

4+2

6

FBON 21
FBKP 11
FBON 08

Elective subjects (one is chosen)
International Humanitarian Law
Prevention from Criminality
Foreign Language 4

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

lessons
3+2
2+2
3+1
4+3

credits
6
6
6
6

2+1
2+1

3
3

Practical work (total in III and IV semester)

STREAM – SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT
THIRD YEAR
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBPN 20 Crisis Management
FBPS 03 Security Management
FBON 22 International Relations
FBPN 15 Police Power and Application of Authorizations
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBPN 10 Police Management
FBBN 14 Risk Assessment
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)
SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBPN 05 Conflict Management
FBPN 16 International Police Cooperation
FBON 23 Management of Human and Social Resources
FBBN 15 Ecological Security
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBKP 14 Security Strategies
FBKP 24 Stress Management
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)
Practical work (total in V and VI semester)

3

lessons
2+2
2+1
3+2
2+2

credits
6
3
6
6

2+1
1+2

3
3
3
3

NATIONAL SECURITY STREAM
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBBN 18 National Security
FBBN 07 Modern Security Systems
FBBN 19 Intelligence and Intelligence Services
FBBN 16 Security Strategies
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBBN 20 Corporative Security
FBBN 21 Security Policies
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)

lessons
4+2
4+4
4+2
2+2

credits
6
9
6
3

2+1
2+1

3
3
3
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ШИФРА
ФБКН 21
ФББН 22
ФББН 10
ФБТФ 08
ФББН 23
ФБОН 23

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Задолжителни предмети
Криминалистичка тактика
Служби за безбедност и контраразузнавање
Дипломатија и меѓународна безбедност
Компјутерска безбедност
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
Контрола на безбедносен сектор
Управување со човечки и социјални ресурси
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (вкупно во V, VI семестар)

Фонд
3+2
3+2
3+2
3+2

Кредити
6
6
6
3

3+1
3+2

3
3
3
3

НАСОКА – БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛ
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКН 18 Безбедност во сообраќајот и сообраќајна деликвенција
ФБКН 21 Криминалистичка тактика
ФБКН 22 Криминалистичка методика
ФББН 24 Меѓународен тероризам
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
ФБОН 23 Управување со човечки и социјални ресурси
ФББН 25 Хумана безбедност
ФБОН 24 Справување со стресот
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКН 10 Методика на истражување на организиран криминал
ФБКП 12 Организиран криминал и корупција
ФБКН 04 Криминалистичка техника
ФБКН 16 Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Изборни предмети (избира 1+1 компатибил. 2)
ФББН 23 Контрола на безбедносен сектор
ФББН 20 Корпоративна безбедност
ФБОН 25 Економска безбедност
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (вкупно во V, VI семестар)

Фонд
3+2
3+2
2+2
3+2

Кредити
6
6
3
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

Фонд
4+2
3+1
3+4
3+2

Кредити
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

НАСОКА – БЕЗБЕДНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФББН 26 Тероризам
Изборни предмети (избира 4+1 од компатибил. 2)
ФБКН 09 Методика на истражување на пожари и експлозии
ФБОН 26 Цивилна заштита
ФБОН 27 Дипломатија и меѓународно преговарање
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Фонд
3+2

Кредити
9

2+2
3+2
2+2

3
3
3

Монографија
SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 21 Criminalistic Tactics
FBBN 22 Security and Counterintelligence Services
FBBN 10 Diplomacy and International Security
FBTF 08
Computer Security
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBBN 23 Security Sector Control
FBON 23 Management of Human and Social Resources
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)
Practical work (total in V and VI semester)

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6
3

3+1
3+2

3
3
3
3

STREAM – SECURITY AND CRIME
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 18 Traffic Security and Traffic Delinquency
FBKN 21 Criminalistic Tactics
FBKN 22 Criminalistic Methodology
FBBN 24 International Terrorism
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBON 23 Management of Human and Social Resources
FBBN 25 Human Security
FBON 24 Stress Management
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)
SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 10 Methodology of Research of Organized Crime
FBKP 12 Organized Crime and Corruption
FBKN 04 Criminalistic Technique
FBKN 16 Methodology of Research of Economic-financial Crime
Elective subjects (1+1 from compatibility 2)
FBBN 23 Security Sector Control
FBBN 20 Corporative Security
FBON 25 Economic Security
Elective subjects group 2
(one is chosen from the scientific area of social sciences)
Practical work (total in V and VI semester)

lessons
3+2
3+2
2+2
3+2

credits
6
6
3
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

lessons
4+2
3+1
3+4
3+2

credits
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

STREAM – SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBBN 26 Terrorism
Elective subjects (4+1 from compatibility 2)
FBKN 09 Methodology of Research of Fires and Explosions
FBON 26 Civil Protection
FBON 27 Diplomacy and International Negotiations

lessons
3+2

credits
9

2+2
3+2
2+2

3
3
3
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ФБОН 28
ФБОН 11

Геополитика
Меѓународно право за права на човекот
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа

ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 13 Просторно планирање и заштита
ФБПН 08 Односи со јавноста
ФБКП 14 Форензичка криминологија
ФБОН 68 Управување со природни ресурси
ФБПН 22 Безбедноста во спортот
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ДИПЛОМСКА РАБОТА

2+1
3+2

3
3
6
3

3+2
3+2
3+2
2+2
2+1

6
6
6
6
6
6
6

НАСОКА – НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФБКП 12 Организиран криминал и корупција
Изборни предмети (избира 4+1 од компатибил. 2)
ФБКН 18 Безбедност во сообраќајот и сообраќајна деликвенција
ФБКН 10 Методика на истражување на организиран криминал
ФББН 24 Меѓународен тероризам
ФББН 28 Безбедносни стандарди при транспорт
ФББН 03 Психологија на комуникации и разузнавачки анализи
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа
ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од компатибил. 2)
ФБПН 17 Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови
ФББН 30 Стратешки анализи
ФБКП 17 Транзициска правда
ФБПС 04 Тактика и техника на обезбедување
ФБПН 16 Меѓународна полициска соработка
ФБКН 19 Методика на истражување на субверзивни дејства
ФББН 70 Електронска безбедност
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ДИПЛОМСКА РАБОТА

Фонд
3+1

Кредити
9

3+2
4+2
3+2
2+2
2+2

3
3
3
3
3
6
3

3+2
3+2
3+2
4+2
2+1
4+4
4+4

6
6
6
6
6
6
6
6
3

НАСОКА – БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛ
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФББН 19 Разузнавачки служби
Изборни предмети (избира 4+1 од компатибил. 2)
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Фонд
4+2

Кредити
9

Монографија
FBON 28
FBON 11

Geopolitics
International Law on Human Rights

2+1
3+2

3
3

Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

6

Practical work

3

EIGHTH SEMESTER
Elective subjects (3+1 from group 2)
FBKP 13 Physical Planning and Protection
FBPN 08 Public Relations
FBKP 14 Forensic Criminology
FBON 68 Management of Natural Resources
FBPN 22 Security in Sports
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

3+2
3+2
3+2
2+2
2+1

GRADUATION WORK

6
6
6
6
6
6
6

NATIONAL SECURITY STREAM
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBKP 12 Organized Crime and Corruption
Elective subjects (4+1 from compatibility 2)
FBKN 18 Traffic Security and Traffic Delinquency
FBKN 10 Methodology of Research of Organized Crime
FBBN 24 International Terrorism
FBBN 28 Security Standards during Transportation
FBBN 03 Psychology of Communications and Intelligence Analyses
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

lessons
3+1
3+2
4+2
3+2
2+2
2+2

Practical work
EIGHTH SEMESTER
Elective subjects (3+1 from compatibility 2)
FBPN 17 Prevention from Conflicts and Peaceful Solution of Disputes
FBBN 30 Strategically Analyses
FBKP 17 Transitional Justice
FBPS 04 Tactics and Technique of Safeguarding
FBPN 16 International Police Cooperation
FBKN 19 Methodology of Research of Subversive Actions
FBBN 70 Electronic Security
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

credits
9
3
3
3
3
3
6
3

3+2
3+2
3+2
4+2
2+1
4+4
4+4

GRADUATION WORK

6
6
6
6
6
6
6
6
3

STREAM – SECURITY AND CRIME
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBBN 19 Intelligence Services
Elective subjects (4+1 from compatibility 2)

lessons
4+2

credits
9
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ФБКН 24
ФБКП 19
ФБПН 20
ФББН 28
ФББН 16
ФББН 03

Методика на истражување на трговија со дрога
Криминална политика
Кризен менаџмент
Безбедносни стандарди при транспорт
Безбедносни стратегии
Психологија на комуникации и разузнавање
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа

ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од компатибил. 2)
ФБПС04
Тактика и техника на обезбедување
ФББН 31 Безбедност и заштита на информации
ФБОН 29 Дипломатија и разузнавање
ФБКП 18 Илегална миграција и трговија со луѓе
ФББН 22 Служби за безбедност и контраразузнавање
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ДИПЛОМСКА РАБОТА

4+2
2+2
3+2
2+2
2+2
2+2

3
3
3
3
3
3
6
3

4+2
4+2
2+2
2+1
3+2

6
6
6
6
6
6
6

СТУДИСКА ПРОГРАМА-КРИМИНОЛОГИЈА И
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 01 Вовед во право и уставно право
ФБКП 01 Кривично право
ФБКН 01 Вовед во криминалистика
ФББН 01 Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија
Изборни предмети (избира 1)
ФБОН 08 Странски јазик 1
ФБПН 23 Основи на етика
ФББН 03 Психологија на комуникации

Фонд
3+2
3+2
3+2
3+2
Фонд
2+1
2+1
2+1

Кредити
6
9
6
6
Кредити
3
3
3

Фонд
3+2
2+2
3+1
2+1
Фонд
2+1
2+1

Кредити
6
6
6
6
Кредити
3
3
3

ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
ФБКП 03
ФБКП 19
ФБОН 19
ФБКП 09
ФБОН08
ФБОН 30
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Задолжителни предмети
Криминологија
Криминална политика
Социологија
Социјална патологија
Изборни предмети (избира 1)
Странски јазик 2
Современи социолошки теории
Практична работа (вкупно I, II семестар)

Монографија
FBKN 24
FBKP 19
FBPN 20
FBBN 28
FBBN 16
FBBN 03

Methodology of Research of Drug Trade
Criminal Policy
Crisis Management
Security Standards during Transportation
Security Strategies
Psychology of Communications and Intelligence
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

4+2
2+2
3+2
2+2
2+2
2+2

Practical work
EIGHTH SEMESTER
Elective subjects (3+1 from compatibility 2)
FBPS 04 Tactics and Technique of Safeguarding
FBBN 31 Security and Protection of Information
FBON 29 Diplomacy and Intelligence
FBKP 18 Illegal Migration and Human Trafficking
FBBN 22 Services of Security and Counterintelligence
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

3
3
3
3
3
3
6
3

4+2
4+2
2+2
2+1
3+2

GRADUATION WORK

6
6
6
6
6
6
6

STUDY PROGRAMME
OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL POLICY
FIRST YEAR
FIRST SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 01 Introduction into Law and Constitutional Law
FBKP 01 Criminal Law
FBKN 01 Introduction into Criminalistics
FBBN 01 Basics of Security and Security System of RM
Elective subjects (one is chosen)
FBON 08 Foreign Language 1
FBPN 23 Basics of Ethics
FBBN 03 Psychology of Communications
SECOND SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKP 03 Criminology
FBKP 19 Criminal Policy
FBON 19 Sociology
FBKP 09 Social Pathology
Elective subjects (one is chosen)
FBON 08 Foreign Language 2
FBON 30 Contemporary Sociological Theories
Practical work (total in I and II semester)

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
lessons
2+1
2+1
2+1

credits
6
9
6
6
credits
3
3
3

lessons
3+2
2+2
3+1
2+1
lessons
2+1
2+1

credits
6
6
6
6
credits
3
3
3
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ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКН 21 Криминалистичка тактика
ФБКП 02 Кривично-процесно право
ФБПН 03 Вовед во полициски науки
ФБКП 12 Организиран криминал и корупција
Изборни предмети (избира 2)
ФБКП 10 Меѓународно кривично право
ФБОН 31 Социологија на политиката
ФБОН 08 Странски јазик 3
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКП 20 Психологија на криминалното однесување
ФБКП 07 Пенологија
ФББН 24 Меѓународен тероризам
Изборен предмет (избира 3)
ФБКН 25 Економско-финансиски криминал
ФБКП 21 Сообраќајна деликвенција
ФБОН 08 Странски јазик 4
ФБОН 32 Економија на криминал
Практична работа (вкупно III, IV семестар)
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБПН 19 Човекови права и слободи
ФБКП 22 Основи на виктимологијата
ФБКП 11 Превенција на криминалитетот
Изборни предмети (избира 2+1 од компатибил. 2)
ФБКН 20 Компјутерски криминал
ФБПН 07 Полиција и јавност
ФБКН 12 Еколошки криминал
ФБКП 24 Девијантност и неформална социјална контрола
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКП 44 Правосуден систем
ФБКП 23 Малолетничка деликвенција
ФБОН 33 Методологија на криминолошки истражувања
ФБПН 24 Родови перспективи на криминалот
Изборни предмети (избира 1+1 од компатибил. 2)
ФББН 16 Безбедносни стратегии
ФБКП 14 Форензичка криминологија
ФБКП 25 Справување со ризици
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (вкупно во V, VI семестар)
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Фонд
3+2
3+2
3+1
3+2

Кредити
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3

Фонд
3+1
2+1
3+2

Кредити
6
6
6

2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

Фонд
2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
6

2+1
2+1
2+2
2+1

3
3
3
3
3

Фонд
3+2
2+1
2+1
2+2

Кредити
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

Монографија
SECOND YEAR
THIRD SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKN 21 Criminalistic Tactics
FBKP 02 Criminal Procedural Law
FBPN 03 Introduction into Police Sciences
FBKP 12 Organized Crime and Corruption
Elective subjects (two are chosen)
FBKP 10 International Criminal Law
FBON 31 Sociology of Politics
FBON 08 Foreign Language 3
FOURTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKP 20 Psychology of Criminal Behavior
FBKP 07 Penology
FBBN 24 International Terrorism
Elective subjects (three are chosen)
FBKN 25 Economic-financial Crime
FBKP 21 Traffic Delinquency
FBON 08 Foreign Language 4
FBON 32 Economy of Crime
Practical work (total in III and IV semester)
THIRD YEAR
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBPN 19 Human Rights and Freedoms
FBKP 22 Basics of Victimology
FBKP 11 Prevention from Crime
Elective subjects (2+1 are chosen from compatibility 2)
FBKN 20 Computer Crime
FBPN 07 Police and the Public
FBKN 12 Ecological Crime
FBKP 24 Deviance and Informal Social Control
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKP 44 Judicial System
FBKP 23 Juvenile Delinquency
FBON 33 Methodology of Criminologic Researches
FBPN 24 Generic Perspectives of Crime
Elective subjects (1+1 are chosen from compatibility 2)
FBBN 16 Security Strategies
FBKP 14 Forensic Criminology
FBKP 25 Crisis Management
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social
sciences)
Practical work (total in V and VI semester)

lessons
3+2
3+2
3+1
3+2

credits
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3

lessons
3+1
2+1
3+2

credits
6
6
6

2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

lessons
2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6

2+1
2+1
2+2
2+1

3
3
3
3
3

lessons
3+2
2+1
2+1
2+2

credits
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3
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НАСОКА - ТЕОРЕТСКА КРИМИНОЛОГИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насоката
ФБКП 26 Криминолошки теории
Изборни предмети група 1 (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 27 Ресторативна правда
ФБКП 28 Компаративна криминологија
ФБКП 29 Превенција на современите облици на криминал
ФБОН 34 Меѓународна безбедност и надворешна политика - криминолошки аспект
ФБКП 30 Филозофија на кривичното право
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 31 Санкции во заедницата
ФБОН 35 Основи на статистика на криминалот
ФБКП 32 Психологијата во криминолошките истражувања
ФБКП 33 Прогноза на криминалот
ФБКП 43 Комуникациски вештини
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа
ДИПЛОМСКА РАБОТА

Фонд
3+1

Кредити
6

3+1
3+1
3+1
2+1
2+1

6
6
6
6
6
6

Фонд
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

Кредити
6
6
6
6
6
6
3
3

НАСОКА – КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА И ПРЕВЕНЦИЈА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФБКП 29 Превенција на современите облици на криминалитет
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 26 Криминолошки теории
ФБКП 27 Ресторативна правда
ФБКП 45 Компаративни правосудни системи
ФБКН 22 Криминалистичка методика
ФБКП 30 Филозофија на кривичното право
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 31 Санкции во заедницата
ФБКП 34 Превенција на социопатолошки појави
ФБПН 25 Компаративни полициски системи
ФБПН 01 Полиција во заедницата
ФБКП 43 Комуникациски вештини
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа
ДИПЛОМСКА РАБОТА
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Фонд
3+1

Кредити
6

3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
6
6
6
3
3

Монографија

STREAM – THEORETIC CRIMINOLOGY AND RESEARCH
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBKP 26 Criminological Theories
Elective subjects group 1 (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 27 Restorative Justice
FBKP 28 Comparative Criminology
FBKP 29 Prevention from Modern Forms of Crime
FBON 34 International Security and Foreign Policy – criminologic aspect
FBKP 30 Philosophy of Criminal Law
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social
sciences)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Elective subjects group 1 (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 31 Sanctions in the Community
FBON 35 Basics of Statistics of Crime
FBKP 32 Psychology in Criminological Researches
FBKP 33 Prognosis of Crime
FBKP 43 Communication Skills
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social
sciences)
Practical work
GRADUATION WORK

lessons
3+1

credits
6

3+1
3+1
3+1
2+1
2+1

6
6
6
6
6
6

lessons
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

credits
6
6
6
6
6
6
3
3

STREAM – CRIMINAL POLICY AND PREVENTION
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBKP 29 Prevention from Contemporary Forms of Criminality
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 26 Criminological Theories
FBKP 27 Restorative Justice
FBKP 45 Comparative Judicial Systems
FBKN 22 Criminalistic Methodology
FBKP 30 Philosophy of Criminal Law
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social
sciences)
EIGHTH SEMESTER
CODE
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 31 Sanctions in the Community
FBKP 34 Prevention from Socio-pathological Phenomena
FBPN 25 Comparative Police Systems
FBPN 01 Police in the Community
FBKP 43 Communication Skills
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social
sciences)
Practical Work
GRADUATION WORK

lessons
3+1

credits
6

3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6

lessons
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

credits
6
6
6
6
6
6
3
3
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НАСОКА – ВИКТИМОЛОГИЈА СО РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФБКП 35 Виктимологија – посебен дел
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 26 Криминолошки теории
ФБКП 27 Ресторативна правда
ФБКП 36 Превенција на виктимизација и заштита на жртви
ФБКП 29 Превенција на современите облици на криминал
ФБКП 30 Филозофија на кривичното право
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП31
Санкции во заедницата
ФБКН26
Методика на истражување на малолетничка деликвенција
ФБКП37
Децата жртви на криминал
ФБКП38
Права на жртви на криминал
ФБКП 43 Комуникациски вештини
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа
ДИПЛОМСКА РАБОТА

Фонд
3+1

Кредити
6

3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
6
6
6
3
3

НАСОКА – СОЦИЈАЛЕН И ПСИХОЛОШКИ
ТРЕТМАН НА ДЕВИЈАНТНИТЕ ОДНЕСУВАЊА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителен предмет во насока
ФБКП 39 Третман на лица со девијантно однесување
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 26 Криминолошки теории
ФБКП 40 Пенолошка психологија
ФБОН 36 Социологија на семејството
ФБКП 30 Филозофија на кривичното право
ФБКП 27 Ресторативна правда
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
ФБКП 31 Санкции во заедницата
ФБКП 42 Пенолошка андрагогија
ФБКН 06 Криминалистичка психопатологија
ФБКП 41 Социјална заштита и социјална политика
ФБКП 34 Превенција на социопатолошки појави
ФБКП 43 Комуникациски вештини
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избира 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа
ДИПЛОМСКА РАБОТА
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Фонд
3+1

Кредити
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
6
6
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6
6
3
3

Монографија

STREAM – VICTIMOLOGY WITH RESTORATIVE JUSTICE
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBKP 35 Victimology – special part
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 26 Criminological Theories
FBKP 27 Restorative Justice
FBKP 36 Prevention from Victimization and Protection of Victims
FBKP 29 Prevention from Modern Forms of Crime
FBKP 30 Philosophy of Criminal Law
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

EIGHTH SEMESTER
CODE
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 31 Sanctions in the Community
FBKN 26 Methodology of Research of Juvenile Delinquency
FBKP 37 Children – Victims of Crime
FBKP 38 Rights of the Victims of Crime
FBKP 43 Communication Skills

lessons
3+1

credits
6

3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6

lessons
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

credits
6
6
6
6
6

Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

6

Practical work
Graduation work

3
3

STREAM – SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
TREATMENT OF DEVIANT BEHAVIOR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Mandatory subject in the stream
FBKP 39 Treatment of Persons with Deviant Behavior
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 26 Criminological Theories
FBKP 40 Penological Psychology
FBON 36 Sociology of the Family
FBKP 30 Philosophy of Criminal Law
FBKP 27 Restorative Justice
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

EIGHTH SEMESTER
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBKP 31 Sanctions in the Community
FBKP 42 Penological Andragogy
FBKN 06 Criminalistic Psychopathology
FBKP 41 Social Protection and Social Policy
FBKP 34 Prevention from Socio-pathological Phenomena
FBKP 43 Communication skills
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)
Practical work
GRADUATION WORK

lessons
3+1

credits
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
6
6
6

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1

6
6
6
6
6
6
6
3
3
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СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 01 Вовед во право и уставно право
ФБКН 01 Вовед во криминалистика
ФБПН 03 Вовед во полициски науки
ФББН 01 Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија
ФБОН 68 Социологија на безбедноста
Изборни предмети (избира 1)
ФБАС 01 Информатика
ФБОН 37 Европска цивилизација
ФБОН 38 Историја на Македонија и Балканот
ФББН 18 Национална безбедност
ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 39 Меѓународни организации и интеграции
ФБОН 40 Основи на економија и економско-финансиски криминал
ФБОН 41 Право на Европската Унија
ФБОН 08 Странски јазик 1
ШИФРА
Изборни предмети (избира 1)
ФБПН 19 Човекови права и слободи
ФБОН 42 НАТО и Европската безбедност
ФБОН 43 Безбедносен систем на Европската Унија
ФБКП 04 Криминологија
Практична работа (I и II семестар)
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 03 Меѓународно јавно право
ФБОН 12 Правда и внатрешни работи на Европската Унија
ФБКП 01 Кривично право
ФБОН 08 Странски јазик 2
ФБОН 22 Меѓународни односи
Изборни предмети (избира 1)
ФБОН 44 Институции на Европската Унија
ФБОН 45 Социјална и здравствена политика на Европската Унија
ФБОН 46 Политика на проширување на Европската Унија и НАТО
ФБОН 47 Цивилно општество и европски медиумски стандарди
ФБПН 26 Миграциска политика на Европската Унија
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Фонд
3+2
2+1
3+1
3+2
2+1
Фонд
2+1
2+1
2+1
2+1

Кредити
6
3
6
6
3
Кредити
3
3
3
3

Фонд
2+1
3+1
3+2
2+1
Фонд
2+1
2+1
2+1
2+1

Кредити
6
6
6
3
Кредити
3
3
3
3
3

Фонд
3+1
3+2
3+2
2+1
3+1

Кредити
6
6
6
3
6

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

Монографија

STUDY PROGRAMME
OF SECURITY AND EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS
FIRST YEAR
FIRST SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 01 Introduction into Law and Constitutional Law
FBKN 01 Introduction into Criminalistics
FBPN 03 Introduction into Police Sciences
FBBN 01 Basics of Security and Security System of RM
FBON 68 Sociology of Security
Elective subjects (one is chosen)
FBAS 01 Information Technology
FBON 37 European Civilization
FBON 38 History of Macedonia and the Balkans
FBBN 18 National Security
SECOND SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 39 International Organizations and Integrations
FBON 40 Basics of Economy and Economic-financial Crime
FBON 41 Law of the European Union
FBON 08 Foreign Language 1
Elective subjects (one is chosen)
FBPN 19 Human Rights and Freedoms
FBON 42 NATO and European Security
FBON 43 Security System of EU
FBKP 04 Criminology
Practical work (1 and 2 semester)
SECOND YEAR
THIRD SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 03 International Public Law
FBON 12 Justice and Internal Affairs of EU
FBKP 01 Criminal Law
FBON 08 Foreign Language 2
FBON 22 International Relations
Elective subjects (one is chosen)
FBON 44 Institutions of EU
FBON 45 Social and Health Policy of EU
FBON 46 Policy of enlargement of EU and NATO
FBON 47 Civil Society and European Media Standards
FBPN 26 Migration Policy of EU

lessons
3+2
2+1
3+1
3+2
2+1
lessons
2+1
2+1
2+1
2+1

credits
6
3
6
6
3
credits
3
3
3
3

lessons
2+1
3+1
3+2
2+1
lessons
2+1
2+1
2+1
2+1

credits
6
6
6
3
credits
3
3
3
3
3

lessons
3+1
3+2
3+2
2+1
3+1

credits
6
6
6
3
6

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3
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ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБКП 10 Меѓународно кривично право
ФБОН 14 Заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската Унија
ФБОН 48 Управно право и управно право на Европската Унија
ФБОН 08 Странски јазик 3
ФБКП 02 Кривично процесно право
Изборен предмет (избира 1)
ФБОН 49 Политика на заштита на животната средина на Европската Унија и НАТО
ФБОН 50 Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни мисии
ФББН 32 Безбедносна култура
Практична работа (III и IV семестар)
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБОН 06 Методологија на истражување на безбедносни појави
ФБОН 52 Економска и монетарна политика на Европската Унија
ФББН 24 Меѓународен тероризам
ФБОН 53 Основи на менаџмент и менаџирање на проекти
Изборни предмети (избира 1+1 од компатиби. 2)
ФБОН 54 Етика на истражување на безбедносни појави
ФБОН 55 Европската Унија во глобалната економија
ФББН 16 Безбедносни стратегии
ФБКП 47 Илегална миграција и трговија со луѓе
ФБОН 56 Регионални безбедносни иницијативи
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избор на 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФББН 33 Систем за безбедност на НАТО
ФБПН 16 Меѓународна полициска соработка
ФБОН 57 Кризен и конфликтен менаџмент на Европската Унија
ФБКП 12 Организиран криминал и корупција
Изборни предмети (избира 2+1 од компатибил. 2)
ФБПН 11 Интегрирано гранично управување
ФББН 19 Разузнавање и разузнавачки служби
ФБОН 58 Соседска политика на Европската Унија
ФБОН 11 Меѓународно право за правата на човекот
ФБКН 27 Интерпол и форензичка соработка
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избор на 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (V и VI семестар)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Изборни предмети (избира 4+1 компатибил. 2)
ФБОН 59 Дипломатија и меѓународно преговарање
ФБОН 60 Односи НАТО, ЕУ, САД, Русија
ФБОН 61 Современи балкански односи
ФБКП 05 Превенција на криминалитет
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Фонд
2+2
3+2
2+1
2+1
3+2

Кредити
6
3
6
3
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

Фонд
4+2
3+1
3+2
3+2

Кредити
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3
3

Фонд
3+2
2+1
3+1
3+1

Кредити
6
6
3
3

2+1
3 +1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3
3
3

Фонд
2+2
2+2
2+2
2+2

Кредити
6
6
6

Монографија
FOURTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBKP 10 International Criminal Law
FBON 14 Common Foreign and Security Policy of EU
FBON 48 Administrative Law and Administrative Law of EU
FBON 08 Foreign Language 3
FBKP 02 Criminal Procedural Law
Elective subjects (one is chosen)
FBON 49 Policy of Protection of the Environment of EU and NATO
FBON 50 Preventive Diplomacy, Humanitarian Interventions and Peaceful Mission
FBBN 32 Security Culture
Practical work (3 and 4 semester)
THIRD YEAR
FIFTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBON 06 Methodology of Research of Security Phenomena
FBON 52 Economic and Monetary Policy of EU
FBBN 24 International Terrorism
FBON 53 Basics of Management and Project Management
Elective subjects (1+1 are chosen from compatibility 2)
FBON 54 Ethics of Research of Security Phenomena
FBON 55 EU in Global Economy
FBBN 16 Security Strategies
FBKP 47 Illegal Migration and Human Trafficking
FBON 56 Regional Security Incentives

lessons
2+2
3+2
2+1
2+1
3+2

credits
6
3
6
3
6

2+1
2+1
2+1

3
3
3
3

lessons
4+2
3+1
3+2
3+2

credits
6
6
6
6

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3

Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)
SIXTH SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBBN 33 Security System of NATO
FBPN 16 International Police Cooperation
FBON 57 Crisis and Conflict Management of EU
FBKP 12 Organized Crime and Corruption
Elective subjects (2+1 are chosen from compatibility 2)
FBPN 11 Integrated Border Management
FBBN 19 Intelligence and Intelligence Services
FBON 58 Neighbourhood Policy of EU
FBON 11 International Law on Human Rights
FBKN 27 Interpol and Forensic Cooperation
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

3

lessons
3+2
2+1
3+1
3+1

credits
6
6
3
3

2+1
3 +1
2+1
2+1
2+1

3
3
3
3
3
3

Practical work (5 and 6 semester)
FOURTH YEAR
SEVENTH SEMESTER
CODE
Elective subjects (4+1 are chosen from compatibility 2)
FBON 59 Diplomacy and International Negotiations
FBON 60 NATO – EU – the USA – Russia Relations
FBON 61 Contemporary Balkan Relations
FBKP 05 Prevention from Criminality

3

lessons
2+2
2+2
2+2
2+2

credits
6
6
6
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ФБОН 62
ФБОН 63
ФБКН 28

ШИФРА
ФБОН 64
ФБОН 65
ФБКН 10
ФБКП 48
ФБОН 66
ФБОН 67

Европски стандарди и практики за сообраќај и транспорт
Надворешна и безбедносна политика на Република Македонија
Криминалистичка тактика и методика
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избор на 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки

2+2
2+2
2+2

6
6
6
3

ОСМИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети (избира 3+1 од група 2)
Односите Република Македонија – Европска Унија, НАТО
Програми и Фондови на Европската Унија и НАТО
Методика на истражување на организиран криминал
Транзициска правда
Глобализација и геополитика
Преговарање за членство во Европската Унија
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избор на 1)
Предмети од научното подрачје – општествени науки
Практична работа (VII и VIIIсеместар)
ДИПЛОМСКА РАБОТА

Фонд
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Кредити
6
6
6
6
6
6
3
3
3

СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 101
Вовед во право и уставно право
БФК 102
Основи на менаџментот
БФК 103
Маркетинг на јавен сектор
Основи на безбедноста и безбедносниот систем на Република
БФК 104
Македонија
Практична работа

Број на часови Број на кредити
3+2
6
3+2
6
3+2
6
3+2

6
1

Изборни предмети за I семестар
ШИФРА
БФК 105
БФК 106
БФК 107
БФК 108
БФК 109

Предмет
Основи на економија
Статистика
Стопанска математика
Информациски технологии
Економика на претпријатија

ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 110
Основи на сметководството
БФК 111
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
БФК 112
Кривично право
БФК 113
Фискален систем
Практична работа
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Број на часови Број на кредити
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5

Број на часови Број на кредити
3+2
6
3+2
6
3+2
6
3+2
6
1

Монографија
FBON 62
FBON 63
FBKN 28

European Standards and Practices in Traffic and Transport
Foreign and Security Policy of RM
Criminalistic Tactics and Methodology
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

EIGHTH SEMESTER
CODE
Elective subjects (3+1 are chosen from group 2)
FBON 64 Republic of Macedonia – EU, NATO Relations
FBON 65 Programmes and Funds of EU and NATO
FBKN 10 Methodology of Research of Organized Crime
FBKP 48 Transitional Justice
FBON 66 Globalization and Geopolitics
FBON 67 Negotiations for EU Membership
Elective subjects group 2 (one is chosen from the scientific area of social sciences)

2+2
2+2
2+2

6
6
6
3

lessons
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

credits
6
6
6
6
6
6
3

Practical work (7 and 8 semester)
GRADUATION WORK

3
3

STUDY PROGRAMME
OF SECURITY AND FINANCIAL CONTROL
First semester
CODE
Subject
BFK 101 Introduction into Law and Constitutional Law
BFK 102 Basics of Management
BFK 103 Marketing of the Public Sector
BFK 104

Basics of Security and Security System of RM

lessons
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6

3+2

6

Practical work

1

Elective subjects for the first semester
CODE
BFK 105
BFK 106
BFK 107
BFK 108
BFK 109

Subject
Basics of Economy
Statistics
Commercial Mathematics
Information Technology
Economics of Enterprises

SECOND SEMESTER
CODE
Subject
BFK 110 Basics of Accounting
BFK 111 Introduction into Criminalistics and Criminalistic Tactics
BFK 112 Criminal Law
BFK 113 Fiscal System
Practical work

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
5
5
5
5
5

credits
6
6
6
6
1
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Изборни предмети за II семестар
ШИФРА
БФК 114
БФК 115
БФК 116
БФК 117
БФК 118

Предмет
Безбедност во приватен сектор
Мегународна трговија
Еколошка криминалистика
Банкарско работење
Финансиски систем и политика

Број на часови Број на кредити
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5

ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 119
Финансиско сметководство
БФК 120
Даночно работење
БФК 121
Управно право
БФК122
Менаџмент на човечки реусрси
Практична работа

Број на часови Број на кредити
3+2
6
3+2
6
3+2
6
3+2
6
1

Изборни предмети за III семестар
ШИФРА
БФК 123
БФК 124
БФК 125

Предмет
Деловен странски јазик
Компјутерски криминал
Социјална патологија

ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 126
Кривично-процесно право
БФК 127
Криминологија
БФК 128
Царинско работење
БФК 129
Перење пари
Практична работа

Број на часови Број на кредити
3+2
5
3+2
5
3+2
5

Број на часови Број на кредити
3+2
6
3+2
6
3+2
6
3+2
6
1

Изборни предмети за IV семестар (се избира еден предмет)
ШИФРА
БФК 130
БФК 131
БФК 132
БФК 133
БФК 134

Предмет
Економска криминалистика
Меѓународен тероризам
Организиран криминал и корупција
Деловен странски јазик 2
Односи со јавноста

Број на часови Број на кредити
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети за V семестар
ШИФРА
Предмет
Број на часови Број на кредити
БФК 135
Меѓународни односи со меѓународна соработка
3+2
6
БФК 136
Методика на истражување на финансиски криминал
3+2
6
БФК 137
Методика на истражување на организиран криминал
3+2
6
БФК 138
Платни системи
3+2
6
БФК 139
Превенција на криминалитет
3+2
6
БФК 140
Психологија на комуникации и разузнавачки анализи
3+2
6
БФК 141
Интерна и екстерна контрола
3+2
6
БФК 142
Криминалистичка методика
3+2
6
Изборни предмети компатибилност 2 - од научното подрачје (се избира еден предмет)
Предмети од научното подрачје - општествени науки
6
Практична работа
1
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Монографија
Elective subjects for the second semester
CODE
BFK 114
BFK 115
BFK 116
BFK 117
BFK 118

Subject
Security in Private Sector
International Trade
Ecological Criminalistics
Bank Working
Financial System and Politics

THIRD SEMESTER
CODE
Subject
BFK 119 Financial Accounting
BFK 120 Tax Working
BFK 121 Administrative Law
BFK122
Management of Human Resources
Practical work

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
5
5
5
5
5

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6
6
1

lessons
3+2
3+2
3+2

credits
5
5
5

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6
6
1

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
5
5
5
5
5

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6
6
6
6
6
6

Elective subjects for the third semester
CODE
BFK 123
BFK 124
BFK 125

Subject
Foreign Business Language
Computer Crime
Social Pathology

FOURTH SEMESTER
CODE
Subject
BFK 126 Criminal Procedural Law
BFK 127 Criminology
BFK 128 Customs Working
BFK 129 Money Laundering
Practical work
Elective subjects for the fourth semester (one subject is chosen)
CODE
BFK 130
BFK 131
BFK 132
BFK 133
BFK 134

Subject
Economic Criminalistics
International Terrorism
Organized Crime and Corruption
Foreign Business Language 2
Public Relations

FIFTH SEMESTER
Elective subjects for the fifth semester
CODE
Subject
BFK 135 International Relations with International Cooperation
BFK 136 Methodology of Research of Financial Crime
BFK 137 Methodology of Research of Organized Crime
BFK 138 Payment Systems
BFK 139 Prevention from Criminality
BFK 140 Psychology of Communications and Intelligence Analyses
BFK 141 Internal and External Control
BFK 142 Criminalistic Methodology
Elective subjects, compatibility 2 – from the scientific area (one subject is chosen)
Subjects from the scientific area – social sciences
Practical work

6
1
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ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 143
Финансиска контрола и ревизија
БФК 144 Криминалистичка психологија
БФК 145 Криминалистичка техника
БФК 147 ДИПЛОМСКА РАБОТА
Практична работа

Број на часови Број на кредити
3+2
6
3+2
6
3+2
6
5
1

Изборни предмети за VI семестар (се избира еден предмет)
ШИФРА
Предмет
БФК 148
Меѓународен патнички промет
БФК 149
Заштита на културно наследство
БФК 150
Меѓународни стандарди во транспорт на стока
БФК 151
Криминалистичко разузнавање

Број на часови Број на кредити
3+2
5
3+2
5
3+2
5
3+2
5

СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС (МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ)

На втор циклус студии на Факултетот за безбедност се изучуваат следниве студиски програми:
• Криминалистика
• Меѓународна безбедност
• Безбедност и финансиска контрола
• Форензички науки
• Кризен менаџмент
• Безбедност - специјалистички студии

СТУДИСКА ПРОГРАМА - КРИМИНАЛИСТИКА
Задолжителни предмети
Ред. бр. Код
Наслов на предметот
1
ФБПКК01 Криминалистика - тактика, техника и методика
2
ФБПКК02 Криминологија со криминална политика на сузбивање на
современите форми на криминалитет
3
4

ФБПКК03 Методологија на истражување на криминалитетот
ФБПКК04 Сузбивање на современите форми на криминалитет - процесно
правни аспекти

39
39

6
6

10
9

5
6

ФБПКК05 Кривично право и меѓународно кривично право
Магистерски труд

39

6
18

9
10

Изборни предмети
Ред. број Код
1
ФБПКК06
2
ФБПКК07
3
ФБПКК08
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Фонд Кредити Семестар
39
6
9
39
6
9

4
5

ФБПКК09
ФБПКК10

6

ФБПКК11

7
8
9

ФБПКК12
ФБПКК13
ФБПКК14

Наслов на предметот
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Организиран криминал и корупција
Виктимолошки аспекти на современите форми на
криминалитетот
Еколошки криминалитет
Економски и финансиски криминал
Криминалистичка психологија, психопатологија -аспекти на
докажувањето
Меѓународна полициска соработка
Судска медицина - современи методи и нивна примена
Правото на Европската Унија - правда и внатрешни работи

Фонд Кредити Семестар
39
6
10
39
6
10
39
6
10
39
39

6
6

10
10

39

6

9

39
39
39

6
6
6

10
9
9

Монографија
SIXTH SEMESTER
CODE
Subject
BFK 143 Financial Control and Revision
BFK 144 Criminalistic Psychology
BFK 145 Criminalistic Technique
BFK 147 GRADUATION WORK
Practical work

lessons
3+2
3+2
3+2

credits
6
6
6
5
1

lessons
3+2
3+2
3+2
3+2

credits
5
5
5
5

Elective subjects for the sixth semester (one subject is chosen)
CODE
BFK 148
BFK 149
BFK 150
BFK 151

Subject
International Road Trading
Protection of Cultural Heritage
International Standards in Transport of Goods
Criminalistic Intelligence

SECOND CYCLE STUDIES (MASTER STUDIES)

The following study programmes are studies in the second cycle studies at the Faculty of Security:
• Criminalistics
• International Security
• Security and Financial Control
• Forensic Sciences
• Crisis Management
• Security - specialist studies

STUDY PROGRAMME OF CRIMINALISTICS
Mandatory subjects
No CODE
Subject
1 FBPKK 01 Criminalistics – Tactics, Technique and Methodology
2 FBPKK 02 Criminology with Criminal Policy of Suppression of Modern Forms
of Criminality
3 FBPKK 03 Methodology of Research of Criminality
4 FBPKK 04 Suppression of Modern Forms of Criminality – Procedural Legal
Aspects
5 FBPKK 05 Criminal Law and International Criminal Law
6
Master’s thesis
Elective subjects
No CODE
Subject
1 FBPKK 06 Strategic Analyses and Criminalistic Intelligence
2 FBPKK 07 Organized Crime and Corruption
3 FBPKK 08 Victimological Aspects of Modern Forms of Criminality

lessons
39
39

credits
6
6

39
39

6
6

10
9

39

6
18

9
10

lessons
39
39
39

credits
6
6
6

semester
9
9

semester
10
10
10

4
5
6

FBPKK 09 Ecological Criminality
FBPKK 10 Economic and Financial Crime
FBPKK 11 Criminalistic Psychology, Psychopathology – Aspects of Proving

39
39
39

6
6
6

10
10
9

7
8
9

FBPKK 12 International Police Cooperation
FBPKK 13 Forensic Medicine – Modern Methods and Their Application
FBPKK 14 Law of the EU - Justice and Internal Affairs

39
39
39

6
6
6

10
9
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

ФБПКК15
ФБПКК16
ФБПКК17
ФБПКК18
ФБПКК19
ФБПКК20
ФБПКК21
ФБПКК23
ФБПКК25

Современи теории и системи за безбедност
Разузнавање и контраразузнавање
Превенција на современите облици на криминалитет
Трговија со луѓе и илегална миграција
Човекови права и хуманитарно право
Сообраќајна деликвенција
Малолетничка деликвенција и децата како жртви на криминалот
Тероризам и сузбивање на современите форми на тероризам
Менаџмент на човечки ресурси
Изборни предмети - компатибилност 2 - од научното подрачје

39
39
39
39
39
39
39
39
39

6
6
6
6
6
6
6
6
6

9
9
9
9
9
10
10
9
10

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 152
Стратегиски анализи и криминалистичко разузнавање
БФК 153
Методологија на истражување на безбедносните појави

Број на кредити
9
9

Изборни предмети за седми семестар (се избираат два предмета)
ШИФРА
БФК 154
БФК 155
БФК 156

Предмет
Методика на истражување на економско - финансиски криминал
Перење пари и финансирање на тероризам ( напредно ниво)
Методика на истражување на компјутерски криминал

ОСМИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 157
Финансиски менаџмент
БФК 158
Анализа на финансиски извештаи
БФК 159
Современи теории и системи за безбедност

Број на кредити
6
6
6

Број на кредити
6
6
6

Изборни предмети за ОСМИ СЕМЕСТАР (се избираат два предмета)
ШИФРА
БФК 160
БФК 161
БФК 162

Предмет
Капитал и ризик
Интерна и екстерна ревизија
Европски безбедносни стандарди и постапки при транспорт на стока

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР
Изборни предмети група 1 за цеветти семестар (се избираат пет предмети)
ШИФРА
Предмет
БФК 163
Е-бизнис
БФК 164
Даночно сметководство
БФК 165
Методика на истражување на финансиски организиран криминал
БФК 166
Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал
БФК 167
Современи економски системи
БФК 168
Човекови права при финансиски контроли и истраги
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје – избор на еден)
Предмети од научното подрачје - општествени науки

140

Број на кредити
6
6
6

Број на кредити
6
6
6
6
6
6
6

Монографија
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FBPKK 15
FBPKK 16
FBPKK 17
FBPKK 18
FBPKK 19
FBPKK 20
FBPKK 21
FBPKK 23
FBPKK 25

Modern Theories and Systems of Security
Intelligence and Counterintelligence
Prevention from Modern Forms of Criminality
Human Trafficking and Illegal Migration
Human Rights and Humanitarian Law
Traffic Delinquency
Juvenile Delinquency and Children as Victims of Crime
Terrorism and Suppression of Modern Forms of Terrorism
Management of Human Resources
Elective subjects, compatibility 2 – from the scientific area

39
39
39
39
39
39
39
39
39

6
6
6
6
6
6
6
6
6

9
9
9
9
9
10
10
9
10

STRUCTURE OF THE STUDY PROGRAMME
OF SECURITY AND FINANCIAL CONTROL
SEVENTH SEMESTER
CODE
Subject
BFK 152 Strategic Analyses and Criminalistic Intelligence
BFK 153 Methodology of Research of Security Phenomena

credits
9
9

Elective subjects for the seventh semester (two subjects are chosen)
CODE
BFK 154
BFK 155
BFK 156

Subject
Methodology of Research of Economic-financial Crime
Money Laundering and Financing of Terrorism (advanced level)
Methodology of Research of Computer Crime

EIGHTH SEMESTER
CODE
Subject
BFK 157 Financial Management
BFK 158 Analysis of Financial Reports
BFK 159 Modern Theories and Systems of Security

credits
6
6
6

credits
6
6
6

Elective subjects for the eighth semester (two subjects are chosen)
CODE
BFK 160
BFK 161
BFK 162

Subject
Capital and Risks
Internal and External Revision
European Security Standards and Procedures in Transport of Goods

credits
6
6
6

NINTH SEMESTER
Elective subjects group 1 for ninth semester (five subjects are chosen)
CODE
Subject
BFK 163
Е-business
BFK 164
Tax Accounting
BFK 165
Methodology of Research of Financial Organized Crime
BFK 166
International Cooperation in the Combat Against Financial Crime
BFK 167
Modern Economic Systems
BFK 168
Human Rights in Financial Controls and Investigations
Elective subjects group 2 (from the scientific area, one is chosen)
Subjects from the scientific area of social sciences

credits
6
6
6
6
6
6
6
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ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет
БФК 169
Современи даночни системи
БФК 170
Безбедносни стратегии
БФК 171
Магистерски труд

Број на кредити
6
6
18

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ФОРЕНЗИЧКИ НАУКИ
Задолжителни предмети
Ред. бр. Код
Наслов на предметот
1
ФБФН 01 Кривично право – материјални и кривично -процесни аспекти
2
ФБФН 02 Истражување на место на криминален настан
3
ФБФН 03 Форензичка криминалистика
4
ФБФН 04 Форензичка медицина
5
ФБФН 05 Методологија на истражување на безбедносни појави
6
Магистерски труд

Фонд
39
39
39
39
39

Кредити Семестар
6
9
6
9
6
10
6
9
6
9
18
10

Фонд
39
39
39
39
39

Кредити Семестар
6
9
6
9
6
9
6
9
6
10

Изборни предмети
Ред. бр.
1
2
3
4
5

Код
ФБФН 06
ФБФН 07
ФБФН 08
ФБФН 09
ФБФН 10

6

ФБФН 11

7
8
9
10
11
12
13
14

ФБФН 12
ФБФН 13
ФБФН 14
ФБФН 15
ФБФН 16
ФБФН 17
ФБФН 18
ФБФН 19

Наслов на предметот
Форензичка хемија
Форензичка биологија
Форензичка физика
Форензичка екологија
Форензичко истражување на пожари и палежи
Форензичко истражување на економско-финансиска
документација
Форензичко истражување на експлозии и експлозиви
Форензичко истражување по терористички акти
Форензичка фотографија
Статистички и ИТ методи во форензика
Форензичко истражување при крвни и сексуални деликти
Форензичко истражување на сообраќајни деликти
Компјутерска форензика
Форензичка психологија и психопатологија
Изборни предмети компатибилност 2 - од научното подрачје

39

6

10

39
39
39
39
39
39
39
39

6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
9
9
10
10
10
9

Во првиот семестар студентот избира 1, и во вториот 1 изборен предмет

СТУДИСКА ПРОГРАМА - МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
ШИФРА
ФБПКК01
ФБПКК02
ФБПКК03
ФБПКК04
ФБПКК05
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Име на предметот
Криминалистика - тактика, техника и методика
Криминологија со криминална политика на сузбивање на
современите форми на криминалитетот
Методологија на истражување на криминалитетот
Сузбивањето на современите форми на криминалитетот - процесно
правни аспекти
Кривично право и меѓународно кривично право

Кредити
6

Фонд на часови
39

6

39

6

39

6

39

6

39

Монографија
TENTH SEMESTER
CODE

Subject

credits

BFK 169

Contemporary Tax Systems

6

BFK 170

Security Strategies

6

BFK 171

Master’s thesis

18

STUDY PROGRAMME OF FORENSIC SCIENCES
Mandatory subjects
No CODE
Subject
1 FBFN 01 Criminal Law – material and criminal-procedural aspects
2 FBFN 02 Investigation of a Crime Spot
3 FBFN 03 Forensic Criminalistics
4 FBFN 04 Forensic Medicine
5 FBFN 05 Methodology of Research of Security Phenomena
6
Master’s thesis

lessons
39
39
39
39
39

credits
6
6
6
6
6
18

semester
9
9
10
9
9
10

lessons
39
39
39
39
39

credits
6
6
6
6
6

семестар
9
9
9
9
10

Elective subjects
No
1
2
3
4
5

CODE
FBFN 06
FBFN 07
FBFN 08
FBFN 09
FBFN 10

Subject
Forensic Chemistry
Forensic Biology
Forensic Physics
Forensic Ecology
Forensic Research of Fires and Arsons

6

FBFN 11

Forensic Research of Economic-financial Documentation

39

6

10

7
8
9
10
11
12
13
14

FBFN 12
FBFN 13
FBFN 14
FBFN 15
FBFN 16
FBFN 17
FBFN 18
FBFN 19

Forensic Research of Explosions and Explosives
Forensic Research of Terrorist Acts
Forensic Photography
Statistical and IT methods in Forensics
Forensic Research of Blood and Sexual Delicts
Forensic Research of Traffic Delicts
Computer Forensics
Forensic Psychology and Psychopathology
Elective subjects, Compatibility 2 – from the scientific area

39
39
39
39
39
39
39
39

6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
9
9
10
10
10
9

Students choose 1 elective subject in each semester

STUDY PROGRAMME OF INTERNATIONAL SECURITY
CODE
Subject
FBPKK 01 Criminalistics – Tactics, Technique and Methodology

credits
6

lessons
39

FBPKK 02 Criminology with Criminal Policy of Suppression of Modern Forms of Criminality

6

39

FBPKK 03 Methodology of Research of Criminality
FBPKK 04 Suppression of Modern Forms of Criminality – Procedural Legal Aspects

6
6

39
39

FBPKK 05 Criminal Law and International Criminal Law

6

39
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Листа на изборни предмети
ШИФРА
ФБПКК 13
ФБПКК14
ФБПКК15
ФБПКК16
ФБПКК17
ФБПКК18
ФБПКК19
ФБПКК11
ФБПКК23
ФБПКК06
ФБПКК07
ФБПКК08
ФБПКК09
ФБПКК10
ФБПКК12
ФБПКК20
ФБПКК25
ФБПКК21

Име на предметот
Судска медицина - современи методи и нивна примена
Правото на Европската Унија- правда и внатрешни работи
Современи теории и системи за безбедност
Разузнавање и контраразузнавање
Превенција на современите облици на криминалитетот
Трговија со луѓе и илегална миграција
Човекови права и хуманитарно право
Криминалистичка психологија, психопатологија - аспекти на
докажувањето
Тероризам и сузбивање на современите форми на тероризам
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање
Организиран криминал и корупција
Виктимолошки аспекти на современите форми на криминалитет
Еколошки криминалитет
Економски и финансиски криминал
Меѓународна полициска соработка
Сообраќајна деликвенција
Менаџмент на човечки ресурси
Малолетничка деликвенција и децата како жртви на криминалот

Кредити
6
6
6
6
6
6
6

Фонд на часови
39
39
39
39
39
39
39

6

39

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

СТУДИСКА ПРОГРАМА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
СТРУЧНИ СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТ
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Задолжителни предмети
ФБСБ01
Современи теории и системи за безбедност
Современи аспекти на конципирање на полициското работење, организација и
ФБСБ02
наука
ФБСБ03
Криминологија и криминална политика
ФБСБ04
Економско-финансиски криминал
ФБСБ05
Дипломатија и меѓународна безбедност
ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Изборни предмети
Изборен предмет група 1
Изборен предмет група 1
Изборен предмет група 2
(Изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од
листата на слободни изборни предмети од факултетите во состав на сите јавни
универзитети во земјата)

Фонд
3+2

Кредити
6

3+2

6

3+2
3+2
3+2

6
6
6

Фонд
3+1
3+1
3+1

Кредити
6
6
6

Специјалистички труд
12
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГРУПА 1
(Изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листата на слободни изборни предмети од
факултетите во состав на сите јавни универзитети во земјата)
ШИФРА
ФБСБ06
ФБСБ07
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Изборни предмети
Безбедносен менаџмент
Полициски менаџмент

Фонд
3+1
3+1

Кредити
6
6

Монографија
List of elective subjects
CODE
FBPKK 13
FBPKK 14
FBPKK 15
FBPKK 16
FBPKK 17
FBPKK 18
FBPKK 19

Subject
Forensic Medicine – Modern Methods and Their Application
Law of the EU – Justice and Internal Affairs
Modern Theories and Systems of Security
Intelligence and Counterintelligence
Prevention from Modern Forms of Criminality
Human Trafficking and Illegal Migration
Human Rights and Humanitarian Law

credits
6
6
6
6
6
6
6

lessons
39
39
39
39
39
39
39

FBPKK 11 Criminalistic Psychology, Psychopathology – Aspects of Proving

6

39

FBPKK 23
FBPKK 06
FBPKK 07
FBPKK 08
FBPKK 09
FBPKK 10
FBPKK 12
FBPKK 20
FBPKK 25
FBPKK 21

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

lessons
3+2

credits
6

Terrorism and Suppression of Modern Forms of Terrorism
Strategic Analyses and Criminalistic Intelligence
Organized Crime and Corruption
Victimological Aspects of Modern Forms of Criminality
Ecologic Criminality
Economic and Financial Crime
International Police Cooperation
Traffic Delinquency
Management of Human Resources
Juvenile Delinquency and Children as Victims of Crime

STUDY PROGRAMME OF THE SPECIALIST
STUDIES OF SECURITY
FIRST SEMESTER
CODE
Mandatory subjects
FBSB 01 Modern Theories and Systems of Security
FBSB 02

Modern Aspects of Conception of Police Work, Organization and Science

3+2

6

FBSB 03
FBSB 04
FBSB 05

Criminology and Criminal Policy
Economic-financial Crime
Diplomacy and International Security

3+2
3+2
3+2

6
6
6

lessons
3+1
3+1

credits
6
6

3+1

6

SECOND SEMESTER
CODE
Elective subjects
Elective subject group 1
Elective subject group 1
Elective subject group 2
(Elective subjects chosen by students from the list of elective subjects of Faculties
of all public Universities in the country)
Specialist work

12

ELECTIVE SUBJECTS GROUP 1
(Elective subjects chosen by students from the list of elective subjects of the Faculties of all public
Universities in the country)
CODE
FBSB 06
FBSB 07

Elective subjects
Security Management
Police Management

lessons
3+1
3+1

credits
6
6
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ФБСБ08
ФБСБ09
ФБСБ10
ФБСБ11
ФБСБ12
ФБСБ13
ФБСБ14
ФБСБ15
ФБСБ16
ФБСБ17
ФБСБ18
ФБСБ19
ФБСБ20
ФБСБ21
ФБСБ22
ФБСБ23
ФБСБ24
ФБСБ25
ФБСБ26
ФБСБ27
ФБСБ28
ФБСБ29
ФБСБ30
ФБСБ31
ФБСБ32
ФБСБ33
ФБСБ34
ФБСБ35
ФБСБ36

Кризен менаџмент
Полициско право и примена на овластувања
Справување со конфликти
Меѓународна полициска соработка
Управување со човечки и социјални ресурси
Безбедност на животна средина
Национална безбедност
Современи безбедносни системи
Разузнавачки служби
Безбедносни стратегии
Служби за безбедност и контраразузнавање
Компјутерска безбедност
Безбедност во сообраќајот и сообраќајна деликвенција
Криминалистичка тактика
Криминалистичка методика
Меѓународен тероризам
Методика на истражување на организиран криминал
Организиран криминал и корупција
Справување со стрес
Тактика и техника на обезбедувањето
Безбедност во приватен сектор
Евроатлантска безбедносна интеграција
Безбедност во спортот
Економија на криминалот
Превенција на криминалитет и безбедност на заедницата
Социологија на безбедноста
Меѓународни организации и интеграции
Безбедност и заштита на информации
Безбедносни стратегии и менаџмент

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГРУПА 2
Процент на изборни предмети – група 1
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги избираат од листата на слободни изборни
предмети, предложени одделно од секоја единица на Универзитетот) 20%
Избира 1 предмет

СТУДИСКА ПРОГРАМА - КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ
ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
Систематски научни дисциплини како Задолжителни предмети за насоката Кризен менаџмент се:
Ред.бр. Код
1.

ФБКМ01

2.

ФБКМ02

3.

ФБКМ03

4.

ФБКМ04
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Предмет
Управување со ризици од кризи и катастрофи: од теорија
во практика
Интегрирана соработка во кризниот менаџмент
Современи аспекти и технологии во системот на Кризниот
менџмент
Методологија на истражување на безбедносните појави и
истражувачки дизајн

Фонд

Кредити

Семестар

150

6

9

150

6

9

150

6

9

150

6

9

Монографија
FBSB 08
FBSB 09
FBSB 10
FBSB 11
FBSB 12
FBSB 13
FBSB 14
FBSB 15
FBSB 16
FBSB 17
FBSB 18
FBSB 19
FBSB 20
FBSB 21
FBSB 22
FBSB 23
FBSB 24
FBSB 25
FBSB 26
FBSB 27
FBSB 28
FBSB 29
FBSB 30
FBSB 31
FBSB 32
FBSB 33
FBSB 34
FBSB 35
FBSB 36

Crisis Management
Police Law and Application of Authorities
Conflict Management
International Police Cooperation
Management of Human and Social Resources
Security of the Environment
National Security
Modern Security Systems
Intelligence Services
Security Strategies
Services of Security and Counterintelligence
Computer Security
Traffic Security and Traffic Delinquency
Criminalistic Tactics
Criminalistic Methodology
International Terrorism
Methodology of Research of Organized Crime
Organized Crime and Corruption
Management of Stress
Tactics and Technique of Safeguarding
Security in the Private Sector
Euro-Atlantic Security Integration
Security in Sports
Economy of Crime
Prevention from Crime and Security of the Community
Sociology of Security
International Organizations and Integration
Security and Protection of Information
Security Strategies and Management

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ELECTIVE SUBJECTS GROUP 2
Percentage of elective subjects – group 1
(elective subjects chosen by students from the list of elective subjects suggested by each unit of the University
separately) 20%
One subject is chosen

STUDY PROGRAMME OF CRISIS MANAGEMENT
LIST OF MANDATORY AND ELECTIVE SUBJECTS:

Systematic science disciplines as Mandatory subjects in the stream of Crisis Management are:
No. CODE
1

FBKM 01

2

FBKM 02

3

FBKM 03

4

FBKM 04

Subject
Management of Crisis Risks and Catastrophes: from Theory to
Practice
Integrated Cooperation in Crisis Management
Modern Aspects and Technologies in the System of Crisis
Management
Methodology of Research of Security Phenomena and Research
Design

lessons

credits

semester

150

6

9

150

6

9

150

6

9

150

6

9
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Во групата на изборни предмети за насоката Управување со кризи се следниве научни дисциплини:
Ред.бр. Код
1.

ФБКМ101

2.
3.
4.

ФБКМ102
ФБКМ103
ФБКМ104

Предмет
Интегрирање на науката и на апликативните алатки во
справувањето со кризи
Процена на ризик
Управување со кризни состојби
Планирање и координација на службите за итни повици

Фонд

Кредити

Семестар

150

6

10

150
150
150

6
6
6

10
10
10

Во групата на изборни предмети за насоката Кризни политики и комуникации се следниве научни
дисциплини:
Ред.бр.
1.
2.
3.

Код
ФБКМ201
ФБКМ202
ФБКМ203

4.

ФБКМ204

Предмет
Мултикултурализам и интеркултурни кризни комуникации
Психологија на криза и кризни интервенции
Секуритизација и десекуритизација
Креирање и анализа на јавни политики во
безбедноста и Кризниот менаџмент

Фонд
150
150
150

Кредити
6
6
6

Семестар
10
10
10

150

6

10

Во групата на изборни предмети за насоката Заштита на критична структура се следниве научни дисциплини:
Ред. бр. Код
1.
ФБКМ301
2.
ФБКМ302
3.

ФБКМ303

4.

ФБКМ304

Предмет
Заштита на вредносен систем на Република Македонија
Тероризам и менаџирање на инциденти посттероризам
Безбедност и заштита на сообраќајната инфраструктура
во сообраќајот
Заштита на вредносен систем на Република Македонија

Фонд
150
150

Кредити
6
6

Семестар
10
10

150

6

10

150

6

10

Во групата на изборни предмети за насоката Еколошки кризен менаџмент се следниве научни дисциплини:
Ред. бр. Код
1.

ФБКМ401

2.
3.
4.

ФБКМ402
ФБКМ403
ФБКМ404

Предмет
Климатските промени и катастрофи – градење на
отпорност
Животна средина и планирање во услови на криза
Глобални еколошки закани
Природни непогоди, ранливост и закрепнување

Фонд

Кредити

Семестар

150

6

10

150
150
150

6
6
6

10
10
10

Во групата на изборни предмети за насоката Корпоративен и бизнис-ризик се следниве научни дисциплини:
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.

Код
ФБКМ501
ФБКМ502
ФБКМ503
ФБКМ504

Предмет
Корпоративни финансии и измами
Процена на безбедносен ризик во приватната безбедност
Корпоративна безбедност
Корпоративна безбедност и злоупотреба на довербата

Семестар
10
10
10
10

Во групата на изборни предмети за насоката Човечки ресурси во системот за управување со кризи/
безбедносниот систем се следниве научни дисциплини:
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
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Код
ФБКМ601
ФБКМ602
ФБКМ603
ФБКМ604

Предмет
безбедносниот сектор
Контрола на безбедносниот систем
Кризен менаџмент во управата
Родови прашања во Кризниот менаџмент

Фонд
150
150
150
150

Кредити
6
6
6
6

Семестар
10
10
10
10

Монографија
Elective subjects in the stream of Crisis Management are the following science disciplines:
CODE

Subject

lessons

credits

semester

1

FBKM 101 Integration of Science and Applicative Tools in Crisis Management

150

6

10

2
3
4

FBKM 102 Risk Assessment
FBKM 103 Crisis Management
FBKM 104 Planning and Coordination of Emergency Call Services

150
150
150

6
6
6

10
10
10

Elective subjects in the stream of Crisis Policies and Communications are the following:

1
2
3
4

CODE
FBKM 201
FBKM 202
FBKM 203

Subject
Multiculturalism and Intercultural Crisis Communications
Psychology of Crisis and Crisis Interventions
Securitization and Desecuritization
Creation and Analysis of Public Policies in Security and Crisis
FBKM 204
Management

lessons
150
150
150

credits
6
6
6

semester
10
10
10

150

6

10

lessons
150
150
150

credits
6
6
6

semester
10
10
10

150

6

10

lessons

credits

semester

Elective subjects in the stream of Protection of Critical Structures are the following:
1
2
3
4

CODE
FBKM 301
FBKM 302
FBKM 303

Subject
Protection of the System of Values of the Republic of Macedonia
Terrorism and Management of Incidents, Post Terrorism
Security and Protection of the Traffic Infrastructure in Traffic
Protection of the System of Values of the Republic of
FBKM 304
Macedonia

Elective subjects in the stream of Ecologic Crisis Management are the following:
CODE

Subject

1

FBKM 401 Climate Changes and Catastrophes – Building of Resistance

150

6

10

2
3
4

FBKM 402 Environment and Planning in Conditions of Crisis
FBKM 403 Global Ecological Threats
FBKM 404 Natural Disasters, Vulnerability and Recovery

150
150
150

6
6
6

10
10
10

credits
6
6
6
6

semester
10
10
10
10

Elective subjects in the stream of Corporative and Business Risk are the following:
1
2
3
4

CODE
FBKM 501
FBKM 502
FBKM 503
FBKM 504

Subject
Corporative Finances and Frauds
Estimation of Security Risk in Private Security
Corporative Security
Corporative Security and Abuse of Trust

lessons
150
150
150
150

Elective subjects in the stream of Human Resources in the System of Crisis Management / Security System
are the following scientific disciplines:
1
2
3
4

CODE
FBKM 601
FBKM 602
FBKM 603
FBKM 604

Subject
Human Resources Management in the Security Sector
Security System Control
Crisis Management in Administration
Generic issues in Crisis Management

lessons
150
150
150
150

credits
6
6
6
6

semester
10
10
10
10
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Во групата на изборни предмети за насоката ЕУ и Кризниот менаџмент се следниве научни дисциплини:
Ред. бр. Код
1.
ФБКМ701
2.

ФБКМ702

3.

ФБКМ703

4.

ФБКМ704

Предмет
Моделот на EУ во управувањето со кризи
Цивилни мисии и воени операции за менаџирање со кризи
на ЕУ
Кризен менаџмент во ЕУ: структура и операционализација
на активностите
Улога на ЕУ во управувањето со кризи: институции и
соработка

Фонд
150

Кредити
6

Семестар
10

150

6

10

150

6

10

150

6

10

Во групата на изборни предмети за насоката Криминолошки димензии за кризата се следниве научни
дисциплини:
Ред. бр. Код
1.
ФБКМ801
2.

ФБКМ802

3.
4.

ФБКМ803
ФБКМ804

Предмет
Транзициска правда
Трговија со луѓе, нелегална миграција и криумчарење
мигранти
Организиран криминал и корупција
Превенција и неконвенционален криминал

Фонд
150

Кредити
6

Семестар
10

150

6

10

150
150

6
6

10
10

СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС (ДОКТОРСКИ СТУДИИ)
Завршените студенти на втор циклус студии, како и магистрите на науки кои својата диплома ја стекнале
пред воведувањето на студиите од трет циклус, може да се запишат на докторски студии на Факултетот за
безбедност кои се во траење од шест семестри.

СТУДИСКА ПРОГРАМА
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет/семинар/активност
ФБДМП 01 Методологија на истражување на безбедносните науки
ФБДБП 02 Безбедност и меѓународно јавно право
ФБДЕС 01 Етика во научноистражувачката работа
Избор на една од предложените активности:
ФБДЗА 01 - Учество во настава (вежби) на I, II, III циклус
ФБДЗА 02 - Објавен стручен или научен труд
ФБДЗА 03 - Учество на научен собир со труд соопштение
ФБДЗА 04 - Кумулирани активности
Вкупно:
ВТОР СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет/семинар/активност**
ФБДКП 03 Криминологија и кривично право
ФБДНП 04 Криминалистика и наука за полицијата
Изборен предмет
ФБДСС 01 Студиски научноистражувачки семинар
Вкупно:
* Студентот избира 3 од предложената листа предмети
** Можност за вклучување во наставниот процес
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Тип/статус
Задолжителен предмет
Задолжителен предмет
Задолжителен семинар
Задолжителна активност

Кредити**
9
9
6

6

30

Тип/статус
Задолжителен предмет
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Задолжителен семинар

Кредити**
9
9
9
3
30
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Elective subjects in the stream of EU and Crisis Management are the following:
1
2
3
4

CODE
Subject
FBKM 701 Model of the EU in Crisis Management
Civil missions and military Operations of the EU for Crisis
FBKM 702
Management
Crisis Management in EU: Structure and Operalization of the
FBKM 703
Activities
The Role of EU in Crisis Management: Institutions and
FBKM 704
Cooperation

lessons
150

credits
6

semester
10

150

6

10

150

6

10

150

6

10

credits
6
6
6
6

semester
10
10
10
10

Elective subjects in the stream of Criminologic Dimensions of Crisis are the following:

1
2
3
4

CODE
FBKM 801
FBKM 802
FBKM 803
FBKM 804

Subject
Transitional Justice
Human Trafficking, Illegal Migration and Smuggling of Migrants
Organized Crime and Corruption
Prevention from

lessons
150
150
150
150

THIRD CYCLE STUDIES (DOCTORAL STUDIES)
Graduated students of the second cycle of studies as well as Masters of Science who acquired their diploma
before initiation of the third cycle studies can enter the doctoral studies of the Faculty of Security, which last in
continuation of six months.

STUDY PROGRAMME
FIRST YEAR
FIRST SEMESTER
CODE
FBDMP
FBDBP 02
FBDES 01
FBDZA 01
FBDZA 02
FBDZA 03
FBDZA 04
Total

Subject/seminary/activity
Methodology of Research of Security Sciences
Security and International Public Law
Ethics in Scientific-Research Work
One of the following activities:
- Participation in lectures (tutorial) at I, II, III cycle
- Published occupational or scientific paper
- Participation in scientific gathering with a paper or report
- cumulative activities

SECOND SEMESTER
CODE
Subject/seminary/activity**
FBDKP 03
Criminology and Criminal Law
FBDNP 04
Criminalistic and Police Sciences
Elective subject
FBDSS 01
Study scientific-research seminary
Total

Type/status
Mandatory Subject
Mandatory Subject
Mandatory Seminar

credits **
9
9
6

Mandatory Activity

6
30

Type/status
Mandatory Subject
Mandatory Subject
Elective subject
Mandatory Seminar

credits **
9
9
9
3
30

* Three subjects are chosen from the given list of subjects
** Possibility of participation in the teaching process
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ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет/семинар/активност *
Изборен предмет
Изборен предмет
ФБДПС 02 Применета статистичка анализа
ФБДСС 02 Студиски престој со структурирани содржини ( мобилност на
студент)
ФБДНТ 01 Изработка на мал научен труд
Вкупно:

Тип/статус
Изборен предмет
Изборен предмет
Задолжителен семинар

Кредити
9
9
3

Задолжителна активност

6

Задолжителна активност

3
30

* Можност за вклучување во наставниот процес

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет/семинар/активност *
Пилот- истражување
ФБДПИ 01
(во функција на пријавата за докторска теза)
Пријавување на докторска теза: - Подготовка на тезата
(изработка на скица и нејзина одбрана)
Вкупно:

Тип/статус

Кредити

Задолжителна активност

10

Задолжително за сите
модули

20
30

* Можност за вклучување во наставниот процес

ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ И ШЕСТИ СЕМЕСТАР
ШИФРА
Предмет/семинар/активност *
ФБДДТС 03

Работа на докторскиот труд и поднесување извештаи за
прогресот при неговата изработка

Вкупно:
* Можност за вклучување во наставниот процес
** Објавување на научни трудови и учество во научни и стручни собири
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Тип/статус
Задолжителна активност

Кредити
30
30
60

Монографија
SECOND YEAR
THIRD SEMESTER
CODE
Subject/seminary/activity*
Elective subject
Elective subject
FBDPS 02 Applied Statistical Analysis

Type/status
Elective subject
Elective subject
Mandatory Seminar

FBDSS 02

Study stay with structured contents (mobility of the student)

Mandatory Activity

FBDNT 01
Total

Elaboration of a short scientific paper

Mandatory Activity

credits
9
9
3
6
3
30

* Possibility of participation in the teaching process

FOURTH SEMESTER
CODE
Subject/seminary/activity*
Pilot research (in the function of submission of the Doctoral
FBDPI 01
Thesis
Submission of Doctoral Thesis: - Preparation of thesis
(elaboration of the scheme and dissertation)
Total

Type/status

credits

Mandatory Activity

10

Mandatory for all
modules

20
30

* Possibility of participation in the teaching process

THIRD YEAR
FIFTH AND SIXTH SEMESTER
CODE
Subject/seminary/activity*
FBDDTS 03

Work on the doctoral thesis and submitting reports on
the progress of elaboration

Type/status
Mandatory Activity

Total

credits
30
30
60

* Possibility of participation in the teaching process
** Publication of scientific works and participation in scientific and professional gathering
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ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ ИМА БОГАТА
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
THE PUBLISHING ACTIVITY OF THE FACULTY OF SECURITY
IS ABUNDANT
ДЕЛ ОД НАСЛОВИТЕ НА КНИГИ
ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА ФАКУЛТЕТОТ
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HERE ARE SOME OF THE TITLES PUBLISHED
BY THE FACULTY

Монографија
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МЕЃУНАРОДНА INTERNATIONAL
COOPERATION
СОРАБОТКА
Меѓународната соработка на Факултетот за безбедност се имплементира преку неколку активности
кои во суштина подразбираат учество на наставниот и соработничкиот кадар, студентите и нивните
тела на научни и стручни настани со меѓународна
димензија, учество во меѓународни проекти и други
активности кои се дел од меѓународната соработка.
Како најзначајни европски проекти во кои на Факултетот се проектите КОМПОЗИТ (Компаративни полициски студии во Европската Унија) и УНИТИ кој третира прашања од работата на полицијата
во заедницата. Двата проекта се финансирани од
реномираните научноистражувачки програми на
Европската Унија - Рамковната програма 7 (ФП7),
односно нејзината наследничка „Хоризонт 2020“.
Програмата „Хоризонт 2020“ отвора можности за
соработка помеѓу академската заедница, приватниот и јавниот сектор во полето на истражувањата и
развојот, а тоа е нешто што е многу релевантно за
одржливоста и компатибилноста на Факултетот и
неговите вработени во поглед на следењето на најновите развојни и иновативни трендови во безбедносните студии.
Покрај проектите, силен адут на Факултетот во
меѓународната соработка е воспоставувањето и
развојот на регионалната мрежа на високообразовни институции од Југоисточна Европа од областа
на Безбедноста, Правото, Криминологијата, Криминалистиката, Полициските и политичките науки
и другите сродни науки.
Во идниот период Факултетот ќе работи на интензивирање на можностите за мобилност на кадарот и студентите преку Програмата Еразмус+,
но и на воспоставување стратегиски партнерства
и вмрежување, градење институционални капацитети преку проекти во високото образование за
поддршка на модернизација, пристапност и интернационализација на образовните програми и подобрување на професионалните вештини на вработените, опфатени со истата и со други програми на
Европската Унија, на НАТО и на другите странски
фондови.
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International cooperation of the Faculty of Security is
implemented through several activities which basically
imply participation of the teaching and associate cadre,
and the students and their bodies, at scientific and
professional events with international dimension such
as international projects and other activities which
are part of the international cooperation. The most
significant European projects at our Faculty are maybe
the projects COMPOSIT (Comparative Police Studies
in EU) and UNITY which deals with questions related
to police work in the community. The two projects
are financed by the renowned scientific research
programmes of the EU – the Framework programme 7
(FP7), i.e. its successor, Horizon 2020. The programme
Horizon 2020 gives possibility for collaboration in the
academic community, the private and public sector in
the field research and development. This is very relevant
for sustainability and compatibility of the Faculty and
the people working here, in the aspect of following the
newest developmental and innovative tendencies in the
studying of security studies.
Apart from the projects, a strong trump of the Faculty
in its international collaboration is the establishment
and development of a regional network of university
institutions of Southeastern Europe in the area of security, law, criminology, criminalistics, police and political
sciences, and other related sciences.
In the upcoming period, the Faculty is going to work on
intensifying of the possibilities for mobility of the cadres and the students through the programme Erasmus+,
as well as on establishment of strategic partnerships and
networks, building of institutional capacities through
projects in the higher education for support of modernization, availability, and internationalization of the
educational programmes, and improvement of the professional skills of employees embraced in this and other
programmes of EU, NATO, and other foreign funds.

Монографија

НАСТАВЕН
КАДАР НА
ФАКУЛТЕТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ

TEACHING
STAFF OF THE
FACULTY OF
SECURITY

На Факултетот работат реномирани професори
со долгогодишно искуство во теоријата и практиката - експерти во својата област кои постојано ги
следат светските трендови и ги надградуваат своите
научни и теоретски знаења.

Renowned Professors with years of experience in
theory and practice work at the Faculty. They are
all experts in their fields and they continuously
follow world trends and improve their scientific
and theoretical knowledge.

Владимир Ортаковски
Vladimir Ortakovski
vladimir.ortakovski@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ: Факултет за политички
науки на Универзитетот во Белград, 1974 година.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: Правен факултет на Универзитетот во Белград, 1983 година;
Тема: Корени и фактори на Либанската криза,
1983.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: Правен факултет на Универзитетот во Белград, 1986 година;
Тема: Блискоисточниот конфликт и Палестинското прашање. Карактеристики на Израелско-арапските војни, 1986.

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Political Sciences at the University of
Belgrade, 1974
2. MASTER DEGREE:
University: Faculty of Law at the University of
Belgrade, 1983
(Thesis: Roots and Factors of the Lebanon Crisis,
1983)
3. PhD DEGREE:
University: Faculty of Law at the University of
Belgrade, 1986
(Dissertation: Middle East Conflict and Palestinian
Issue. Characteristics of Israeli-Arabs Wars, 1986)
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Наставно/научна област и предмети
Научна област: Меѓународно јавно право (50808),
Меѓународни односи и историја на дипломатија
(50815).
Предмети:
Прв циклус: Меѓународно јавно право; Полиција
и меѓународно хуманитарно право; Меѓународно кривично право; Дипломатија и меѓународна
безбедност; Дипломатија и меѓународно преговарање.
Втор циклус: Човекови права и меѓународно хуманитарно право; Меѓународно право на оружени конфликти; Меѓународно преговарање и видови дипломатија.
Трет циклус: Безбедност и меѓународно јавно
право.
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Професор д-р Владимир Ортаковски е роден во
Скопје. Во 1989 година бил избран во звањето доцент по предметот Меѓународно јавно право на Факултетот за безбедност, Универзитет „Свети Кирил
и Методиј“, а во 1994 година е избран за вонреден
професор по истиот предмет. Во 1997 година е избран во звањето редовен професор, а во 2001 година повторно е избран во звањето редовен професор
по предметот - Меѓународно јавно право на истиот
Факултет.
Во периодот од 1993 до 1996 година бил заменик-министер за наука во Владата на Република
Македонија, а од 2000 до 2004 година потсекретар за
високо образование, подоцна раководител на сектор во Министерството за образование и наука во
Република Македонија. Бил претседател на Комисијата за признавање на дипломи добиени во странство при Министерството за образование и наука
од 2001 до 2006 година. Бил член на Сенатот на
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје
од 1996 до 2000; и член на Сенатот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола од 2008 до
2016 година.
Публикувал повеќе од 240 библиографски единици во научни и стручни публикации, трудови на
симпозиуми и научни конференции во Македонија
и во странство. Учествувал на 80-тина меѓународни конференции, тркалезни маси и симпозиуми.
Направил бројни студиски посети на меѓународни
организации и на високообразовни установи во
странство.
Тој ја доби државната награда „Гоце Делчев“ за
најдобар научен труд во 1996 година за книгата
„Меѓународната положба на малцинствата“. Неговата книга „Minorities in the Balkans“ е публикувана
од „Transnational Publishers“, Ardsley, New York, во
2000 година.
Тој бил декан на Полициската академија од 2004
до 2008 година и во истиот период бил член на Рек-
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Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Public International Law (50808),
International Relations and History of Diplomacy
(50815)
Subjects:
Graduate studies: Public International Law; Police
and International Humanitarian Law; International
Criminal Law; Diplomacy and International
Security; Diplomacy and International Negotiations
Postgraduate studies: Human Rights and
International Humanitarian Law; International Law
of Armed Conflicts; International Negotiations and
Types of Diplomacy
Doctoral Studies: Security and Public International
Law
Academic and/or scientific title: Full Professor
Biography
Professor Vladimir Ortakovski was born in Skopje.
In 1989 he was promoted to Assistant Professor in Public International Law at the Faculty of Security at the
Ss. Cyril and Methodius University, and in 1994 to Associate Professor in the same subject. In 1997 he was
promoted to Full Professor, and in 2001, for the second
time, to Full Professor in Public International Law at the
same faculty.
He was appointed Deputy Minister for Science in the
Government of the Republic of Macedonia from 1993
to 1996. He was the Undersecretary and later Assistant
to the Minister at the Ministry of Education and Science
from 2000 to 2004. He was president of the Committee
on Foreign Diploma Recognition at the Ministry of
Education and Science from 2001 to 2006. He was
a member of Senate at the Ss. Cyril and Methodius
University Skopje from 1996 to 2000; and from 2008 to
2016 a member of Senate of the St. Kliment Ohridski
University in Bitola.
He has published over 240 bibliographic units
consisting of scientific and specialist publication in
journals and newspapers, papers at symposia and
scientific gatherings in Macedonia and abroad. He
participated at around 80 international conferences,
round tables, symposiums. He made a number of
study visits to international organizations or to higher
education institutions abroad.
He was awarded the state prize “Goce Delchev”
for the best scientific publication in 1996 for his
book “International Position of Minorities”. His
book “Minorities in the Balkans” was published by
“Transnational Publishers”, Ardsley, New York, in 2000.
He was the Dean at the Police Academy from 2004
to 2008 and a member of the Rector’s Board of the St.
Kliment Ohridski University, at the same period.
Prof. Ortakovski was a President of the State
Council for Prevention from Juvenile Delinquency
from 2009 to 2013. He is a Member of the Council of
the Centre for Strategic Research in the Macedonian
Academy of Sciences and Arts (since 2000). He is the
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торската управа на Универзитетот „Свети Климент
Охридски“,.
Професор Ортаковски бил претседател на Државниот совет за превенирање на малолетничко
престапништво (2009-2013 година), а од 2000 година е член на Советот на Центарот за стратегиски
истражувања во МАНУ. Тој е заменик претседавач
на Националниот комитет за имплементација на
Меѓународното хуманитарно право од основањето
на ова тело, во 2006 година. Тој е претседател и соосновач на НВО Здружение за заштита на правата
на детето од 1998 година.
Библиографија:
1. Дипломатија, учебник, Факултет за безбедност,
Скопје, 2017;
2. Меѓународно јавно право, учебник, заедно со доцент д-р Марија Миленковска, Факултет за безбедност - Скопје, 2014;
3. Демократија и националне мањине, заедно со
група автори, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2002;
4. Minorities in the Balkans, „Transnational Publishers,
Inc“., Ardsley, New York, 2000;
5. Разрешување и трансформација на конфликтите, заедно со професор д-р Трајан Гоцевски и доцент д-р Лидија Георгиева, „Македонска ризница“, Скопје, 1999;
6. Малцинствата на Балканот (на македонски и на
англиски јазик), „2. Август - С“, Штип, 1998;
7. Меѓународната положба на малцинствата, „Мисла“, Скопје, 1996 (државна награда „Гоце Делчев“
за најдобро научно остварување во 1996 година);
8. Меѓународно јавно право, учебник, заедно со
професор д-р Љубомир Д. Фрчкоски и професор
д-р Васил Тупурковски, „Табернакул“, Скопје,
1995;
9. Меѓународно јавно право, учебник, заедно со
професор д-р Петар Манговски и доцент д-р
Љубомир Д. Фрчкоски, Фитко, Скопје, 1991;
10. Блискоисточниот конфликт и Палестинското
прашање. Карактеристики на Израелско-арапските војни, НИП Магазин, Скопје, 1988.

Deputy President of the National Committee for the
Implementation of International Humanitarian Law,
since this body was established, in 2006. He is the
President and co-founder of the NGO Defense for
Children’s Rights since 1998.
Bibliography:
1. Diplomacy, textbook, Faculty of Security, Skopje,
2017;
2. Public International Law, textbook, with assist. Prof.
Marija Milenkovska, Faculty of Security, Skopje,
2014;
3. Democracy and National Minorities, with group of
authors, Center for Research of Ethnicities, Belgrade,
2002;
4. Minorities in the Balkans, “Transnational Publishers,
Inc.”, Ardsley, New York, 2000;
5. Conflict Resolution and Conflict Transformation,
with Full Prof. Trajan Gocevski and Assist. Prof.
Lidija Georgieva, “Makedonska riznica”, Skopje,
1999;
6. Minorities in the Balkans (in Macedonian and
English), “2 August S”, Shtip, 1998;
7. International Position of Minorities, “Misla”, Skopje,
1996 (the state prize “Goce Delchev” for the best
scientific publication in 1996);
8. Public International Law, textbook, with assoc.
Prof. Lj. D. Frckoski and Full Prof. V. Tupurkovski,
“Tabernakul”, Skopje, 1995;
9. Public International Law, textbook, with full Prof.
Petar Mangovski and Assist. Prof. Lj. D. Frckoski,
Fitko, Skopje, 1991;
10. The Middle East Conflict and Palestinian Issue.
Characteristics of Israeli-Arab Wars, “NIP Magazin”,
Skopje, 1988.
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Томе Батковски
Tome Batkovski
tomebat52@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. OСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за политички науки на Универзитетот
во Белград
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ - Битола
Факултет за безбедност - Скопје
3. ДОКТОРАТ: 		
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ - Битола
Факултет за безбедност - Скопје		
Тема: Илегални здруженија - вооружени одметнички групи, илегални организации и илегални
групи, создадени од позициите на албанскиот
национализам во Македонија во периодот 1945
- 1987 година.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Меѓународно јавно право (50808),
Меѓународни односи и историја на дипломатија
(50815)
Предмети:
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Професор д-р Томе Батковски е роден во Охрид,
1952 година. На Факултетот за безбедност - Скопје е
вклучен во наставно-научниот процес, во научната
област Безбедност, од 1985 година. Неговата научна, научноистражувачка и апликативна активност
е поврзана со проблематиката на националната и
меѓународната безбедност, структурата и функционалноста на безбедносните системи, организираноста, тактиката и методиката на безбедносно-контраразузнавачките и разузнавачките служби, организираниот криминал и тероризмот и, посебно,
историските и актуелните аспекти на безбедноста
на Република Македонија. Професор д-р Томе Батковски е вклучен во изведување настава во рамките
на наставните програми од прв, втор и трет циклус
- докторски студии на Факултетот за безбедност,
како и во реализирањето на повеќе семинари, курсеви и специјалистички обуки што ги има остварено оваа високошколска образовна институција.
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES
Faculty of Political Sciences at the University of
Belgrade
2. MASTER DEGREE:
St. Kliment Ohridski University - Bitola
Faculty of Security - Skopje
3. PHD DEGREE:
St. Kliment Ohridski University - Bitola
Faculty of Security - Skopje
Dissertation: Illegal associationg - armed rebelling
groups, illegal organtions and illegal groups, created
from the positions of the Albanian nationalism
created in Macedonia between 1945 to 1987.
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Public International Law (50808),
International Relations and History of Diplomacy
(50815)
Subjects:
Academic and/or scientific title: Full Professor
Biography
Prof. D-r Sc. Tome Batkovski was born in Ohrid in
1952. He has been participating in the educational and
scientific process at the Faculty of Security – Skopje, in
the scientific area of security, since 1985. His scientific,
scientific-research and applicative activity has been
related to the issues of national and international
security, structure and functionality of the security
systems, organization, tactics and methodology of the
security-counter-intelligence and intelligence services,
organized crime and terrorism, and especially the
historical and current aspects of the security of the
Republic of Macedonia. Prof. d-r sc. Tome Batkovski
has been teaching in all three levels of graduate,
post-graduate, and doctoral studies at the Faculty of
Security, as well as in the realization of many seminars,
courses, and specialist trainings organized by this
educational establishment. He has participated in many
consultations, tribunes, and conferences of national
and international character, and published a significant
number of scientific works. In his educational-scientific
and scientific-research work, Prof. Tome Batkovski

Монографија
Во својата досегашна активност има учествувано
на бројни советувања, трибини и конференции од
национален и меѓународен карактер и има објавено значаен број научни трудови. Во својата наставно-научна и научноистражувачка работа, професор
д-р Томе Батковски ги применува и своите богати
искуства од практичната работа на одговорни работни задачи во институциите на Република Македонија од безбедносно-контраразузнавачката и
разузнавачката сфера. Во звањето редовен професор бил избран во 2006 година, а сега е и раководител на третиот циклус - докторски студии што се
реализираат на Факултетот за безбедност – Скопје.

has been applying his substantial experience from
the practical work on responsible work positions in
the institutions in the Republic of Macedonia in the
security-counter-intelligence and intelligence sphere.
He was elected Full Professor in 2006, and at the present
moment he is the Manager of the doctoral studies
realized within the Faculty of Security – Skopje.

Цане T. Мојаноски
Cane T. Mojanoski
cmojanoski@fb.uklo.edu.mk
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за политички науки – Универзитет во
Белград – дипломиран политиколог.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје
– ИСППИ, м-р по политички науки;
Тема: Делегатското прашање во собраниското
одлучување. 		
3. ДОКТОРАТ: 		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје
– Филозофски факултет, доктор по социолошки
науки;		
Тема: Социјално-политички и интересен идентитет на политичките партии во Република Македонија.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Методологија на истражувањето, Социологија на политиката, Социологија на
организациите
Предмети:
Методологија на истражување на безбедносните
појави, Социологија, Социологија на политиката, Современи социолошки теории, Основи на
статистиката на криминалот и Полиција во заедницата
Наставно и/или научно звање: редовен професор

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Political Sciences – University of Belgrade
– Bachelor of Political Sciences
2. MASTER’S DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius University –
Skopje Institute of Sociological, Political and Juridical
Research
(Thesis: Delegate Question in Decisions of
Parliament) – Master of Political Sciences
3. PhD DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius University –
Skopje – Faculty of Philosophy
(Dissertation: Social-political and Interest Identity
of Political Parties in Macedonia) – Doctor of
Sociological Sciences
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Methodology of Research, Sociology of Politics,
Sociology of Organizations
Subjects:
Methodology of Research of Security Phenomena;
Sociology; Sociology of Politics; Modern Sociologic
Theories; Basics of Statistics of Crime, and Police in
the Community
Academic and/or scientific title
Full Professor
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
Биографија:
Роден е на 14. 8.1954 година во село Пештани,
Прилепско (Прилепскиот дел на Мариово), од татко Трајко и мајка Тодорка. Потекнува од скромно
семејство (без земја), кое во шеесеттите години на
минатиот век се преселува и живее во Прилеп. Основно училиште завршил во Прилеп. Учел во училиштето „Рампо Левката“, а гимназијата „Мирче
Ацев“, исто така, ја завршил во Прилеп. Бил особено активен во општествениот живот во прилепската гимназија, посебно во активностите на средношколската младина.
Како дипломиран и невработен пишувал за вес
никот „Млад Борец“.
Живее во Скопје. Работел во повеќе институции
и на повеќе работни задачи (ЗИК „Прилеп“ – новинар, РКССММ – претседател, ЦКСКМ – стручно-политички соработник, во ОК на СКМ „Центар“
– извршен секретар) и бил носител на политички
функции. На млади години бил избран за делегат во
Собранието на Македонија.
Од 1989 до 1995 година бил асистент на Факултетот за безбедност, потоа од 1995 до 1997 година е
доцент на Факултетот за безбедност; од 1997 година
е вработен на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“
во Штип, оддекември 2006 година е редовен професор на Полициската академија во Скопје, а од 2008
година до денес е редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје, член на Универзитетот
„Свети Климент Охридски“ од Битола,
Библиографија:
1. Основи на општественото уредување Педагошки факултет „Гоце Делчев“ и „2-Август С“, Штип;
2002;
2. Автокефалноста на МПЦ (документи): „Македонска искра“; Скопје 2004;
3. Статистика на педагошките појави (скрипта)
2005; www.pfst.ukim.edu.mk;
4. Методологија на безбедносните науки - основи,
Книга I, Факултет за безбедност, 2012;
5. Методологија на безбедносните науки – истражувачка постапка, Книга II, Факултет за безбедност, 2012;
6. Методологија на безбедносните науки - аналитички постапки, Книга III, 2013;
7. Методологија на безбедносните науки - основи,
Книга I, Факултет за безбедност, 2015, - II изменето и дополнето издание;
8. Методологија на безбедносните науки - аналитички постапки, Книга III, „Коста Абраш“, 2015;
- II издание;
9. Основи на статистиката на криминалот, Факултет за безбедност, Скопје 2017 (во печат);
10. Политичка социологија, Факултет за безбедност,
Скопје, 2017 (во печат).
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Biography
Professor Mojanoski was born on 14 August 1954 in
v. Peshtani, near Prilep (Prilep side of Mariovo) of father
Trajko and mother Todorka. His family was humble,
they did not possess land, and in the 60s they moved to
live in Prilep. He finished primary school in Prilep; he
went to “Rampo Levkata”. He went to secondary school
in the gymnasium “Mirche Acev” in Prilep. He was
particularly active in the social life in the gymnasium
of Prilep, especially in the activities of the youngsters in
the gymnasium.
After graduation, as unemployed, he wrote for the
newspaper “Mlad Borec”.
He lives in Skopje. He has worked in many
institutions and work tasks, such as: 1979-1989 ZIK
“Prilep” – journalist; RKSSMM – President; in OK
of SKM “Centar” – executive secretary) and he was
appointed to many political roles. In his young age, he
was elected Delegate in the Macedonian Parliament.
From 1989 to 1995 he worked as an Assistant at the
Faculty of Security, and then from 1995 to 1997 - as
an Assistant Professor at this Faculty. In 1997 he was
employed at the Faculty of Pedagogy “Goce Delcev”
Stip.
In December 2006 he became Full Professor at the
Police Academy in Skopje;
Since 2008 up to the present moment he is Full
Professor at the Faculty of Security – Skopje, which is
member of St. Kliment of Ohrid University of Bitola.
Bibliography:
1. Basics of the Social Organization, Faculty of
Pedagogy “Goce Delcev” and “2-August S”, Stip;
2002;
2. Autocephalicity of Macedonian Orthodox Church
(documents): Makedonska Iskra; Skopje 2004;
3. Statistics of Pedagogical Phenomena (script) 2005;
www.pfst.ukim.edu.mk;
4. Methodology of Security Sciences - basics, Book I,
Faculty of Security, 2012;
5. Methodology of Security Sciences – research
procedure, Book II, Faculty of Security, 2012;
6. Methodology of Security Sciences – analytical
procedures, Book III, 2013;
7. Methodology of Security Sciences - basics, Book I,
Faculty of Security, 2015, - II reviewed edition;
8. Methodology of Security Sciences – analytical
procedures, Book III, Kosta Abrash, 2015; - II
edition;
9. Basics of Statistics of Crime, Faculty of Security,
Skopje 2017 (being published);
10. Political Sociology, Faculty of Security, 2017 (being
published).

Монографија

Оливер Бачановиќ
Oliver Bachanovic
bacanovicoliver@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правен факултет - Скопје, Универзитет „Свети
Кирил и Методиј“ – Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
магистер од областа на правни науки
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
Тема: Одговорноста на органите во работните
организации.
3. ДОКТОРАТ: доктор од областа на безбедноста
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
Тема: Полицијата и виктимизацијата
Наставно/научна област и предмети
Научна област:Криминологија-Виктимологија
Предмети: Виктимологија, Малолетничка делик
венција и криминал на штета на деца, Пенологија
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Роден е на 9.4.1956 година во Скопје каде што
завршил основно и средно образование. Дипломирал на Правниот факултет - Скопје. Прогласен е
за најдобар студент на генерацијата и награден од
страна на ректорот на УКИМ.
Од јули 1979 до 15 април 1981 година бил - правен референт во Бирото за претставки и поплаки на
Извршниот совет на СРМ.
Од 1981 до денес работи на Факултетот за безбедност како помлад асистент, асистент, доцент, вонреден професор и редовен професор.
Во 2003 година е именуван за член на Матичната
комисија за основање на Полициската академија.
Во досегашната кариера ги обавувал функциите на: декан, член на Сенатот на УКИМ и УКЛО во
два состава; член на Интеруниверзитетска конференција на државните и приватните универзитети
во РМ, претседател и член на Управата на Полициската академија, член на Деканатската управа
на Факултетот за безбедност, шеф на Катедрата за
кривично правни и криминолошки науки во четири мандати, раководител на трет циклус - докторски студии на ФБ и член на Советот на докторски
студии при УКЛО.

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law – Skopje, Ss. Cyril and Methodius
University -Skopje
2. MASTER’S DEGREE:
Master in the area of legal sciences
University: Ss. Cyril and Methodius University
-Skopje
(Thesis: Responsibility of the organs in the working
organizations)
3. PhD DEGREE: Doctor of science in the area of
security
University: Ss. Cyril and Methodius University
-Skopje
(Dissertation: Police and Victimization)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Criminology - Victimology
Subjects: Victimology, Juvenile Delinquency and
Crime over Children, Penology
Academic and/or scientific title: Full Professor
Biography
Professor Bachanovic was born on 9 April 1956
in Skopje, where he finished primary and secondary
school. He graduated at the Faculty of Law in Skopje.
He was pronounced best student of his generation,
and awarded by the Rector of Cyril and Methodius
University.
From July 1979 to 15 April 1981 he was a legal
referent in the Bureau of Application and Complaints of
the Executive Council of SRM;
Since 1981 to the present moment he works at
the Faculty of Security as: Junior Assistant, Assistant,
Assistant Professor, Associate Professor, and Full
Professor.
In 2003 he was appointed member of the parent
commission for foundation of the Police Academy. In
his career up to now, he has been: Dean of the Faculty
of Security; member of the Senate of UKIM and UKLO;
member of the Interuniversity conference of countries
and private universities in the Republic of Macedonia,
President and member of the Steering Board of Police
Academy; member of the Deanery Board at the Faculty
of Security; Head of the Department of Criminal-legal
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
Главен и одговорен уредник на Годишникот на
Факултетот за безбедност и на зборниците на трудови: Малолетничка правда - од идеја до практика
и Малолетничка правда - ресторативна правда; гостин уредник на списанието „Темида“.
Добитник е на наградата на Виктимолошкото
друштво на Србија за придонесот во унапредувањето на правата на жртвите во 2016 година.
Член е на Редакцијата на списанието на „Темида“- Београд на ВДС во три мандати.
Бил член на Извршниот одбор на Здружението
за кривично право и криминологија на Македонија
и на Издавачкиот совет на списанието „Македонска
ревија“ за казнено право и криминологија.
Потпретседател на Здружението за заштита на
правата на детето во повеќе мандати
Библиографија:
1. Полицијата и жртвите, „2 август-С“, Скопје, 1997
2. Педагошка социопатологија (во коавторство со
д-р Јордан Спасески и д-р Пере Аслимоски)учебник, Педагошки факултет- Битола, 2006;
второ издание 2009;
3. Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска,
В., Просароска, Ж. (2009), Компаративна анализа на системите на малолетничка правда и полициското постапување со малолетници, едициja:
Малолетничка правда;
4. Бачановиќ, О., Прилог кон сфаќањето на предметот и самостојноста на виктимологијата,
Зборник во чест на проф. д-р Ѓорѓи Марјановиќ
–Правен факултет „Iustinianus Primus“, Скопје,
2011;
5. Bačanović, O., Jovanova, N. Fear of Crime among
Inhabitants of Skopje, Vartstvoslovje, Special Issue:
Fear of Crime in the Capital of Sauth Estern Europe,
2012/4, Journal of Criminal Justice and Security
6. Bačanović, O. Razvoj viktimologije u Makedoniji,
Temida, Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“,
Beograd, br.2/ 2012;
7. Bačanović, O. Victims of sexual violence in armed
conflicts /in conditions of war/, International
scientific conference, University „St. Kliment
Ohridski“ Bitola, Faculty of Security-Skopje, Ohrid,
2014;
8. Bačanović, О. Contribution of professor Vladimir
Vodnilec to the establishment of Criminalistics
victimology, International yearbook of Faculty of
Security, Criminalistic education, situation and
perspectives- 20 years after Vodinelic, Skopje,
2015/2;
9. Bachanovikj, О. Transnational Justice: Between
Retributive and Restorative Justice, Security
Dialogues- international peer reviewed joornal,
Ss.Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty
of Philosophy- Institute of Security, defence and
peace, бр. 2-1 2015;
10. Бачановиќ, О. Ресоцијализација на малолетните
престапници (влијанието на Новата општествена
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and Criminological Sciences in four mandates; Head
of the third cycle – doctoral studies at the Faculty of
Security, and member of the Council of doctoral
studies at St. Kliment of Ohrid University; Editor in
chief of the Yearbook of the Faculty of Security and the
Compilations of works: Juvenile Justice – from idea to
practice, and Juvenile Justice – restorative justice; Guest
Editor of the “Temida” magazine. He is a winner of the
award of the Victimologic Association of Serbia for his
contribution to the improvement of the rights of victims
in 2016; member of the editorial staff of the magazine
“Temida” – Belgrade in three mandates.
He was member of the Executive board of the
Association of Criminal Law and Criminology of
Macedonia and the Executive council of the magazine
“Macedonian review on Criminal law and Criminology.
He was also President of the Association for Protection
of Children Rights in several mandates.
Bibliography:
1. Police and the Victims, “2 August - S“, Skopje, 1997;
2. Pedagogical Sociopathology (co-authorship with
D-r Jordan Spaseski and D-r Pere Aslimoski) –
Schoolbook, Faculty of Pedagogy - Bitola, 2006;
second edition 2009;
3. Bachanovic, О., Batic, D., Mircheva, S., Stojkovska,
V., Prosharoska, Zh. (2009), Comparative Analysis of
the Systems of Juvenile Justice and Police Treatment
of Minors, edition: Juvenile Justice;
4. Bachanovic, О., Supplement towards Understanding
of the Subject and Independence of Victimology,
Compilation in honour of Professor D-r Gjorgji
Marjanovic – Faculty of Law “Iustinianus Primus”,
Skopje, 2011;
5. Bačanović, O., Jovanova, N. Fear of Crime among
Inhabitants of Skopje, Vartstvoslovje, Special Issue:
Fear of Crime in the Capital of Sauth Estern Europe,
2012/4, Journal of Criminal Justice and Security;
6. Bačanović, O. Development of Victimology in
Macedonia, Temida, Victimological Association of
Serbia and “Prometej”, Belgrade, No.2/2012;
7. Bačanović, O. Victims of sexual violence in armed
conflicts/in conditions of war/, International
scientific conference, St. Kliment Ohridski
University, Bitola, Faculty of Security - Skopje,
Ohrid, 2014;
8. Bačanović, О. Contribution of Professor Vladimir
Vodnilec to the establishment of Criminalistics
victimology, International yearbook of the Faculty
of Security, Criminalistic education, situation and
perspectives - 20 years after Vodinelic, Skopje,
2015/2;
9. Bachanovic, О. Transnational Justice: Between
Retributive and Restorative Justice, Security
Dialogues- international peer reviewed joornal,
Ss.Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty
of Philosophy- Institute of Security, defence and
peace, бр. 2-1 2015;

Монографија
одбрана: поим и разграничување од други
сродни поими; основни принципи), Македонска
ревија за казнено право и криминологија,
EBSKO publishing, Здружение за кривично право
и криминологија на Македонија, 2015.

10. Bachanovic, О., Resocialization of Juvenile Offenders
(Influence of the new social defence: concept and
differentiation from other related concepts, basic
principles), Macedonian review on criminal law
and criminology, EBSKO publishing, Association of
Criminal Law and Criminology of Macedonia, 2015.

Снежана Никодиновска-Стефановска
Snezana Nikodinovska-Stefanovska
snikodinovska@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правен Факултет, Универзитет „Свети Кирил и
Методиј“ - (УКИМ), Скопје, дипломиран правник, 1981.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: УКИМ, Скопје Правен факултет,
Скопје, магистер пo правни науки од областа на
Меѓународните односи1990;
Тема: Неврзувањето и неутралноста.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: УКИМ, Скопје, Факултет за безбедност, Скопје, доктор од областа на безбедноста,
2001;
Тема: Местото и улогата на ОБСЕ во современите меѓународни односи.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Безбедност
Предмети:
Прв циклус
Меѓународни односи и меѓународна полициска
соработка, Меѓународни односи, Европско право, ОБСЕ и европска безбедност, Меѓународни
односи и дипломатија, Меѓународни односи и
меѓународна соработка
Втор циклус
Меѓународна безбедност и меѓународни односи,
Европски безбедносни интеграции и Европската
Унија како безбедносен актер, Совет на Европа и
европската безбедност, Меѓународна полициска
соработка, Право на Европската Унија - правда
и внатрешни работи. Меѓународна соработка во

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law, Ss. Cyril and Methodius University
(UKIM), Skopje, Bachelor of Law, 1981
2. MASTER’S DEGREE
University: UKIM, Skopje, Faculty of Law, MSc of
Legal Sciences, area of International Relations, 1990
(Thesis: Nonalignment and Neutrality)
3. PhD DEGREE:
University: UKIM, Skopje, Faculty of Security,
Skopje, PhD in the field of Security, 2001
(Dissertation: The Place and the Role of OSCE in
the Modern International Relations)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Security
Subjects:
First cycle
International Relations and International Police
Cooperation, International Relations, European
Law, OSCE and European Security, International
Relations and International Cooperation.
Second cycle
International Security and International Relations,
European Security Integrations and EU as security
actor, Council of Europe and European Security,
International Police Cooperation, European LawJustice and Home Affairs , International Cooperation in the Fight against Financial Crime, Contemporary Theories and Security Systems.
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борбата против финансискиот криминал, Современи теории и системи на безбедност.
Трет циклус
Национална и меѓународна безбедност-современи научни консидерации; Меѓународна политика и меѓународни безбедносни организации,
Политички и безбедносен систем на Европската
Унија
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Снежана Никодиновска Стефановска е родена
во Скопје. Дипломирала на Правниот факултет во
Скопје, 1981 година, и магистрира на истиот факултет во областа на меѓународните односи, 1990 година. На Факултетот за безбедност, Скоје, УКИМ, ја
одбранила докторската дисертација и се стекнала со
научниот степен – доктор од областа на безбедноста. На истиот факултет се вработуила како помлад
асистент во 1984 година каде работи како асистент,
доцент, вонреден и сега редовен професор. Има
напишано повеке од 60 стручни и научни трудoви во меѓународни и домашни списанија, зборници
и сл. Учествувала во 12 меѓународни и домашни
научно-истражувачки проекти, 60 меѓународни
конференции, симпозиуми и семинари, како и 12
студиски посети, летни школи и тренинзи. Во 2006
година го реализира постдокторскиот престој на
Универзитетот во Оксфорд (Balliol College), Велика
Британија.
• Раководител е на втор циклус на студии на Факултетот за безбедност - Скопје;
• Чле е на Сенатот на Универзитетот „Свети Кли
мент Охридски“- Битола;
• Член е на Советот на трет циклус студии;.
• Член е на Комисијата за меѓународна соработка
на УКЛО- Битола;
• Член е на Комитетот за родова еднаквост и родови перспективи во одбраната и безбеноста;
• Член е на Комисија за проверка на плагијаторство на учебници и учебни помагала од македонски автори кои се користат на Факултетот за
безбедност - Скопје.
Била:
• Член на Комисијата за евалуација на УКЛО - Битола;
• Координатор за ЕКТС на Факултетот за безбедност; Член на уредувачки одбор и издавачки совет на странски и домашни меѓународни списанија/публикации;
• Член на комисии за одбрана на докторски тези
на други Универзитети;
• Член на експертската група на МВР за ревизија
за ревизија на преводите на документите на ЕУ
од областа на правда и внатрешни работи;
• Член на Работната група на МВР за правда и
внатрешни работи. Главен и одговорен уредник
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Third cycle
National and International Security- contemporary
scientific considerations, International Politics and
international security organizations, Political and
Security system of the EU.
Academic and/or scientific title: Full professor
Biography
Snezana Nikodinovska-Stefanovska was born in
Skopje. She graduated at the Faculty of Law in Skopje
in 1981 and finished her Master studies at the same
Faculty in 1990, in the area of International Relations.
She also finishes doctoral studies at the Faculty of Security, Skopje, UKIM, and acquires PhD in the field of
Security. At this Faculty, in 1984 she starts work as a
Junior Assistant, and later as Assistant, Assistant Professor, Associate Professor and Full professor. She has
written more than 60 professional and scientific papers
in international and national reviews, compilations, etc.
She participated in 12 international and national scientific-research projects, 60 international conferences,
symposiums and seminars as well as 12 study visits,
summer schools and trainings. In 2006 she realized her
post-doctoral study visit at the University in Oxford
(Balliol College), Great Britain. She is:
• She is Head of the second cycle of studies at the
Faculty of Security – Skopje,
• member of the Senate of the UKLO, Bitola,
• member of the Council of the third cycle of studies
• member of the Commission for international
cooperation at UKLO,
• member of the Committee for gender equality and
gender perspectives in defence and security,
• member of the Commission for estimation of
plagiarism of school books of Macedonian authors
used at the Faculty of Security, Skopje
She used to be:
• Member of the Commission for evaluation at UKLO
– Bitola,
• Coordinator for EKTS at the Faculty of Security,
• member of editorial and publisher board of foreign
and domestic international publications;
• member of commissions for examination of doctorial dissertations at other universities;
• member of the expert team of MoI for revision of
the translation of documents of EU for justice and
internal affairs.
• member of the Working group of MoI for justice and
internal affairs;
• Chief editor of the Yearbook of the Faculty for 2007
and 2008,
• mentor and member of commissions for examination
of seminar, Master and Doctoral papers;
• Reviewer of scientific and professional papers and
school books;

Монографија
на Годишникот на Факултетот за безбедност
(2007, 2008);
• Ментор и член на комисии за одбрана на семинарски, магистерски и докторски трудови;
• Рецензент на научни и стручни трудови, скрипти
и учебни помагала;
• Претседател и член на рецензиски комисии за
избор во звање. Член на Конкурсна комисија на
Факултетот за безбедност, Скопје;
• Раководител на групата за изработка на Водичот
на Факултетот за безбедност, Скопје. Претседател на Комисијата за евалуација на Полициската
академија;
• Претседател на Управен одбор на Полициската
академија;
• Одговори на Прашалникот на Европската комисија за Поглавје 24, правда и внатрешни работи.
Изготвувач на првиот Водич за студии на Полициската академија. Била в.д. декан и декан на Факултетот за безбедност – Скопје (2012/13). Зборува
англиски и српски, а се служи и со француски јазик.
Библиографија:
1. Меѓународна безбедносна стратегија на Европската Унија, Белград, 2010;
2. Заедничка надворешна и безбедносна политика
после Лисабонскиот договор, Белград, 2010;
3. Безбедносни концепти на Евроатлантската организација – поле на координирање, соработка, и
напредок, Скопје, 2011;
4. Напори за меѓународна полициска реформа во
Југоисточна Европа, Белград, 2012;
5. Алијанса за 21 век – нов стратегиски концепт на
НАТО, Битола, 2012;
6. ОБСЕ и хумана безбедност, Љубљана, 2013;
7. Стратегиска важност на Централна Азија: Новата голема игра, Скопје, 2013;
8. Европската Унија и регионалната соработка во
Западен Балкан, Скопје, 2015 (2014);
9. Односите на Европската Унија и НАТО после
Лисабонската ера, Скопје, 2015;
10. Концептот на ОБСЕ за корпоративна и колективна безбедност, Скопје, 2015.

• Head of the team for elaboration of the Guide of the
Faculty of Security – Skopje
• President of the Commission for evaluation of the
Police Academy;
• President of the steering committee of the Police
Academy
• member of the expert group of MoI for Chapter 24
in the European Commission’s Questionnaire about
Justice and Interior;
• elaboration of the first Guide for studies at the Police
Academy;
She used to be Temporary Dean and Dean at the Faculty of Security – Skopje (2012/13). She speaks English
and Serbian, and possesses elementary level of French.
Bibliography:
1. EU Internal Security Strategy, Belgrade, 2010;
2. Common Foreign and Security Policy after the
Lisbon Treaty, Belgrade, 2010;
3. Security Concepts of the Euro-Atlantic Organizations
– field of coordination, cooperation or competition,
Skopje, 2011;
4. International Police Reform Efforts in South Eastern
Europe, Belgrade, 2012;
5. Alliance For the 21st Century – Nato’s New Strategic
Concept, Bitola, 2012;
6. OSCE And Human Security, Ljubljana, 2013;
7. Strategic Importance of Central Asia: The New Great
Game, Skopje, 2013;
8. The EU and Regional Cooperation in the Western
Balkans, Skopje, 2015 (2014);
9. EU - NATO Relations in Post Lisbon Era, Skopje,
2015;
10. The OSCE Concept of Comprehensive and Cooperative Security, Skopje, 2015.
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Борис Мургоски
Boris Murgoski
bmurgoski@yahoo.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за безбедност и општествена самозаштита, Скопје,1981.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“, Скопје,
1992;
Тема: Методика на откривање, истражување и
докажување на кривични дела против достоинството на личноста и моралот.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“, Скопје,
2003;
Тема: Полицијата и безбедноста на сообраќајот.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Криминалистика и Безбедност
Предмети: Вовед во криминалистика; Криминалистика - тактика, техника и методика; Сообраќајна криминалистика; Безбедност на сообраќајот; Сообраќајна деликвенција.
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Роден е на 19.4.1957 година, во Светомитрани – Крушево. Во 1981 го завршил Факултетот за
безбедност и општествена самозаштита во Скопје,
во1992 магистрирал на криминалистички науки, а
во 2003 година докторирал и се стекнал со научното
звање – доктор на науки од областа на Безбедноста
на Факултетот за безбедност во Скопје, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.
Активно и креативно е вклучен во планирањето и реализацијата на студиските и наставните
програми од прв, втор и трет циклус на студии на
Факултетот за безбедност - Скопје. Исто така, непосредно и креативно учествувал во планирањето
и реализирањето на многубројни и разновидни семинари, курсеви и менаџмент обуки во рамките на
процесот за континуираното образование и едукација на кадри од областа на безбедноста и полициското работење.
Со покана е ангажиран во реализација на наставата на првиот циклус студии на Воената академија
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Security and Social Self-defence, Skopje
1981;
2. MASTER’S DEGREE
University: Ss. Cyril and Methodius University,
Skopje, 1992;
(Thesis: Methodology of discovering, investigation
and proving of criminal activities against dignity of
a person and morality.)
3. PhD DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius University,
Skopje, 2003;
(Dissertation: Police and Security of Traffic)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Criminalistics and Security
Subjects:
Introduction
in
Criminalistics;
Criminalistics – tactics, technique, and methodology;
Traffic criminalistics; Security of Traffic; Traffic
Delinquency;
Academic and/or scientific title: Full Professor
Biography
Professor Murgoski was born on 19.04.1957 in
Svetomirani, near Krushevo. In 1981 he graduated at
the Faculty of Security and Social Self-defence in Skopje, in 1992 he became Master of Criminalistic Sciences, and in 2003 he acquired the academic research
degree – Doctor of Science in the area of Security, at the
Faculty of Security in Skopje, Ss. Cyril and Methodius
University.
He participated actively and creatively in the planning
and realization of study and teaching programmes of
first, second, and third cycle of studied at the Faculty
of Security – Skopje. Directly and creatively he also
participated in the planning and realization of numerous
and various seminaries, courses, and management
trainings within the process of continuous education
and training of cadres from the area of security and
police working.
On request by the Military Academy “Mihajlo
Apostolski” in Skopje, he was engaged in realization of
teaching in the first cycle studies of this Academy; He
also participated in teaching in the second cycle studies

Монографија
– „Михајло Апостолски“ - Скопје; Реализирал настава на вториот циклус студии на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Дечев“ - Штип; Реализирал
настава на вториот циклус студии на Институтот за
одбрана и мир на Филозофскиот факултет - Скопје,
при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје, каде бил член во комисии за оцена и одбрана
на магистерски и докторски трудови.
На Факултетот за безбедност - Скопје, бил ментор
и член во комисија за оценка и одбрана на докторски
трудови; ментор и член во комисија за оценка и одбрана на магистерски трудови, како и ментор и член
на комисии за одбрана на дипломски трудови.
Библиографија:
1. Збирка на прописи од областа на сообраќајот
(патен, железнички, воден, воздушен) – Скопје,
2008 (учебно помагало);
2. Вовед во криминалистика –Скопје, 2017 (Основен заеднички учебник со професор д-р - Методија Ангелески);
3. Има објавено повеќе од 50 научни и стручни
трудови во домашни и меѓународни списанија;
Учествувал на 45 научни и стручни собири во
земјата и странство (конференции, симпозиуми,
советувања, тркалезни маси и работилници).

at the Faculty of Law at the Goce Delcev University of
Stip, as well as in the second cycle studies of the Institute for Defence and Peace of the Faculty of Philosophy
at Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, where
he was a member of examining bodies for Master and
Doctoral examinations.
At the Faculty of Security – Skopje he was mentor
and a member of examining bodies for Master and
Doctoral examinations, as well as for examination of
graduation papers.
Bibliography:
1. Compilation of regulations in the area of traffic
(road, railway, water and air traffic) – Skopje 2008
(learning instrument);
2. Introduction into Criminalistics – Skopje, 2017
(Basic schoolbook, together with Professor D-r
Metodija Angeleski);
3. More than 50 scientific and expert papers published
in domestic and international magazines; He has
participated in 45 scientific and expert gatherings in
the country and abroad (conferences, symposiums,
consultations, roundtables, workshops).

Жидас Даскаловски
Zhidas Daskalovski
daskalovski@hotmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за политологија и историја на Американскиот универзитет во Бугарија, во Благоевград.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: постдипломски студии на Катедрата за Југоисточна Европа на Централно европскиот универзитет во Будимпешта;
Тема: Македонскиот национализам кон крајот
на XIX и почетокот на XX век.
3. ДОКТОРАТ: Политички науки
Универзитет: Централно европскиот универзитет;
Тема: Либерална теорија и нациосоздавање.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Политички науки

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
American University in Bulgaria, Blagoevgrad,
Bachelor of History and Political Science (double
major, minor in Philosophy)
2. MASTER’S DEGREE:
University: Central European University of
Budapest, Department of Southeast European
Studies
(Thesis: Development of Macedonian nationalism
at the end of XIX and beginning of XX century)
3. PhD DEGREE: Political Science
University: Central European University
(Dissertation: Liberal Theory and Nation Building)
Teaching/scientific field and subjects
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Предмети: Политички систем, Геополитика, Управување со човечки и социјални ресурси
Наставно и/или научно звање: редовен професор
Биографија:
Д-р Жидас Даскаловски e роден на 21.6.1974 година во Битола. Додипломски студии завршил на Факултетот за политологија и историја на Американскиот универзитет во Бугарија, во Благоевград, постдипломските студии ги завршил на Катедрата за Југоисточна Европа на Централно европскиот универзитет
во Будимпешта. Во септември 1998 година ги започнал докторските студии на Катедрата за политологија
на истиот универзитет, и овој пат добивајќи целосна
стипендија. Докторатот на тема - Либерална теорија
и нацио-создавање (Liberalism and Nation Building) го
одбранил во декември 2003 година, и се стекнал со научниот степен доктор на политички науки. Тој е прв
македонски граѓанин што докторирал на овој етаблиран меѓународен универзитет. За време на студиите се
стекнал со десет дипломи за завршени специјализирани школи меѓу другите и од Georgetown University
и Robert Schumann Centre for Advanced Studies при
European University Institute. Во 2004 година бил основач и еден од главните аналитичари во Центар за
истражување и креирање политики (www.crpm.org.
mk). Во првиот семестар на учебната 2004/5 година
бил професор по предметот Јавна политика и масовни медиуми, и Споредбена јавна администрација на
Катедрата по Јавна администрација, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во вториот семестар на истата учебна година бил асистент по предметот Полиција и човекови права, на Полициската
академија. Доцент е на Правниот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од декември 2005
година. До 2007 година предава на Одделот за политички студии и тоа предметите: Политологија и Јавно
мислење и масовни комуникации. Во 2007/8 година
станува доцент на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи (ФАМИС) при
Универзитетот „Климент Охридски“ (УКЛО). Предава: Вовед во политологија, Применета политика,
Меѓународни односи на Балканот, Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ, и Политики на
ЕУ. Од 2015 година е редовен професор на Факултетот
за безбедност при УКЛО. Во 2009 година е добитник
на наградата на Македонската академија на науките
и уметностите, млад научник на годината, за своите
трудови објавени во минатите три години во стручни
списанија и книги.
Библиографија:
1. Даскаловски Ж. Одење по работ: Јакнење на
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Macedonia – scientific-research report, coauthor,
Faculty of Security - Skopje 2015, ISBN978-6084532-59-0;
7. Criminalistic Methodology, Pi-pres Novi Pazar,
co-authorship with Eldar Shaljic, Dusko Tomic,
and Predrag Maric, 2012, ISBN 978-86-907699-1;
Reviewed edition, Pirot, 2013 ISBN 978-86-6023255-9;
8. Criminalistic Intelligence - handbook 2 edition, 2007
- Grafotrans, Skopje ISBN 978-9989-9652-3 - 4;
9. Illegal possession of weapons, ammunition and
dispersing materials related to terrorism - Grafotrans,
Skopje, 2005 ISBN 9989-9652-2-6;
10. Terrorism - Grafotrans, Skopje, 2007.

Марина Малиш Саздовска
Marina Malish Sazdovska
mmsazdovska@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Дипломиран криминалист, Факултет за безбедност - Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ: Магистер по криминалистика,
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“;
Тема: Улогата на криминалистичката полиција во
заштитата и унапредувањето на животната средина.
3. ДОКТОРАТ: Социологија
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
Тема: Еколошкиот криминалитет во Република
Македонија, со посебен осврт на кривичното дело
пустошење шуми.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Социологија на право и криминалистика (51117)
и Социологија на норми и организација (51121)
Предмети:
Криминалистичка тактика 2, Еколошка криминалистика, Безбедносни стратегии и менаџмент и др.
Наставно и/или научно звање: редовен професор

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Bachelor of Criminalistic Sciences, Faculty of
Security - Skopje
2. MASTER’S DEGREE: MSc. in Criminalistics
University: Ss. Cyril and Methodius University Skopje
Thesis: The role of the criminal police in the
protection and improvement of the environment
3. PhD DEGREE: Sociology
University: Ss. Cyril and Methodius University Skopje
Dissertation: Ecological crime in Macedonia with
particular reference to crime devastation forests
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Sociology of Law and Criminalistisc (51117) and
Sociology of Norms and Organizations (51121)
Subjects:
Criminalistic Tactics 2, Environmental Criminalistics,
Security Strategies and Management, etc.
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Биографија:
Марина Малиш-Саздовска е родена во Скопје,
Република Македонија.
Претходно работно искуство: Инспектор во МВР;
доцент на Полициска академија, Скопје; директор на
Полициска академија, Скопје; продекан на Факултетот за безбедност - Скопје; раководител на Катедрата за криминалистички науки; редовен професор од
февруари 2017 година; претседател на Меѓународно
криминалистичко здружение од ноември 2016 година.
Обуки:
- 2012, CEPOL course, (Crime prevention through
Environmental Design)
- 2011, ILEA, (Environmental Criminal Investigations)
[U.S Environmental Protection Agency]
- 2006, Police Academy (Vital Installation Security)
[U.S Bureau of Diplomatic Security]
- 2004, Police Academy and OSCE (Training for Police
Trainer)
Област на интерес: Еколошка криминалистика,
Безбедносен менаџмент и др.
Професор д-р Марина Малиш-Саздовска е автор
на повеќе учебници и учебни помагала, учесник е на
бројни научно-стручни конференции во земјата и
странство, учесник во бројни научноистражувачки
проекти и обуки од областа на комуникациите и менаџментот и др.
Библиографија:
1. Безбедносен менаџмент (општа книга), учебник,
Факултет за безбедност, „Ван Гог“, Скопје, 2009;
2. Криминологија на животната средина, второ издание, „Соларис принт“, Скопје, 2009;
3. Меѓународни стандарди и практики за заштита
на животната средина, Факултет за безбедност Скопје, 2010;
4. Упатство за истражување на криминал врз животната средина, Факултет за безбедност - Скопје,
2013;
5. Меѓународна заштита на животната средина,
учебник, Факултет за безбедност - Скопје, 2014;
6. Упатство за безбедносен менаџмент, Факултет за
безбедност - Скопје, 2014;
7. Жртви на криминал врз животната средина
(Студентски перцепции на криминалот врз животната средина), Кривично-правни работи,
Списание за криминалистика, криминологија,
и безбедносни студии, година XII, Сараево 2012,
No. 5 - 6;
8. Употреба на специјални истражни мерки во детектирање на криминал врз животната средина
– Македонски перспективи. White, R. (ed.) (2013)
Transnational Environmental Crime. Farnham:
Ashgate;
9. Разузнавачки дејствиа во сузбивањето на криминалот врз животната средина - Балканот помеѓу
минатотот и иднината: безбедност, решавање
на спорови и Евроатлантски интеграции, том II,
Скопје, 2013;
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Academic and/or scientific title: Full professor
Biography
Marina Malish Sazdovska was born in Skopje, the
Republic of Macedonia.
Previous professional experience: Inspector, Ministry
of Interior; Assistant Professor at the Police Academy
Skopje; Professor of Criminalistic; Director of the
Police Academy; Vice Dean of the Faculty of Security;
Head of the Department of Criminology; Full Professor
since February 2017; President of the International
Criminalistic Association from November 2016.
Professional training:
- 2012, CEPOL course, (Crime prevention through
Environmental Design)
- 2011, ILEA, (Environmental Criminal Investigations)
[U.S Environmental Protection Agency]
- 2006, Police Academy (Vital Installation Security)
[U.S Bureau of Diplomatic Security]
- 2004, Police Academy and OSCE (Training for
Police Trainer), etc.
Professional interests: Environmental Security,
Security Management, etc
Professional Background: Professor Malish Sazdovska
is the author of several textbooks (Environmental
criminology, Security Management, Manual for
Investigation in environmental crimes, Manual
for Security Management, etc). She participated in
international scientific conferences abroad, in numerous
research projects, realized courses and trainings in the
field of communication and management, etc.
Библиографија:
1. Security Management (common book), textbook,
Faculty of Security, Van Gog, Skopje, 2009;
2. Environmental Criminology, Second edition, Solaris
print, Skopje, 2009;
3. International Standards and Practices to Protect the
Environment, Faculty of Security – Skopje, 2010;
4. Manual for Investigation in Environmental Crimes,
Faculty of Security - Skopje, 2013;
5. International Protection of the Environment,
textbook, Faculty of Security - Skopje, 2014;
6. Mannual for Security Management, Faculty of
Security - Skopje, 2014;
7. Victims of Environmental Crime (Students
Perceptions of Environmental Crime), Criminal
Justice Issues, Journal for Criminalistics,
Criminology and Security Studies, Year XII, Sarajevo
2012, No. 5 - 6;
8. Usage of special investigation measures in detecting
environmental crime – Macedonian perspectives.
White, R. (ed.) (2013) Transnational Environmental
Crime. Farnham: Ashgate;
9. Intelligence-led Action in Combating Environmental
Crime - The Balkans between past and future:
security, conflict resolution and Euro-Atlantic
integration, Volume II, Skopje, 2013;

Монографија
10. Управување во услови на кризни настани - Еколошки аспекти, Collegium Antropologicum, том
38, 2014, додаток 1, p. 1 - 254, Загреб, Април, 2014
(impact factor);
11. Примена на спогодбата на Aarhus - анкета, Академско списание за бизнис, Администрација, право и
општествени науки IIPCCL Publishing, Тирана Албанија, том 2, бр. 3 ноември 2016, (impact factor).

10. Managing in Conditions of Crisis Events Environmental Aspects, Collegium Antropologicum,
Volume 38, 2014, Supplement 1, p. 1 - 254, Zagreb,
April, 2014 (impact factor);
11. Implementation of the Aarhus convention - A survey,
Academic Journal of Business, Administration, Law
and Social Sciences IIPCCL Publishing, Tirana Albania, Vol. 2 No. 3 November 2016, (impact factor).

Фросина Ташевска Ременски
Frosina Tashevska Remenski
fremenski@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Филозофски факултет – Скопје;		
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Филозофски факултет – Скопје;		
Тема: Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по
конфликтот од 2001 година.
3. ДОКТОРАТ:		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Филозофски факултет – Скопје;		
Тема: Македонското национално малцинство во
соседните земји: современи состојби.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Социолошки науки
Предмети:
Справување со конфликти;
Полиција и јавност;
Превенција на конфликти и мирно решавање на
споровите;
Превенција на конфликти и мирно решавање на
споровите.
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Фросина Ташевска-Ременски е вонреден професор
на Факултетот за безбедност – Скопје. Во 2007 година
докторирала на Филозофскиот факултет во Скопје и
се здобила со научна титула - доктор на социолошки

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Philosophy – Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University, Skopje
2. MASTER’S DEGREE:
Faculty of Philosophy – Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University, Skopje
(Thesis: Albanians and Macedonians: Ethnic
Interaction in the Republic of Macedonia, before and
after the Conflict of 2001.
3. PhD DEGREE:
Faculty of Philosophy – Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University, Skopje
(Dissertation: Macedonian National Minority in the
Neighbouring Countries: contemporary state
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Sociological Sciences
Subjects:
Conflict Management
Police and the Public
Prevention from Conflicts and Peaceful Solution of
Conflicts
Academic and/or scientific title: Associate Professor
Biography
Frosina Tashevska Remenski is an Associate
Professor at the Faculty of Security – Skopje. In 2007
she was promoted to Doctor of Science at the Faculty of
Philosophy in Skopje, acquiring academic research title
Doctor of Sociological Sciences. Her scientific-research
interests are conflicts, security, interethnic relations, and
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науки. Нејзин научно истражувачки интерес се конфликтите, безбедноста, меѓуетничките односи, полицијата. Таа била ангажирана во многу тела и групи на
Факултетот за безбедност и надвор од него. Во 2012
година била избрана за продекан за настава на Факултетот за безбедност, а била и раководител на Катедрата за полициски науки на Факултетот.
Ременски покажува значаен општествен активизам. Била активна во рамките на невладиниот
сектор. Таа, исто така, била и е носител на значајни
државни функции. Во 2015 година е именувана за
министер за труд и социјална политика во Владата
на Република Македонија. Од 2016 година е пратеник
во Собранието на Република Македонија.
Ременски е автор и коавтор на голем број на научни и стручни трудови, како и статии објавени во
државата и странство. Таа е добитник на Државната
награда „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ во 2008 година, за посебен
придонес во науката од интерес за Република Македонија, за Монографијата „Македонското национално
малцинство во соседните земји: Современи состојби“.
Библиографија:
1. Ташевска-Ременски, Ф., Односите помеѓу полицијата и малцинските (етнички) заедници во мултиетнички општества – Предизвици и пречки,
ГОДИШНИК, Факултет за безбедност, 2012;
2. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и средства у истраживању
и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – полицијска академија,
Београд, ТАРА, 2012;
3. Tashevska-Remenski, F., The Challenges of policing
in multhiethnic societies, Intenational Journal
Sociological Review, Institute of Sociology, Faculty of
Philosophy, Skopje, 2012;
4. Milenkovska,
M.,
Tashevska-Remenski,
F.,
Macedonia – A decade after the ethnic conflict,
International Conference ,,From War to Eternal Peace
on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good
Neighborhood Relation in the Balkans, Hacettepe
University, Dertment of International Relation, ,
Istanbul, Turkey, October 4-7, 2012;
5. Bakreski, O., Tashevska-Remenski, F., Bajdjieva, L.,
The Role of Non-Security Actors in Global Security,
International Conference „Globalization and Security
Challenges in 21th century“, MIT University, 2012;
6. Ташевска-Ременски, Ф., „Лустрацијата во Република Македонија и примена на Законот за определување на дополнителен услов за вршење на
јавна функција“, ФООМ, 2012;
7. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Глобализацијата и заканите по националната безбедност , Зборник на трудови од меѓународна конференција, ЕВРО Балкан, 2013;
8. Remenski F., Nikolovski M., Dakovic B., Sociologija
kriminaliteta – sociološko određivanje kriminala kao
društveni fenomen, Zbornik radova sa konferencije
,,Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i
sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima,, Fakultet
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police. She was engaged in many bodies and groups at
the Faculty of Security and out of it. In 2001 she was
appointed Vice Dean of Teaching at the Faculty of
Security, and she has also been Head of the Department
of Police Sciences at the Faculty.
Remenski shows an important social activism.
She has been active in the framework of the nongovernmental sector. She has also been bearer of
important state appointments. In 2015 she was appointed
Minister of Labour and Social Policy in the Government
of the Republic of Macedonia. Since 2016, she has been
Member of Parliament in the Parliament of the Republic
of Macedonia.
Remenski is an author and co-author of numerous
scientific and expert papers, as well as articles published
in the country and abroad. She is a winner of the state
award “Goce Delchev” in 2008, for special contribution
to science for the interest of the Republic of Macedonia,
for the monograph “Macedonian national minority in
the neigbourhood countries: Contemporary state.
Bibliography:
1. Tashevska – Remenski, F., Relations between Police
and Minority (Ethnic) Communities in Multi-ethnic
Societies – Challenges and Obstacles, Yearbook,
Faculty of Security, 2012;
2. Nikolovski, М., Tashevska - Remenski, F., Application
of Modern Methods and Means in Research and
Proving of New Forms of the Crime of Terrorism,
Criminalistic Police Academy, Belgrade, TARA, 2012;
3. Tashevska-Remenski, F., Challenges of policing
in multhiethnic societies, Intenational Journal
Sociological Review, Institute of Sociology, Faculty of
Philosophy, Skopje, 2012;
4. Milenkovska, M., Tashevska - Remenski, F., Macedonia
– A decade after the ethnic conflict, International
Conference “From War to Eternal Peace on the 100th
Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood
Relation in the Balkans, Hacettepe University,
Department of International Relation, Istanbul, Turkey,
October 4-7, 2012;
5. Bakreski, O., Tashevska - Remenski, F., Bajdjieva, L.,
The Role of Non-Security Actors in Global Security,
International Conference “Globalization and Security
Challenges in 21th century”, MIT University, 2012;
6. Tashevska - Remenski, F., “Lustration in the Republic
of Macedonian and application of the Law on defining
additional requirement for state appointments”,
FOSM, 2012;
7. Nikolovski, М., Tashevska - Remenski, G., Globalization
and Threats on National Security, Compilation of
papers from the International Conference, EURO
Balkan, 2013;
8. Remenski F., Nikolovski M., Dakovic B., Sociology
of Criminality – sociologic definition of crime as a
social phenomenon, Compilation of papers from the
Confernce “Place and Perspective of Criminalistics,
Criminology, and Security Studies in Modern times“,

Монографија
za kriminslistiku, kriminologiju I sigurnosne studije,
Sarajevo, 2014;
9. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Пивоваров, В., Корупцијата сериозна закана за демократските држави“, Зборник на трудови од меѓународна конференција, Факултет за безбедност
– Скопје, 2014;
10. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Петревски, Б., Граѓанин – Жртва корупцијског система,
Зборник радова, Криминалистико – полицијска
академија, Београд, ТАРА, 2013.

Faculty of Criminalistics, Criminology, and Security
Studies, Sarajevo, 2014;
9. Nikolovski, М., Tashvska - Remenski, F., Pivovarov, V.,
Corruption – serious threat for democratic countries,
Compilation of papers from an International
Conference, Faculty of Security - Skopje, 2014;
10. Nikolovski, М., Tashevska - Remenski, F., Petrevski,
B., The Citizen – Victim of the Corruption System,
Compilation of papers, Criminalistic-Police Academy
Belgrade, TARA, 2013.

Искра Аќимовска Малетиќ
Iskra Akimovska Maletic
Iskra.maletic@fb.uklo.edu.mk
OБРАЗОВАНИЕ		
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“-Скопје,
Правен факултет - Скопје, (1996).		
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје,
Правен факултет – Скопје (2002);		
Тема: Народниот правобранител на Република
Македонија во заштитата на уставните и законските права на граѓаните.		
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет во Ниш, Правен факултет – Ниш,
Република Србија;		
Тема: Јавне установе у упоредном праву (2008).
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Управно право, Вовед во право,
Уставно право
Предмети:
Прв циклус студии - Управно право, Вовед во
право, Уставно право
Втор циклус студии - Меѓународни стандарди и
практики за заштита на животната средина, Човекови права и меѓународно хуманитарно право,
Споредбено управно право, Кризен менаџмент
во управата.
Наставно и/или научно звање: вонреден професор

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
University: Ss. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty
of Law, (1996)
2. MASTER’S DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty
of Law, (2002)
Ombudsman of the Republic of Macedonia in
protection of constitutional and legal rights of the
citizens”
3. PhD DEGREE:
University of Nis, Faculty of Law Nis, Republic of
Serbia, 2008
Dissertation: “Public Institutions in comparative
law” (2008)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Administrative Law, Introduction to
Law, Constitutional Law
Subjects:
(undergraduate studies) - Administrative Law,
Introduction to Law, Constitutional Law
Second cycle studies - International standards
and Practices for Protection of the Environment;
Human rights and International Humanitarian Law;
Comparative Administrative Law, Crisis management
in administration
Academic and/or scientific title
Associate Professor
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Биографија:
Д-р Искра Аќимовска-Малетиќ е родена 1974 година во Скопје, каде го завршила основното, средното и високото образование. Аќимовска Малетиќ е
доктор на правни науки (област Јавно-правна). Има
објавено четири книги (универзитетски учебник,
учебно помагало и монографии) во земјата и странство. Исто така, има објавено повеќе од 55 трудови
од областа на Управно право, Уставно право, Заштита на човековите права и слободи и Еколошко право,
во научни и стручни списанија и зборници во земјата и во странство.
Д-р Искра Аќимовска-Малетиќ учествувала во
повеќе универзитетски научноистражувачки проекти и проекти поддржани од Европската комисија, Светската банка, УСАИД и Советот на Европа.
Исто така, учествувала во повеќе студиски посети
во странство и остварила учество на повеќе од триесетина меѓународни научни и стручни конференции во земјата и во странство. Аќимовска-Малетиќ
учествувала во спроведување на повеќе обуки, семинари и курсеви за вработените во државните органи
(Државен управен инспекторат, Управа за јавни приходи, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, вработени во казнено-поправните
установи, Дирекција за заштита на лични податоци,
Академија за судии и јавни обвинители, и др.).
Од 2012 година д-р Аќимовска-Малетиќ е член
на Етички поткомитет за медицина, фармација, ветерина и стоматологија на Македонската академија
на науките и уметностите (МАНУ), а од 2016 година е член на Интеруниверзитетската конференција.
Исто така, била раководител на заеднички студии по
Безбедност и финансиска контрола, организирани
со Факултетот за туризам и угостителство - Охрид
на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола. Д-р Аќимовска-Малетиќ била член на организациски одбори за одржување на научни и стручни
конференции, потоа член на редакциски одбори за
издавање на годишници и зборници во земјата и во
странство. Со Одлука на Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование е определена за
ментор на докторски студии и за ментор на студенти
на втор циклус студии. Била ментор на повеќе кандидати и член на комисии за одбрана на магистерски
трудови и докторски дисертации.
Библиографија:
1. Управно право, Факултет за безбедност – Скопје,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Скопје, 2015 (коавтор), (универзитетски учебник)
2. Javne ustanove, Zaduzbina Andrejevic, Beograd,
2009;
3. Вовед во право, Факултет за безбедност - Скопје,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Скопје, 2009 (учебно помагало);
4. Народниот правобранител на Република Македонија (омбудсман) заштитник на правата и слободите на граѓаните, Скопје, 2010 (монографија);
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Biography
Dr. Iskra Akimovska Maletic was born in 1974 in
Skopje, where she finished elementary, secondary and
higher education. Akimovska Maletic has PhD in Legal
Sciences (field in Public Law). She has published four
books (university textbook, textbooks, and monographs)
in the country and abroad. Also she has published over
55 papers in the field of administrative law, constitutional
law, human rights and freedoms and environmental law,
in scientific journals and collections in the country and
abroad.
Dr. Maletic Akimovska participated in many
university research projects and projects supported by
the European Commission, World Bank, USAID and the
Council of Europe. She also participated in several study
visits abroad and more than thirty international scientific
conferences in the country and abroad. Akimovska
Maletic participated in conducting training sessions,
seminars and courses for employees in state bodies
(State Administrative Inspectorate, Ministry of Interior,
Ministry of Justice staff in correctional institutions,
Directorate for Personal Data Protection, Academy
for judges and Public prosecutors of the Republic of
Macedonia, etc.).
Since 2012 D-r Maletic Akimovska is a member of the
Ethics Subcommittee of Medicine, pharmacy, veterinary
medicine and dentistry at the Macedonian Academy of
Sciences and Arts (MANU), and since 2016 is a member
of the Inter-University Conference.
She was also Head of the Joint studies on Security and
Financial control, organized with the Faculty of Tourism
and Hospitality - Ohrid at St. Kliment Ohridski University
- Bitola. D-r Maletic Akimovska was a member of several
committees for organizing scientific conferences, and a
member of editorial boards for issuing yearbooks and
conference proceedings in the country and abroad. With
the Decision of the Board for accreditation and evaluation
of higher education she is appointed mentor for doctoral
studies and a mentor for postgraduate studies.
Bibliography:
1. Administrative Law, Faculty of Security – Skopje, St.
Kliment Ohridski University – Bitola, Skopje, 2015,
co-author (University textbook);
2. Public Institutions, Zaduzbina Andrejevic, Belgrade,
2009
3. Introduction into Law, Faculty of Security - Skopje,
St. Kliment Ohridski University, Bitola, Skopje, 2009
(learning instrument);
4. Ombudsman of the Republic of Macedonia, protectors
of the rights and freedoms of citizens, Skopje, 2010
(monograph);
5. European legal framework for Public Services, Facta
Universitatis, Series Law and Politics, University of
Nis, Vol. 4, N. 1, 2006;
6. Reform of the Public Institutions in the Republic of
Macedonia in accordance with the European legal
framework, Macedonian Academy of Sciences and
Arts, Project: Harmonization of the legal system of the
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5. European legal framework for Public Services, Facta
Universitatis, Series Law and Politics, University of
Nis, Vol. 4, N. 1, 2006;
6. Реформа на јавните установи во Република Македонија во согласност со европската правна рамка,
Македонска академија на науките и уметностите,
Проект Хармонизација на правниот систем на
Република Македонија со правото на Европската
Унија, Реформа на институциите и нејзиното значење за развојот на Република Македонија, Зборник од научна расправа одржана на 18 декември
2008 година, книга 5, Скопје, 2009;
7. Personal data protection in the police sector in the
Republic of Macedonia, Policing in Central and
Eastern Europe, Social Control of Unconventional
Deviance, Conference Proceeding, Faculty of
Criminal Justice and Security , University of Maribor,
Slovenia, Ljubljana 2011, (коавтор);
8. The Macedonian ombudsman as an informal conflict
resolution mechanism between the citizens and the
public administration, NISPAcee Journal of Public
Administration and Policy Volume IV, Number 2,
winter 2011/2012, Special Issue: Law and Public
Management Revisited, Bratislava;
9. Inspection and enforcement of intellectual property
rights, Intellectual Property Rights enforcement, Ss.
„Cyril and Methodius“ University Skopje, „Iustinianus
Primus“ Law Faculty, Skopje, 2012;
10. Human Rights and Public Services: Towards a More
Effective Approach, Croatian and Comparative Public
Administration n. 1/2014, Institut za javnu upravu,
Pravni fakultet Sveućilišta u Zagrebu, 2014.

Republic of Macedonia with the Law of EU, Reform of
the Institutions and its meaning for the development
of the Republic of Macedonia, Compilation of
scientific discussions held on 18 December 2008,
Book 5, Skopje, 2009;
7. Personal data protection in the police sector in the
Republic of Macedonia, Policing in Central and
Eastern Europe, Social Control of Unconventional
Deviance, Conference Proceeding, Faculty of
Criminal Justice and Security, University of Maribor,
Slovenia, Ljubljana 2011, (co-author);
8. Macedonian ombudsman as an informal conflict
resolution mechanism between the citizens and the
public administration, NISPAcee Journal of Public
Administration and Policy Volume IV, Number 2,
winter 2011/2012, Special Issue: Law and Public
Management Revisited, Bratislava;
9. Inspection and enforcement of intellectual property
rights, Intellectual Property Rights enforcement, Ss.
Cyril and Methodius University Skopje, “Iustinianus
Primus” Law Faculty, Skopje, 2012;
10. Human Rights and Public Services: Towards a More
Effective Approach, Croatian and Comparative
Public Administration n. 1/2014, Institute for Public
Administration, Faculty of Law at the University of
Zagreb, 2014.

Марјан Николовски
Marjan Nikolovski
mnikolovski@fb.uklo.edu.mk
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Филозофски факултет – Институт за безбедност,
одбрана и мир.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ Факултет за безбедност;
Тема: Методика на откривање на кривичното
дело тероризам во Р Македонија 1998-2002 година.

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Philosophy - Institute for security, defense
and peace
2. MASTER’S DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Security - Skopje
Thesis: Methods of detecting criminal acts of
terrorism in Macedonia from 1998 to 2002
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3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“;
Тема: Поврзаноста и влијанието на организираниот криминал, тероризмот и политиката.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Општествени науки - Криминалистика
Предмети:
Криминалистичка тактика 2
Методика на истражување на организиран криминал
Современи безбедносни системи
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Марјан Николовски е роден на 13.5.1966 година
во Куманово. Дипломирал на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофски факултет во
Скопје. Титулата магистер на криминалистички науки ја стекнал на Факултетот за безбедност – Скопје,
на тема „Методика“, докторирал на Институтот за
социолошки и политичко-правни истражувања на
тема „Поврзаноста и влијанието на организираниот криминал, тероризмот и политиката“, работел
како началник во Министерството за внатрешни работи чии главни активности и одговорности
биле справување со организиран криминал и тероризмот. Од 2007 година работи на Факултетот за
безбедност на Катедрата за криминалистички науки. Автор е на повеќе книги, статии и учествувал
на голем број конференции и научноистражувачки
проекти.
Библиографија:
- Учебник „Организиран криминал и корупција“,
коавтор, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;
- Учебник „Современи безбедносни системи“, коавтор, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;
- Монографија „Поврзаност и влијание на организиран криминал, тероризам и политика“, „Графотекс“, 2008;
- Методика на истражување на општ криминал,
скрипта, коавтор;
- Истражувачки извештај од истражување „Јавното мислење на граѓаните на Република Македонија за корупцијата“ 2013-2015;
- Автор на 36 научни и стручни трудови во земјата
и во странство, од областа на криминалистиката
и безбедноста.
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3. PhD DEGREE:
University: Ss. Cyril and Methodius University
(Dissertation: The relationship and impact of
organized crime, terrorism and politics)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Social sciences - Criminalistics
Subjects:
Criminal Tactics 2
Methodology of investigating organized crime
Modern security systems
Academic and/or scientific title:
Аssociate Professor
Biography
Marjan Nikolovski was born on 13.05.1966 in
Kumanovo. He graduated at the Faculty of Philosophy
- Institute for security, defense and peace - Skopje. He
acquired the academic title Master of Criminalistic
science at the Faculty of Security in Skopje, by his
thesis “Methods of detecting criminal acts of terrorism
in Macedonia from 1998 to 2002”. His Doctoral
dissertation was titled: “Relationship and impact of
organized crime, terrorism and politics”. He worked
as Head of the Ministry of Interior where his main
activities and responsibilities were dealing with
organized crime and terrorism. From 2007 he has been
working at the Faculty of Security in Skopje, in the
Department of Criminalistic Sciences. He is an author
of numerous books, articles and he participated in
numerous conferences and research projects.
Bibliography:
- Schoolbook “Organized Crime and Corruption”, coauthor, Faculty of Security – Skopje, 2010;
- Schoolbook “Modern Security Systems”, co-author,
Faculty of Security, Skopje, 2010;
- Monograph “Relation and Influence of Organized
Crime, Terrorism, and Politics”, Grafoteks, 2008;
- Methodology of Research of General Crime, a script,
co-author;
- Report from the research of “Public opinion of the
citizens of the Republic of Macedonia on corruption”
2013 – 2015;
- Author of 36 scientific and expert papers in the
country and abroad, in the area of criminalistics and
security.
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Светлана Николоска
Svetlana Nikoloska
svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
svetlananikoloska@hotmail.com
OБРАЗОВАНИЕ		
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“, Факултет за безбедност -Скопје, 1992.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:		
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ – Битола, 2002;		
Тема: Криминолошки и криминалистички карактеристики на малолетничкиот криминалитет во југозападниот дел на Република Македонија.
3. ДОКТОРАТ:		
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ – Битола;
Тема: Кривични дела против службената должност – криминолошко криминалистички карактеристики.		
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Општа криминалистичка теорија со криминалистичка тактика (51600) и Криминалистичка методика (51601).
Предмети:
Прв циклус студии:
1. Методика на истражување на општ криминалитет
2. Економска криминалистика
3. Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет
4. Методика на истражување на компјутерски криминалитет
5. Компјутерски криминал и информациски систем
6. Методика на истражување на финансиски криминал
7. Перење пари
8. Компјутерски криминал
9. Економско – финансиски криминал
Втор циклус студии:
1. Економски и финансиски криминал
2. Методика на истражување на економско - финансиски криминал
3. Перење пари и финансирање на тероризам (напредно ниво)

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of
Security – Skopje, 1992
2. MASTER’S DEGREE:
St. Kliment Ohridski University – Bitola, 2002
(Thesis:
Criminological
and
Criminalistic
Characteristics of Juvenile Crime in the Southwestern
part of the Republic of Macedonia)
3. PHD DEGREE:
St. Kliment Ohridski University - Bitola
(Dissertation: Crimes against Official Duty –
Criminological and Criminalistic Characteristics)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: General Criminalistic Theory with
Criminalistic Tactics (51600)
Criminalistic Methodology (51601)
Subjects: First cycle studies:
1. Methodology of Research of General Criminality
2. Economic Criminalistics
3. Methodology of Research of Economic Financial
Crime
4. Methodology of Research of computer Crime
5. Computer Crime and Information Systems
6. Methodology of Research of Financial Crime
7. Money Laundering
8. Computer Crime
Second cycle studies
1. Economic and Financial Crime
2. Methodology of Research of Economic Financial
Crime
3. Money Laundering and Financing of Terrorism
(advanced level)
4. Methodology of Research of Computer Crime
5. Methodology of Research of Organized Financial
Crime
6. International Cooperation in Combating Financial
Crime
7. Human Rights and Financial Controls and
Investigation.
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4. Методика на истражување на компјутерски криминал
5. Методика на истражување на финансиски организиран криминал
6. Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал
7. Човекови права при финансиски контроли и истраги
8. Форензика на економско – финансиска документација
9. Компјутерска форензика
10. Криминалистичка методика
Трет циклус студии:
1. Истражување на финансиски криминал и финансиски истраги
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Родена е на 10.1.1968 година во Кочани, средно образование завршила во економско - правното
училиште „Борис Кидриќ“ во Скопје, како правен
техничар. Во 1987 година се запишува на Факултетот
за безбедност во Скопје каде дипломирала во 1992
година. Во декември 1992 година се запишува на постдипломски студии на Факултетот за безбедност во
Скопје, каде магистрирала во 2002 година, а во 2008
година докторирала на истиот Факултет . Работната
кариера ја започнува во МВР на РМ - ОВР Кичево
во 1992 година и во МВР во повеќе организациски
единици во ОВР Кичево и во МВР на РМ Скопје во
Националниот координативен центар за гранично
управување при Владата на РМ. Во периодот од 2004
година е ангажирана на Полициската академија како
инструктор во основна обука и како соработник на
повеќе предмети. Од април 2009 година е избрана
во наставно – научно звање доцент на Факултетот
за безбедност во Скопје, а во декември 2013 година е
избрана за вонреден професор.
На Факултетот за безбедност е ангажирана во
повеќе комисии и тела, повеќе години била прв ментор за практична настава на студентите , учествува
во изработка на елаборати за студиски програми и
изработува повеќе оценки за авторезимеа за други
универзитети. Има учествувано во повеќе меѓународни и национални научни проекти, учествувала
на повеќе меѓународни и национални конференции.
Има ангажман на Правниот факултет во Кичево на
прв и втор циклус студии. Учествува во комисии и
тела за измена и дополнување на Казнениот законик,
за казнена политика на судовите и слично. Била ментор на 70 дипломски трудови, на 25 магистерски трудови и на 4 докторски дисертации, а учествувала и во
повеќе комисии. Како ментор и член во комисии за
дипломски и магистерски трудови зема учество и на
други факултети во рамките на УКЛО.
Од 1 октомври 2015 година е проректор за финансии и развој на Универзитетот „Свети Климент
Охридски“ - Битола.
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8. Forensics of Economic Financial Documentation
9. Computer Forensics
10. Criminalistic Methodology
Third study cycle
1. Investigating financial crime and financial trials
Academic and/or scientific title
Associate Professor
Biography
Prof. Nikoloska was born in Kochani, on 10 January
1968. She finished the Economic and Law Secondary
School “Boris Kidric” in Skopje. In 1987 she entered the
Faculty of Security – Skopje and obtained her BA degree
in 1992. In December 1992 she enters the post-graduate
studies of the Faculty of Security in Skopje and obtained
her Master Degree in 2002 and her Doctoral Degree in
2008. Her professional career starts in the Ministry of
Interior of the Republic of Macedonia – OVR Kichevo
in 1992. She also worked on several other positions in
the Ministry, in the organizational units in Kichevo
and Skopje. Furthermore, she worked in the National
Coordination Center of the Macedonian Government
for border management. In 2004 she started working in
the Police Academy as an instructor in basic training
and as supporting staff for various courses. In 2009 she
was elected Assistant Professor at the Faculty of Security
in Skopje, and in December 2013 – Associate Professor.
At the Faculty, she is involved in the activity of
several committees and bodies, in mentoring practical
training of students of different study years, participated
in preparation of Study Programme Outlines, worked
on paper reviews for various universities. She has
participated in numerous national and international
scientific projects and national and international
scientific conferences. Prof. Nikoloska is also teaching in
the first and second cycles of study at the Faculty of Law
in Kichevo. She has also been a member of committees
and bodies involved in preparing the amendments to the
Criminal Code, to the Law on Criminal Procedure, etc.
She has been mentoring 70 papers of Bachelor students,
25 Master’s theses and 4 doctoral dissertations. Apart
from this, she is mentor and member of BA and MA
committees of other faculties – UKLO units.
Prof. Nikoloska is Vice-Rector for Finance and
Development of St. Kliment Ohridski University of
Bitola since October 1, 2015.
Bibliography:
University textbooks:
1. Methodology of Research of Economic – Financial
Criminality, 2013;
2. Methodology of Research of Computer Criminality,
2014;
3. Economic Criminalistics, 2015;
4. Methodology of Research of General Criminality,
2015;
Handbook:
1. Money Laundering – Criminologic, Criminal-legal
and Criminalistic Characteristics, 2014;
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1.
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Библиографија:
Универзитетски учебници:
Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет, 2013;
Методика на истражување на компјутерски криминалитет, 2014;
Економска криминалистика, 2015;
Методика на истражување на општ криминалитет, 2015.
Прирачник:
Перење пари – криминолошки, кривично – правни и криминалистички карактеристики, 2014.
Монографии:
Малолетничкиот криминалитет во Република
Македонија, 2007;
Економска криминалистика во коавторство со
проф. д–р Гоце Џуклески во три изданија;
Меѓуинституционална соработка во процесот на
истражување на економско-финансиски криминал во Република Македонија, Ревија за криминалистика и криминологија, Љубљана 65 / 2014.
Impact factor current 0,34;
Управување во услови на криза – еколошки аспекти, Collegium Antropologicum, том 38, бр. 1 додаток (2014) Impact Factor (indexed), во коавторство
со Марина Малиш Саздовска;
Улогата на банките како ентитет во системската
превенција на перење пари во Република Македонија, Elsevier Ltd Publishing agreement, Procedia
– Social and Behavioral Sciences 44 (2012) 453 – 459,
во коавторство со Ивица Симоновски.

1.
2.
3.

4.

5.

Monographs:
Juvenile Criminality in the Republic of Macedonia,
2007;
Economic Criminalistics in co-autorshio with D-r
Goce Djukleski in three editions;
Inter-Institutional Cooperation in the Process of
Investigating Economic-Financial Crime in the
Republic of Macedonia, Revija za kriminalistiko in
kriminologijo / Ljubljana 65 / 2014. Impact factor
current 0,34;
Managing in Conditions of Crisis Events –
Environmental Aspects, Collegium Antropologicum,
Vol. 38 No 1 Suppl (2014) Impact Factor (indexed),
co–author Marina Malis Sazdovska;
Role of Banks as Entity in the System Prevention of
Money Laundering in the Republic of Macedonia,
Elsevier Ltd Publishing agreement, Procedia –
Social and Behavioral Sciences 44 (2012) 453 – 459,
co author Ivica Simonovski.

Драгана Батиќ
Dragana Batic
dbatic@yahoo.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Филозофски факултет-Скопје, Психологија.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: Филозофски факултет - Психологија, Универзитет во Белград;
Тема: Емоционално-социјални односи на детето
и мајката во дефициентно бегалско семејство.

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Philosophy - Skopje, Bachelor of
Psychology
2. MASTER’S DEGREE:
University of Belgrade, Faculty of Philosophy,
Department of Psychology, MA in Psychology
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3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: Нови Сад - Филозофски факултет,
Психологија;
Тема: Ментално здравје на адолесцентите на разведени родители - ризици и резилиентност.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Психологија
Предмети:
Вовед во психологија со криминалистичка психологиjа
Психологија на криминално однесување
Криминалистичка психопатологија
Психологија на комуникации
Пенолошка психологија
Соочување со стресот
Третман на лица со девијантно однесување
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Драгана Батиќ е доктор по психолошки науки,
вонреден професор на Фaкултет за безбедност Скопје. Родена е 1962 година во Белград. Дипломирала психологија на Филозофскиот факултет во
Скопје, магистрирала на Клиничка психологија на
Филозофскиот факултет во Белград, а докторирала во областа на Клиничка психологија и ментално
здравје на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Ги
предава психолошките предмети на Факултетот за
безбедност на прв, втор и трет циклус на студии.
Професионалната кариера ја започнува како
психолог во Центарот за социјална работа, каде
работи од 1990 до 2007 година на дијагностика,
психосоцијална интервенција и психотерапија на
малолетните престапници, конфликтните семејства, брачните парови во процес на развод на брак,
жртвите на семејно насилство, децата - жртви на
психичка, физичка и сексуална злоупотреба.
Има завршено повеќе едукации од областа на
Психотерапија и Психосоцијална интервенција.
Учествувала во бројни истражувања и проекти, научни и стручни конференции во земјата и во странство. Нејзините истражувања се занимаваат со психолошките карактеристики на маргинализирани
групи како што се: бегалци, деца на улица, деца на
разведени родители, осудени лица, деца во ризик,
жртви на семејно насилство, како и со психолошки
последици од различни стресни околности.
Се занимава со клиничка психологија, психопатологија, психологија на криминалното однесување
и психологија на стресот.
Од почетокот на 2007 година е во постојан работен однос на Факултетот за безбедност.
Преку својата истражувачка дејност, психолошките сознанија ги применува во областите на
криминологијата, криминалистиката, пенологијата
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(Thesis: Emotional and social relationships between
a child and a mother in structurally deficient families
of refugees)
3. PhD DEGREE:
Faculty of Philosophy, Novi Sad, Psychology
University: University of Novi Sad
(Dissertation: Mental health of adolescents of
divorce parents (risks and resilience)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Subjects:
Introduction in Psychology and Criminal Psychology
Psychology of Criminal Behavior
Criminal Psychopathology
Psychology of Communication
Penological Psychology
Coping with Stress
Treatment of Persons with Deviant Behavior
Academic and/or scientific title: Associate Professor
Biography
Dragana Batic holds a PhD in psychological sciences
and she is an Associate Professor at the Faculty of
Security in Skopje. She was born in 1962 in Belgrade.
She completed a Bachelor degree in psychology at the
Faculty of Philosophy in Skopje, her Master‘s degree
in Clinical psychology at the Faculty of Philosophy in
Belgrade, and her PhD in the area of Clinical psychology
and mental health at the Faculty of Philosophy in Novi
Sad. She teaches psychological subjects at the Faculty of
Security in Skopje in the first, second, and third cycle
of studies.
Batic started her professional career as a psychologist
in the Center for Social Work, where she worked from 1990
to 2007. She worked in the diagnostics, psychotherapy,
and psychosocial intervention of juvenile offenders,
families dealing with conflicts, couples undergoing
divorce, victims of domestic violence, and child victims
of mental, physical, and sexual abuse. She has completed
numerous trainings in the area of psychotherapy and
psychosocial intervention. Moreover, she attended
many research projects and scientific conferences
in our country and abroad. The studies deal with
psychological characteristics of marginalized groups
such as refugees, street children, children of divorced
parents, inmates, children at risk, victims of domestic
violence as well as with the psychological consequences
of different stressful circumstances. She works with
clinical psychology, psychopathology, psychology of
criminal behavior and psychology of stress.
She has been teaching at the Faculty of Security in
Skopje since 2007. She represents a pioneering venture
in the area of Applied Psychological in the Republic
of Macedonia through her research and psychological

Монографија
што во одреден степен претставува пионерски потфат за оваа применета психолошка област во Република Македонија.
На Факултетот за безбедност за првпат воведува
предмети како што се: Соочување со стресот, Пенолошка психологија, Третман на лица со девијантно
однесување.
До сега има објавено три книги, како и повеќе од
50 научни и стручни трудови.
Библиографија:
1. Деца и развод - перспектива адолесцената, Задужбина Андрејевић, Београд, Република Србијa, 2010;
2. Психологија на комуникацијата, Факултет за
безбедност - Скопје, 2012;
3. Психопатологија, Факултет за безбедност Скопје, 2016 (коавторски со Крстеска Р.).
Научни и стручни трудови:
4. Ličnost pripadnika organizovanog kriminala:
Narcista, makijavelista ili psihopata, Društveni
aspekti organizovanog kriminala, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011;
5. Заштита деце разведених родитеља која су жртве
емоционалног злостављања, Temida; Часопис о
виктимизацији, људским правима и роду, бр.3,
септембар, 2011, стр. 5-22 бр. 3, тема - Деца: учиниоци насиља, жртве, посматрачи, (коавторски
со Аќимовска-Малетиќ И.);
6. Traumatisation of the members of the police, the
participants in the conflict in Macedonia 2001,
International Scientific Conference Security in
post-conflict (western) Balkans: Transition and
challenges faced by the Republic of Macedonija,
Skopje, 2011 (коавторски со Ивановски Ј.);
7. Family as risk factor of youth violence - psycholocical
approach, International scientific conference of
proceedings of international significance, Arcibald
Reiss Days, Volume I, Academy of criminalistics and
police studies, 2011;
8. Резилијентност породице избеглица, „Темида“,
часопис о виктимизацији, људским правима и
роду, Београд, бр. 4, 15. децембар 2012;
9. The importance of investigative interview with
suspect in police investigation, ХОРИЗОНТИ,
меѓународно научно списание, година IX, број
10, 2013, Битола (коавторски со Гогов Б.);
10. Psychosocioal Vulnerability, Life stress and Coping
in prison population, Arcibald Reiss Days, Volume I,
Academy of criminalistics and police studies, 2013.

knowledge which she applies in the fields of criminology
and forensic penology.
Batic introduced new subjects at the Faculty of
Security - Skopje for the first time. These are: Coping
with Stress, Penological Psychology, and Treatment of
Persons with Deviant Behavior.
She has published three books, and over 50 scientific
papers.
Bibliography:
1. Children and divorce - perspective of adolescents,
Zaduzhbina Andrejevic, Belgrade, Republic of
Serbia, 2010;
2. Psychology of Communication, Faculty of Security Skopje, 2012;
3. Psychopathology, Faculty of Security - Skopje, 2016
(co-authorship with Krsteska R).
Scientific and expert papers:
4. Personality of the members of organised crime: a
narcissist, Machiavellist, or psychopath, Social aspects
of organised crime, Institute of International Politics
and Economy, Belgrade 2011;
5. Protection of children of divorced parents who are
victims of emotional abuse, Temida - Journal on
victimisation, human rights, and gender, No.
3, September 2011, p. 5 - 22, Subject: Children:
violators, victims, observers (co-authorship with
Acimovska-Maletic I.);
6. Traumatisation of the members of the police participants in the conflict in Macedonia 2001,
International Scientific Conference Security in
post-conflict (western) Balkans: Transition and
challenges faced by the Republic of Macedonia,
Skopje, 2011 (co-authorship with Ivanovski Ј.);
7. Family as a risk factor of youth violence - psychological
approach, International Scientific Conference of
proceedings of international significance, Arcibald
Reiss Days, Volume I, Academy of criminalistics and
police studies, 2011;
8. Resilience of the families of refugees, Temida Journal on victimisation, human rights, and gender,
Belgrade, No. 4, 15 December 2012;
9. The importance of the investigative interview of a suspect
in the police investigation, Horizons, International
scientific magazine, Year IX, No. 10, 2013, Bitola
(co-authorship with Gogov, B.);
10. Psychosocial Vulnerability, Life stress and coping in
prison, Arcibald Reiss Days, Volume I, Academy of
criminalistics and police studies, 2013.
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Саше Герасимоски
Sashe Gerasimoski
sgerasimoski@yahoo.com
sasegerasimoski@gmail.com
OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“, Битола, Факултет за туризам и угистителство –Охрид.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“, Скопје,
Филозофски факултет, Институт за социологија,
Скопје;
Тема: Социолошката димензија на охридската
средноваковна уметност.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје,
Филозофски факултет, Институт за социологија,
Скопје;
Тема: Културните вредности и ризикот во современото општество со посебен осврт на македонското општество.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Социјална патологија, Приватна безбедност
Предмети:
Социјална патологија
Систем на приватна безбедност
Процена на ризик
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Професор д-р Саше Герасимоски е роден на
19.6.1977 година. Дипломирал во 2001 година, а магистрирал на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, во 2006 година. На истиот
Институт во 2010 година ја одбранил и својата докторска дисертација под наслов „Културните вредности и
ризикот во современото општество со посебен осврт
на македонското општество“ и се стекнал со титулата
доктор на социолошки науки. Во 2006 година бил избран за помлад асистент на Факултетот за безбедност
во Скопје, во 2009 за асистент, во 2011 година за доцент,
а во 2015 година бил избран за вонреден професор на
научните области - Социјална патологија и Приватна безбедност. На Факултетот за безбедност предава
предмети од наведените области на сите три степени
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
St. Kliment Ohridski University - Bitola, Faculty of
Tourism and Hospitality, Ohrid
2. MASTER’S DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, Faculty
of Philosophy, Institute of Sociology, Skopje
(Thesis: Sociological Dimension of Ohrid Medieval
Art)
3. PhD DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, Faculty
of Philosophy, Institute of Sociology, Skopje
(Dissertation: Cultural Values and Risk within
the Contemporary Society with Special Review on
Macedonian Society)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Social Pathology, Private Security
Subjects:
Social Pathology
System of Private Security
Risk Assessment
Academic and/or scientific title
Associate Professor
Biography
Associate professor Sashe Gerasimoski, PhD, was
born on 19.06.1977. He graduated in 2001 and got his
Master‘s degree at the Institute of Sociology within the
Faculty of Philosophy in 2006. He acquired his doctoral
degree in 2010. The title of his doctoral dissertation was
„Cultural Values and Risk within the Contemporary
Society with a Special Review on Macedonian Society“
and thus obtained his PhD in Sociology. In 2006 he was
elected Junior Assistant at the Faculty of Security in
Skopje, in 2009 Assistant, in 2011 Assistant Professor,
and in 2015 he was elected Associate Professor in the
scientific fields of Social Pathology and Private Security.
On the Faculty of Security he teaches subjects within
the elected scientific fields at all three levels (cycles): first
(undergraduate), second (master) and third (doctoral).
In the period from 2003 to 2009 he was active in the
NGO sector. With his scientific and professional papers
he participated in national and international scientific

Монографија
(циклуси): прв (додипломски), втор (постдипломски)
и трет (докторски). Во периодот од 2003 до 2009 година
бил активен и во НВО секторот. Учествувал со свои
научни и стручни трудови на домашни и меѓународни научни собири и во неколку научноистражувачки
проекти од домашен и меѓународен карактер. Објавил
педесеттина научни и стручни трудови во домашни
и меѓународни научно-стручни изданија. Во два мандата бил главен ЕКТС координатор на Факултетот за
безбедност. Во март 2017 година, одржал предавања
на Факултетот за безбедносни науки во Љубљана при
Универзитетот во Марибор, во рамките на Програмата Еразмус + за мобилност на академски кадар. Автор
е на една и коавтор на пет книги, од кои три универзитетски учебници. Добро ги зборува англискиот, францускиот, српскиот и хрватскиот јазик.
Библиографија:
1. Герасимоски Саше, Сотлар Андреј, Двојмоч Миха,
(2016), „Приватната безбедност при заштита на
критична инфраструктура - правни и практични
аспекти: Компаративна студија во Македонија и
Словенија“, Записник од меѓународната научна
конференција „Современи трендови во општествената контрола на криминал“, Факултет за безбедност - Скопје, том IV. стр: 33 - 46;
2. Герасимоски Саше и Арсовски Марјан (2016), „Улогата на советите за локална превенција во превенцијата на социопатолошки појави во град Скопје“,
Записник од Меѓународната научна конференција:
Сигурност, безбедност, и општествена контрола во
локалните општини, Љубљана: Факултет за кривично право и безбедност, стр. 59-66;
3. Герасимоски Саше и Арсовски Марјан (2015),
„Компаративни искуства за ограничениот степен
на самозаштита на правото на живот, приватност, и приватен имот во приватната безбедност“,
Записник од 4. меѓународна научна и професионална конференција „Денови на истражување на
Високата полициска школа во Загреб“, Загреб, Висока полициска школа, стр: 809-818;
4. Герасимоски Саше (2014), „Приватната безбедност во итни ситуации: Компаративни искуства“,
Записник од Меѓународна научна конференција
Archibald Reiss Days, Академија за Криминалистички и Полициски Студии и Германската фондација за меѓународна правна соработка, Белград,
том 2, стр: 363-3705;
5. Герасимоски Саше и Дурмиши Арисола (2014),
„Насилство помеѓу младите во пост-транзиционите земји: Компаративни искуства на Република
Македонија и Република Албанија“, Записник од
Меѓународна научна конференција, Насилството
во Србија: причини, форми и последици и општествени реакции, Белград, том 2, стр. 165-175;
6. Герасимоски Саше (2013), „Заштита од криминал
преку јавна и приватна соработка во безбедносниот систем на Република Македонија“, Varstvoslovje,
Списание за кривично право и безбедност, Марибор, 15(2), стр: 294 - 308;

meetings and in several research projects of national
and international character. He has published around
fifty scientific and professional papers in national and
international scientific and professional publications.
He was chief ECTS coordinator of the Faculty of
Security in two terms. In March 2017 he lectured at the
Faculty of Criminal Justice and Security in Ljubljana,
University of Maribor, within the Erasmus + program
for academic staff mobility. He is the author of one
and co-author of five books, of which three university
textbooks. He speaks fluent English, French, Serbian
and Croatian language.
Bibliography:
1. Gerasimoski Saše, Sotlar Andrej, Dvojmoč Miha,
(2016), Private Security in Protection of Critical
Infrastructure-Legal and Practical Aspects: Comparative
Study of Macedonia and Slovenia, Proceedings of the
International Scientific Conference ‘Contemporary
Trends in the Social Control of Crime’, Faculty of
Security, Skopje, Vol. IV. pp: 33-46;
2. Gerasimoski, Saše & Arsovski Marjan (2016), The
Role of the Local Prevention Councils in Prevention
of Socio-pathological Phenomena in the city of Skopje,
Proceedings of the International Scientific: Safety,
Security and Social Control in Local Communities,
Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security,
pp. 59-66;
3. Gerasimoski Saše & Arsovski Marjan (2015),
Comparative experiences of the limited degree of selfdefense of the right to life, privacy and private property
in private security, Proceedings of the 4th International
Scientific and Professional Conference Police College
Research Days in Zagreb, Zagreb, Police College,
pp:809-818;
4. Gerasimoski, Saše (2014), Private Security in
Emergency Situations: Comparative Experiences,
Proceedings of the International Scientific Conference
Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic
and Police Studies and German Foundation for
International Legal Cooperation, Belgrade, Vol. 2, pp:
363-3705;
5. Gerasimoski, Saše & Dyrmishi, Arsiola (2014),
“Violence among Youth in Post-Transitional
Countries: Comparative Experiences of the Republic
of Macedonia and the Republic of Albania”, Proceeding
of the International Scientific Conference, Violence in
Serbia: Causes, Forms and Consequences and Social
Reactions, Belgrade, Vol. 2, pp. 165-175;
6. Gerasimoski, Saše (2013), Crime Prevention Through
Public-Private Cooperation within the Security System
of Republic of Macedonia, Varstvoslovje, Journal of
Criminal Justice and Security, Maribor, 15(2), pp:
294-308;
7. Gerasimoski, Saše (2013), Risk factors of violent
behaviour among the youth in Republic of Macedonia
with emphasis on peer group violence, Zbornik
radova Međunarodne naučno-stručne Konferencije
Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini
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7. Герасимоски Саше (2013), „Фактори на ризик од
насилно однесување помеѓу младите во Република
Македонија, со акцент на врсничко групно насилство“, Зборник на трудови од Меѓународната научно-стручна конференција за врсничко насилство
(етиологија, феноменологија, научни достигнувања, компаративни искуства), Бања Лука, Висока
школа за внатрешни работи, стр. 157-170;
8. Герасимоски Саше и Мојсоска Снежана (2012),
„Функционирање на инвестициските фондови
во Република Македнија во услови на промена
на средината”, Procedia: Општествени и бихејвиорални науки, 44, Elsevier, стр. 446-452;
9. Спасески Јордан, Николовски Марјан, Герасимоски Саше (2010), Безбедносни системи: Прилог
кон учењето за националните безбедносни системи, Скопје: Факултет за безбедност;
10. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Герасимоски
Саше (2008), Приватна безбедност, Скопје-Охрид: Полициска академија и Факултет за туризам
и угостителство.

prevazilaženja, komparativna iskustva), Banja Lukа:
Visoka škola unutrašjnih poslova, pp. 157-170;
8. Gerasimoski Saše & Mojsoska Snezana (2012),
Functioning of investment funds in Republic of
Macedonia in terms of changing environment,
Procedia: Social and Behavioral Sciences, 44, Elsevier,
pp. 446-452;
9. Spaseski Jordan, Nikolovski Marjan, Gerasimoski Saše
(2010), Security systems: Addition to the studying of
national security systems, Skopje: Faculty of Security;
10. Spaseski Jordan, Aslimoski Pere, Gerasimoski Saše
(2008), Private security, Skopje - Ohrid: Police
Academy and Faculty of Tourism and Hospitality.

Марјан Арсовски
Marjan Arsovski
arsovskim@yahoo.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен Факултет „Јустинијан Први“.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
1. Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен Факултет „Јустинијан Први“.
2. Европска интеграција и развој „Vrije“, Универзитет во Брисел.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен Факултет „Јустинијан Први“.
Наставно/научна облас и предмети:
Предмети:
Вовед во право и уставно право
Евроатлантска безбедносна интеграција
Eвроатлантски безбедносни интеграции
Европско право
Евроатлантски безбедносни интеграции
Заедничка надворешна и безбедносна политика
на Европската Унија
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Ss. Cyril and
Methodius University of Skopje
2. MASTER’S DEGREE:
1. Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Ss. Cyril and
Methodius University of Skopje
2. European Integration and Development “Vrije”,
Institute for European Studies - Brussels
3. PhD DEGREE:
Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Ss. Cyril and
Methodius University of Skopje
Subjects:
Introduction into Law and Constitutional Law
Euro-Atlantic Security Integration
European Law
Common Foreign and Security Policy of EU
Diplomacy and International Negotiations
Academic and/or scientific title
Associate Professor

Монографија
Дипломатија и меѓународно преговарање
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Марјан Арсовски докторирал на Универзитетот
„Свети Кирил и Методиј“, на Правнот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Магистрирал на Европска
интеграција и развој „Vrije“ - универзитет во Брисел.
Исто така, тој е магистер на Меѓународно и компаративно право – од „Institute for European Studies“”Брисел, како и магистер на Правни науки , насока
Меѓународно право - на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Правен факултет - Скопје
Арсовски има работено за Европската комисија во
Брисел – во Комесаријатот за информатичко општество. После постдипломските магистарски студии во
Брисeл работи во Владата на Република Македонија
во Секретаријатот за европски прашања и Секретаријатот за законодавство. Од 2008 година работи како
асистент за Вовед во право и Уставно право на Факултетот за безбедност – Скопје, каде од 2009 година
продолжува да работи како доцент на истиот. Во 2014
година е избран за вонреден професор.

Biography
Marjan Arsovski finished his Doctoral studies at
the Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Law
“Iustinianus Primus” in Skopje. He has two Master’s
degrees: one of European Integration and Development
“Vrije” University of Brussels, International and
Comparative Law – Institute for European studies
– Brussels, and the other as Master in Legal sciences,
stream of international law, Ss. Cyril and Methodius
University, Faculty of Law in Skopje.
He has worked for the European Commission in
Brussels – in the Commissariat Informatic Society.
After his Master’s studies in Brussels he works in the
Government of the Republic of Macedonia in the
Secretariat for European questions and the Secretariat
for legislation. In 2008 he was elected Assistant of
Introduction into Law and Constitutional Law at the
Faculty of Security – Skopje, where in 2009 he was
elected Assistant Professor. In 2014 he was elected
Associate Professor.

Снежана Мојсоска
Mojsoska Snezana
smojsoska@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Еко
номски факултет, Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“-Економски факултет;
Тема: Финансиските опции во земјите во транзиција
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“, Економски факултет – Прилеп;
Тема: Инвестициските фондови, потреба и перспектива за развој и финкционирање во Македонија.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Политичка економија и финансии

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of
Economics, Skopje, Macedonia
2. MASTER’S DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of
Economics, Skopje, Macedonia
(Thesis: “Financial options in transition countries”)
3. PhD DEGREE:
University: St. Kliment Ohridski University, Faculty
of Economics – Prilep
(Dissertation: Investment funds, necessity and
perspective for development and functioning in
Macedonia
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Political Economy, and Finance
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Предмети:
Основи на економија, Економија на криминал,
Економска безбедност, Перење пари
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Снежана Мојсоска е вонреден професор на прв
и втор циклус на предметите Основи на економија,
Перење пари, Економија на криминал, Економска
безбедност. Има значителен број на научни трудови
кои се од областа Перење пари, Економија на криминал и економија. Од 2012 година е продекан за финансии на Факултетот за безбедност - Скопје. Како
истражувач и национален експерт е дел од неколку
проекти на Владата на Република Македонија, Booz
Allen and Hamilton, USAID, предавач на Свеучилиште Загреб, Правен факултет како дел од проектот Croatian Science foundation project number UIP2014-09-5933, експерт на проектот „Establishment
of a probation system in RM“ за Министерство за
правда а поддржан од Амбасадата на Велика Британија, експерт за финансиски и пензиски систем за
проектот, „Mandate for leadership“, економски анализи за надворешнотрговската размена наменета
за бизнис-секторот од USAID’s Business environment
activity финансиран од Booz Allen Hamilton и Министерството за економија. Како рецензент е на
листата за странски и домашни рецензенти и е дел
на програмски одбори во странство на меѓународни конференции. Има посетувано многу конференции, семинари и обуки, како: Funding and Budgeting
of EU Projects – European Research Network,
European Horizon 2020 Programme, Participant at
CEPOL Course 2015/24, Money Laundering, Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, Rome (Italy),
Changing in tax and law regulative, KPMG, webinars
for Financial Crime Detection. Има објавено неколку
научни трудови кои се индексирани во ICI web of
science, EBSCO, SCOPUS, Index Copernicus, Elsevier.
Библиографија:
1. Снежана Мојсоска, Саше Герасимоски, Procedia Општествени и бихејвиористички науки, том 44
- одбрани страници. 1- 482 (2012), Journal Metrics
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.420ℹ
SCI Journal Rank (SJR): 0.156;
2. Снежана Мојсоска. Иднината на електронското перење пари во Република Македонија,
Меѓународен журнал за јавно право и политика, 2015, том 5, бр. 161-76, DOI: 10.1504/
IJPLAP.2015.067779, JPLAP индексиран во:
(LexisNexis legal databases, Scopus (Elsevier), Legal
Journals Index (Westlaw UK), Academic OneFile
(Gale), Business and Company Resource Center
(Gale), Business Economics and Theory Collection
(Gale), Current Law Index (Gale), Expanded
Academic ASAP (Gale), General BusinessFile
ASAP, International (Gale), General OneFile (Gale),
Google Scholar, InfoTrac Custom Journals (Gale),
LegalTrac (Gale);
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Subjects:
Basics of Economics, Economics of Crime, Economic
Security, Money Laundering
Academic and/or scientific title
Associate Professor
Biography
Snezana Mojsoska is an Associate Professor at
the Faculty of Security for the subjects of: Basics of
Economy, Money Laundering (first and second cycle),
Economy of Crime, Economic Security. She has a
notable number of research papers dealing with money
laundering, economic crime and economy. In 2012 she
was appointed Vice Dean for finance of the Faculty
of Security – Skopje. As a researcher and national
expert she was part of several projects founded by the
Government of the Republic of Macedonia, Booz Allen
and Hamilton, USAID , Lecturing at the University of
Zagreb, Law Faculty as participant of Croatian Science
foundation project number UIP-2014-09-5933, project
„Establishment of a probation system in RM“ for the
Ministry of Justice funded by the UK Embassy, Expert for
Financial and pension system, for Project “Mandate for
leadership”, economic researches on analysis of foreign
trade data and preparation of publications intended
for businessmen for USAID’s Business environment
activity implemented by Booz Allen Hamilton, the
Ministry of economy, and others. She is also a scientific
reviewer and part of program committees of scientific
conferences in the country and abroad. During her
development she participated in many seminars,
trainings: Funding and Budgeting of EU Projects –
European Research Network, European Horizon 2020
Programme, Participant at CEPOL Course 2015/24,
Money Laundering, Scuola di Perfezionamento per
le Forze di Polizia, Rome (Italy), Changing in tax and
law regulative, KPMG, webinars for Financial Crime
Detection and others. She has published several papers
which are indexed in ICI web of science, EBSCO,
SCOPUS, Index Copernicus, Elsevier.
Bibliography:
1. Snezana Mojsoska, Sase Gerasimoski, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 44 - selected
pp. 1-482 (2012), Journal Metrics Source Normalized
Impact per Paper (SNIP): 0.420ℹ SCI Journal Rank
(SJR): 0.156;
2. Snezhana Mojsoska. The future of e-money laundering
in the Republic of Macedonia, International Journal
of Public Law and Policy, 2015 Vol. 5 No. 16176, DOI: 10.1504/IJPLAP.2015.067779, JPLAP is
indexed in: (LexisNexis legal databases, Scopus
(Elsevier), Legal Journals Index (Westlaw UK),
Academic OneFile (Gale), Business and Company
Resource Center (Gale), Business Economics and
Theory Collection (Gale), Current Law Index
(Gale), Expanded Academic ASAP (Gale), General
BusinessFile ASAP, International (Gale), General
OneFile (Gale), Google Scholar, InfoTrac Custom
Journals (Gale), LegalTrac (Gale)

Монографија
3. Дујовски Никола, Џуклески Гоце, Мојсоска Снежана. Police Officers and the Rights of Victims of
Criminal Acts, 2014. LUMEN Меѓународна научна конференција 2014, Трансдисциплинарност
и комуникативно дејство, 21 – 22 ноември 2014,
Тарговиште, Романија, Iaşi Logos Universality
Mentality Education Novelty, Отсек: LAW An
III, бр. 1, 2014 година III, Издание 1, 2014, ISSN
2284 – 5747 ISSN – L = 2284 – 5747 Излегува:
1 издание годишно (Фебруари), Covered in:
CEEOL, Index Copernicus, Ideea RePEc Socionet
Econ Papers, DOI: http://dx.doi.org/10.18662/
lumenlaw.2014.0301;
4. Дујовски Никола, Мојсоска Снежана и Јолакоски Стевчо, 2015. Comparative Analysis of Traffic
Calming Measures between Developed Countries and
the Republic of Macedonia, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски Факултет – Скопје,
Институт за безбедност, одбрана и мировни
студии, Меѓународна конференција: Современи
безбедносни парадигми и предизвици: теорија и
практика, Охрид, Македонија, 18-19 септември
2015, ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055, година 6,
број 2, 2015/ том 6, бр. 2, 2015, EBSCO издавачка
куќа;
5. Мојсоска Снежана, Дујовски Никола. 2015.
Recognizing accounting and forensic audit in the
southeastern European countries, Журнал за Источно-европско кривично право 2/2015, индексирано во База на податоци SSRN, EBSCO,
HeinOnline;
6. Дујовски Никола, Мојсоска Снежана, Ристов
Иван. 2015. Ethics in police studies, Меѓународна
конференција LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste,
Romania, Revista Romaneasca pentru Educatie
Multidimensionala. 2016, 8 (1): 91-106, DOI http://
dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.06, Covered
in: EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich Pro,
Quest, Cabell, Index Copernicus, Ideas, RePeC,
EconPapers, Socionet, Journalseek and Scipio;
7. Мојсоска Снежана, Дујовски Никола, Николовска Данче. 2016. Savings and ethics calm
of the Population in the Republic of Macedonia,
World LUMEN Congress 2016 Logos Universality
Mentality Education Novelty, 12 – 17 Април 2016 |
Iasi & Suceava, Romania, The European Proceedings
of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN:
2357-1330, indexed in ISI Thomson Reuters – Web
of science.

3. Dujovski Nikola, Dzukleski Goce, Mojsoska
Snezana. Police Officers and the Rights of Victims
of Criminal Acts. 2014. LUMEN International
Scientific Conference 2014,Transdiciplinarity and
Communicative Action, 21st – 22nd November
2014, Targoviste, Romania, Iaşi Logos Universality
Mentality Education Novelty ,Section: LAW An III,
Nr. 1, 2014 Year III, Issue 1, 2014, ISSN 2284 – 5747
ISSN – L = 2284 – 5747 Frequency: 1 issue per year
(February), Covered in: CEEOL, Index Copernicus,
Ideea RePEc Socionet Econ Papers, DOI: http://
dx.doi.org/10.18662/lumenlaw.2014.0301;
4. Dujovski Nikola, Mojsoska Snežana and Jolakoski
Stevčo, 2015. Comparative Analysis of Traffic
Calming Measures between Developed Countries and
the Republic of Macedonia, University “Ss. Cyril and
Methodius” Faculty of Philosophy – Skopje, Institute
for security, defence and peace studies, International
conference Contemporary security paradigms and
challenges: theory and practice, Ohrid, Macedonia,
18-19 September 2015, ISSN 1857-7172 eISSN 18578055, Year 6, Number 2, 2015/Vol. 6, No. 2, 2015,
EBSCO Publishing;
5. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2015.
Recognizing of forensic accounting and forensic audit
in the southeastern European countries, Journal of
Eastern European Criminal Law 2/2015, indexed in
databases SSRN, EBSCO, HeinOnline;
6. Dujovski Nikola, Mojsoska Snezana, Ristov
Ivan. 2015. Ethics in police studies, International
Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste,
Romania, Revista Romaneasca pentru Educatie
Multidimensionala. 2016, 8 (1): 91-106, DOI http://
dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.06, Covered
in: EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich Pro,
Quest, Cabell, Index Copernicus, Ideas, RePeC,
EconPapers, Socionet, Journalseek and Scipio;
7. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola, Nikolovska
Dance. 2016. Savings and ethics calm of the
Population in the Republic of Macedonia, World
LUMEN Congress 2016 Logos Universality Mentality
Education Novelty, 12th – 17th April 2016 | Iasi &
Suceava, Romania, The European Proceedings of
Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 23571330, indexed in ISI Thomson Reuters – Web of
science.
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Стојанка Мирчева
Stojanka Mircheva
s.mirceva@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ		
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:		
Факултет за безбедност, Скопје, Универзитет
„Свети Кирил и Методиј“		
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:		
Универзитет: Универзитетот во Шефилд, Правен факултет - Шефилд, Велика Британија
Тема: Спроведување истраги за случаи на сексуална злоупотреба на деца: Компаративна анализа на законската рамка во Република Македонија
и во Англија и Велс		
3. ДОКТОРАТ: доктор на правни науки
Универзитет: Правен факултет во Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“		
Тема: Функцијата на полицијата во спречувањето на семејното насилство врз жената
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Полиција и човекови права (51608)
Предмети:
Полиција и човекови права
Полициско право и примена на полициски овластувања
Забрана за дискриминација и ранливи групи
Родови перспективи на криминалот
Наставно и/или научно звање: Вонреден професор
Биографија
Од 2005 година е на Факултетот за безбедност
со изборот во соработничко звање асистент на Катедрата за полициски науки. Претходното работно
искуство е поврзано со Министерството за внатрешни работи: началник на НЦБ –ИНТЕРПОЛ Скопје, 2001-2002 година; началник на ОВР - Центар, СВР - Скопје, 2000-2001 година; НЦБ - ИНТЕРПОЛ, виш инспектор, 1999-2000 година; СВР
- Скопје, самостоен инспектор, 1995-1999 година;
СВР - Скопје, инспектор, 1992-1995 година; СВР Скопје, помлад инспектор, 1991-1992 година.
Во 2011 година – прима стипендија од Европското здружение за криминологија;
Во 2007 година успешно ја завршила Регионалната програма за еднаквиот статус и човековите

198

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Security, Ss. Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
2. MASTER’S DEGREE:
University: Department of Law, University of
Sheffield, Sheffield, UK.
Thesis: Investigation of Child Sexual Abuse: A
Comparative Study of the legal frameworks in the
Republic of Macedonia and England and Wales
3. PhD DEGREE: PhD in Law
Faculty of Security, Ss. Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Dissertation: Police Response to Reported Cases of
Domestic Violence against Women
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Police and Human Rights
Subjects:
Police and Human Rights
Police Law and Application of Police Powers
Non- discrimination and vulnerable groups
Gender and Crime
Academic and/or scientific title
Associate Professor
Biography
She started working at the Faculty of Security in
2005, With the election in the associate title of Assistant
at the Department of Police Sciences. Her previous work
experience is related to the Ministry of Interior: Head
of NCB – Interpol – Skopje in 2001-2002; Commander
of OI – Centar, Sector of Interior – Skopje, 2000-2001;
NCB – Interpol, Senior Inspector, 1999-2000; Sector
of Interior – Skopje, Independent Inspector, 19951999; Sector of Interior – Skopje, Inspector, 19921005; Sector of Interior – Skopje, Junior Inspector,
1991-1992; In 2001 she was granted scholarship by
the European Association of Criminology; In 2007 she
finished successfully the regional programme for equal
status and human rights of women of Raoul Vallenberg
Institute of Human Rights at Lund university; In 2006
she participated in a study visit of the Police Academy

Монографија
права на жената на Раул Валенберг Институтот за
човекови права при Универзитетот во Лунд;
Во 2006 година била на студиска посета на Полициската академија во Загреб; и на Факултетот за
полициско-безбедносни студии во Љубљана;
Завршила обука за Операции по настанати експлозии на Државната полициска академија Батон
Руж - Луизијана, САД, во рамките на Програмата
за помош во борбата против тероризмот (АТА) на
Стејт департментот -САД; во 2003 година добила Чивенинг стипендија за постдипломски студии во
Велика Британија; во 2002 година завршила обука
во рамките на Европската тренинг програма за македонските раководни службеници од областа на
Правда и полиција, Европска Унија, Париз, Франција; во 2002 година положила меѓународен тест за
англиски јазик - академско ниво, IELTS-academic
- Национална консултантка во изготвување на
стратешки документи, закони и подзаконски
акти на Министерството за правда, на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за труд и социјална политика.
- Консултантка на народниот правобранител Национален превентивен механизам, 2014 - Зема учество во работата на повеќе стручни здруженија, комисии и невладини организации, а како
предавач учествува во повеќе национални и регионални обуки и семинари во рамките на стручното усовршување на државните службеници,
полициски службеници, судии, јавни обвинители, адвокати, медијатори, социјални работници,
вработени во казнено-поправните установи и активисти за човекови права во рамките на програмите за обука на Министерството за внатрешни
работи, Академија за судии и јавни обвинители,
центрите за социјална работа, како и обуки поддржани од УНИЦЕФ, УНДП, тело на ОН за родова рамноправност и здруженија на граѓани.
Библиографија:
1. Чачева, В. Мирчева, С., Истражувачки извештај
„Запоставени и жигосани: Анализа на состојбата – сексуална злоупотреба на деца“ Канцеларија
на УНИЦЕФ, Скопје, 2010, достапно на: http://
www.unicef.org/tfyrmacedonia/media_16515.html;
2. Rajkovchevski, R., and Mircheva, S., „Position of
Police Sciences within the System of Sciences“,
in Mojanoski C. (ed.) Security and Euro-Atlantic
Perspectives of the Balkans, Police Science and Police
Profession (States And Perspectives), International
Scientific Conference Proceedings, Volume I, pp.323336, Faculty of Security, Skopje, Macedonia, 2012;
3. Mirceva, S. & Rajkovcevski, R., (2013) „Policing in
the Republic of Macedonia“ in Gorazd Meško, C.B.
Fields, B. Lobnikar, and A. Sotlar (Eds.), Handbook
on Policing in Central and Eastern Europe, Springer
Publishing;
4. Мирчева, С., Чачева В., (2013), „Итни мерки за
заштита на жртвите на домашно насилство: Истанбулска конвенција“, Македонска ревија за

in Zagreb and the Faculty of Police and Security Studies
in Ljubljana; furthermore, she has completed training of
operations after explosions of the State Police Academy
Baton Rouge in Louisiana, the USA – in the framework
of the programme for combat against terrorism (ATA)
of the State Department of the USA; In 2003 she was
granted Chevening scholarship for post-graduate
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Bachelor of Law

Монографија
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје;
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Тема: Позитивните обврски за Република Македонија од Европската конвенција за правата на
човекот и основните слободи во однос на правото на живот и третманот на фетусот.
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Меѓународно јавно право
Предмети:
Меѓународно јавно право
Меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за правата на човекот
Меѓународно договорно право
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
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Факултетот за безбедност – Скопје, избрана во научната област Меѓународно јавно право. Во 2011
година докторирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје, на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје. Во 2006 година положила
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злосторства, Гроциус центар за меѓународно право,
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таа добила стипендија на Вајзер Центарот за Европа
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и во 2014 година била на студиски (истражувачка посета) престој на Универзитетот во Мичиген,
(Ann Arbor) во САД. Миленковска учествувала на
голем број на конференции и други научни собири
организирани во државата и странство. Таа е коавтор на учебникот Меѓународно јавно право, како и
автор и коавтор на повеќе од 25 објавени трудови.
Таа учествувала, како експерт во низа работни групи формирани во рамките на владини и невладини
инстутуции. Исто така, работела на проектот за
усоглаување со СТО, УСАИД Македонија (USAID
Macedonia, Booz Allen Hamilton, „WTO Compliance
Activity Project“, Skopjе).
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of Macedonia under the European Convention
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Public International Law
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Public International Law
International Humanitarian Law
International Human Rights Law
International Contractual Law
Academic and/or scientific title: Associate Professor
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Center for Europe and Eurasia Fellowship (Weiser
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went to research visit at the University of Michigan,
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Booz Allen Hamilton, WTO Compliance Activity
Project, in Skopje.
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Not Their Dignity, Conference Proceedings, Republic
of Srpska, Ministry of Internal Affairs, Direction for
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10. Implementation of the case law of the European
Court of Human Rights in the Republic of
Macedonia: Strasbourg at home or Macedonia in
front of Strasbourg, research report, (co-author),
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1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правни студии - дипломиран правник.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје,
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје;
Тема: Правните граници на полициските овластувања во функција на заштита на човековите
права и слободи.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје,
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје;
Тема: Улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура во заштитата на правата на лицата задржани од полицијата.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Казнено право
Предмети:
Кривично процесно право
Сузбивање на современите форми на криминалитет - процесно правни аспекти
Меѓународно кривично право и сузбивање на
современите форми на криминал
Кривично право - материјални и кривично- процесни аспекти
Наставно и/или научно звање:
Вонреден професор за научната област Казнено
право
Биографија:
Катерина Крстевска завршила правни студии
(Дипломиран правник, 2001), го одбранила магистерскиот труд на тема „Правните граници на полициските овластувања во функција на заштита на
човековите права и слободи“ (Магистер на правни
науки од областа на Казненото право, 2007), и ја
одбранила докторската дисертација на тема „Улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура во заштитата на правата на лицата задржани
од полицијата“ (Доктор на правни науки, 2011), на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје при
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје.

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Law studies - graduated lawyer
2. MASTER’S DEGREE:
University Ss. Cyril and Methodius - Skopje
Faculty of Law “Justinianus Primus” - Skopje
Thesis: “The legal limitations of the police powers
in the relation to the protection of the human rights
and freedom”
3. PhD DEGREE:
University “Ss. Cyril and Methodius” - Skopje
Faculty of Law “Justinianus Primus” - Skopje
Dissertation: “The role of the European Committee
for the Prevention of Torture in protecting persons
detained by the Police”
Teaching/scientific field and subjects
Scientific field:
Criminal Law
Subjects:
Criminal Procedural Law
Suppression of Contemporary Forms of Criminality
- Procedural and Legal Aspects
International Criminal Law and Suppression of
Contemporary Forms of Crime
Criminal Law - Material and Procedural Aspects
Academic and/or scientific title:
Associate Professor in Scientific field Criminal Law
Biography:
Katerina Krstevska finished the studies of Law
(Bachelor of Law, 2001), obtained her Master degree,
her thesis titled “Legal limitations of the police powers
in relation to the protection of human rights and
freedoms” (Master’s degree in legal sciences - Criminal
Law, 2007), and her Doctoral dissertation titled “The
role of the European Committee for prevention from
torture in protecting persons detained by the Police”
(PhD in Legal Sciences, 2011), at the Faculty of Law
“Justinianus Primus” - Skopje within the Ss. Cyril and
Methodius University - Skopje.
Krstevska worked for the Sector NCB INTERPOL Skopje within the Ministry of Internal Affairs, and the
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Крстевска работела во Секторот НЦБ ИНТЕРПОЛ - Скопје при Министерството за внатрешни
работи, и во Кабинетот на министерот за финансии
при Министерството за финансии.
Во моментов, Крстевска работи како вонреден
професор на Факултетот за безбедност - Скопје при
Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола.
Таа е предметен наставник по предметната програма
„Кривично-процесно право“ на прв циклус студии
на студиските програми „Криминалистика“, „Безбедност“ и „Криминологија и криминална политика“
на Факултетот за безбедност - Скопје. Исто така, таа
е прв член на Предметната комисија за реализација
на наставата по предметната програма „Сузбивање
на современите форми на криминалитет – процесно-правни аспекти“ на втор циклус студии на студиската програма „Криминалистика“; втор член на
Предметната комисија за реализација на наставата
по предметната програма „Меѓународно кривично
право и сузбивање на современите форми на криминал“ на втор циклус студии на студиската програма
„Меѓународна безбедност“; втор член на Предметната комисија за реализација на наставата по предметната програма „Кривично право - материјални и
кривично-процесни аспекти“ на втор циклус студии
на студиската програма „Форензички науки“.
Како вонреден професор д-р Крстевска објавила повеќе од 45 публикации (трудови, извештаи,
истражувања, и слично), како предавач, модератор
или учесник имала значајна улога на бројни настани од казнено-правната област, полициските овластувања, човековите права и слободи (конференции,
семинари, обуки, работилници, и слично), и била
член на повеќе работни групи, комитети и проекти.
Библиографија:
1. Истражување: „Police Knowledge Sharing Ca
pabilities (WP3.3)“, Research within the Project
COMPOSITE, 2011.
Коавтор: Kamal Birdi, Kerry Allen, Christine
Turgoose, Ian Macdonald, Julia Vössing, Ad van
den Oord, Sofie Rogiest, Nathalie Vallet, Zdenko
Reguli, Michal Vit, Christian Mouhanna, Joel
Ficet, Jochen Christe-Zeyse, Mario Gruschinske,
Nathalie Hirschmann, Susanne Stein-Müller, Fabio
Bisogni, Pietro Costanzo, Trpe Stojanovski, Stojanka
Mirceva, Katerina Krstevska, Rade Rajkovcevski,
P. Saskia Bayerl, Kate Horton, Gabriele Jacobs,
Marjolijn Bruggeling, Theo Jochoms, Henk Sollie,
Claudia Rus, Lucia Rațiu, Cătălina Oțoiu, Gabriel
Vonaș, Daniela Andrei, Adriana Băban, Mila Gascó,
Charlotte Fernández, Victòria Alsina;
2. Истражување: „ICT Trends in European Policing“,
Research within the Project COMPOSITE, Draft of a
public deliverable to the European Commission (D4.1
Analysis of technology trends for policing), 2011.
Коавтор: Sebastian Denef, Nico Kaptein, Petra S.
Bayerl, Kamal Birdi, Fabio Bisogni, Damien Cassan,
Jochen Christe-Zeyse, Pietro Costanzo, Mila Gascó,
Kate Horton, Gabriele Jacobs, Theo Jochoms,
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Cabinet of the Minister of Finance within the Ministry
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Krstevska is currently working as an Associate
Professor in the scientific area Criminal Law at the
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Kliment Ohridski” of Bitola. She conducts lectures on
the subject “Criminal Procedural Law” in the first cycle
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OБРАЗОВАНИЕ		
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Правен
факултет „Јустинијан Први“, Политички студии,
Скопје		
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:		
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“-Филозофски факултет – Европски интеграции и комуникации;		
Тема: Општествените аспекти на организираните миграции кон Европската Унија, во услови на
визниот режим.		
3. ДОКТОРАТ:		
Универзитет: „СветиКирил и Методиј“, Правен
факултет „Јустинијан Први“, Скопје;
Тема: Процесот на преговори за прием во членство во Европската Унија, во областите правда
и внатрешни работи и заедничка надворешна и
безбедносна политика.		
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1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Ss Cyril and Methodius University, Faculty of Law,
Skopje, Macedonia
2. MASTER’S DEGREE:
Ss Cyril and Methodius University, Faculty of
Philosophy, Skopje, European Integration and
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(Thesis: Social aspects of organized migration
towards the EU in terms of visa regime)
3. PHD DEGREE:
Ss Cyril and Methodius University, Faculty of Law Skopje
(Dissertation: The process of negotiations for
membership in the European Union in the area of
Justice and Home Affairs and Common Foreign and
Security Policy

Монографија
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Основи на науката за полицијата, Безбедност и друго
Предмети:
Полициска етика, Полициски менаџмент, Интегрирано гранично управување и Правда и внатрешни работи на Европската Унија
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Никола Дујовски е вонреден професор на Факултетот за безбедност и член на Катедрата за полициски науки. Има значителен број на научни трудови кои се во областа на полициските науки како и
правото на Европската Унија. Во периодот од 2013
до 2017 година е продекан за настава, а од јуни 2017
декан. Како истражувач и национален експерт тој е
дел од проектот Unity од Хоризонт 2020 програмата
на Европската Унија. Дујовски е национален координатор и член на Ппрограмскиот одбор за програмата Безбедни општества на Х 2020 програмата. Тој
е национален контакт за соработка со CEPOL (Полициски колеџи на Европа) и со AEPC (Асоцијација
на европски полициски колеџи). Тој е предавач на
Правниот факултет на Универзитетот во Загреб
како дел од проектот Croatian Science foundation
project number UIP-2014-09-5933. Бил вклучен во
неколку твиниг проекти на Полициската академија.
Учествувал во повеќе домашни и меѓународни одбори за меѓународни научни конференции. Зел
учество на завиден број конференции, семинарии,
обуки на теми поврзани со полициското работење
и евопските интеграции на Република Македонија.
Има објавено неколку научни трудови кои се индексирани во ICI web of science, EBSCO, SCOPUS,
Index Copernicus, Elsevier.
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2284 – 5747 ISSN – L = 2284 – 5747 Излегува: 1 издание годишно (февруари), Covered in:
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lumenlaw.2014.0301;
2. Дујовски Никола, Мојсоска Снежана и Јолакоски Стевчо, 2015. Comparative Analysis of Traffic
Calming Measures between Developed Countries and
the Republic of Macedonia, Универзитет „Св. Кирил
и Методиј“ Филозофски Факултет – Скопје, Институт за безбедност, одбрана и мировни студии,
Меѓународна конференција: Современи безбедносни парадигми и предизвици: теорија и практика, Охрид, Македонија, 18-19 септември 2015,
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Police Ethics, Police Management, Integrated Border
Management and Justice and Internal Affairs of the
EU
Academic and/or scientific title: Associate Professor
Biography
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and national expert he is a member of Horizon 2020
Unity project. Dujovski is National Coordinator and
Programme Committee Member of Secure societies
Programme of H 2020. He is a National Contact for cooperation with CEPOL (European Union Agency for
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University of Zagreb, Law Faculty as participant of
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OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правен факултет - Скопје, дипломиран правник.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.
Тема: Мерките за безбедност од медицински карактер задолжително психијатриско лекување
во здравствена установа и задолжително психијатриско леување на слобода.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје,
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје;
Тема: Управно-судската контрола како механизам за заштита на човековите права и слободи.
Наставно/научна област и предмети
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1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law – Skopje,
2. BACHELOR OF LAW
Master’s degree:
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Law
Justinian I, Skopje
(Thesis: Security Measurements of Medical Character,
mandatory psychiatric healing in Heath institution or
mandatory psychiatric healing)
3. PhD DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Law
Justinian I, Skopje
(Dissertation: Administrative-judicial control as
a mechanism of protection of human rights and
freedoms)
Teaching/scientific field and subjects

Монографија
Научна област: Управно право-50802, Вовед во
право-50800, Право на Европската Унија-50811.
Предмети:
Вовед во право и уставно право
Правосудни системи
Компаративни правосудни системи
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Пеливанова e родена во Скопје на 9.7.1964 година,
каде го завршила основното и средното образование.
Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во 1986 година со
просечен успех 9,39.
На постдипломските студии, насока – Кривичноправни науки и криминологија на Правниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје се запишала во 1987/88 година, каде
во 1994 година го одбранила магистерскиот труд
стекнувајќи се со звање - магистер од областа на
Кривичното право и криминологија.
Го има положено и правосудниот испит (1995 година). Во 2008 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје, се стекнала со научен степен
- доктор на правни науки.
Пеливанова во 1988 година била избрана за помлад
асистент на Катедрата за кривично право и криминологија на Факултетот за безбедност и општествена
самозаштита во Скопје. Во 1994 година на истиот Факултет била избрана и во соработничко звање - асистент. На Факултетот за безбедност и општествена самозаштита – Скопје, работела до неговото укинување
во 1996 година, кога била преземена на работа во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На 15 септември 2008 година, била избрана
во звањето - доцент на Факултетот за администрација
и менаџмент на информациски системи - Битола, за
група предмети од областа на правните науки, каде
работно била ангажирана од 1 октомври 2008 година.
На 27 декември 2012 година на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Битола е избрана во звањето вонреден професор во
научните области: 50800 - Вовед во правото, 50802 Управно право и 50811 - Право на Европската Унија.
Од 15 септември 2014 година работно е ангажирана на
Факултетот за безбедност - Скопје. Учесник е на повеќе меѓународни научни конференции.
Библиографија:
1. Наташа Пеливанова, Административно судство,
универзитетски учебник, Универзитет „Свети
Климент Охридски“ - Битола, ФАМИС - Битола,
2009;
2. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, „Type
of Governance judicial control of actual
administrative acts in the Republic of Macedonia“
ZENITH International Journal of Multidisciplinary
Research ISSN 2231-5780 Vol.4 (6), JUNE (2014)
Online available at zenithresearch.org.in 244;

Scientific Field: Administrative Law – 50802;
Introduction to Law-50800; Law of EU-50811;
Subjects:
Introduction into Law and Constitutional Law;
Judicial Systems;
Comparative Judicial Systems;
Academic and/or scientific title
Associate Professor
Biography:
Professor Pelivanova was born in Skopje on 9
July 1964 where she finished primary and secondary
education. She graduated at the Faculty of Law, Ss. Cyril
and Methodius University in Skopje in 1986, with grade
of 9,39.
She entered post-graduate studies in the area of
criminal-legal sciences and criminology at the Faculty
of Law at the Ss. Cyril and Methodius University in
Skopje in 1987/88. She finished her Master’s studies in
1994, acquiring the academic title of Master in the area
of Criminal Law and Criminology. She took the Bar
exam in 1995. In 2008, at the Faculty of Law Justinian I
in Skopje she acquired the academic research degree of
Doctor of Science.
In 1988 she was elected Junior Assistant at the
Department of Criminal Law and Criminology at the
Faculty of Security and Social Self-defence in Skopje.
In 1994, at the same Faculty, she was elected for the
associate title – Assistant. She worked at the Faculty of
Security and Social Self-defence until it was abolished
in 1996, when she was transferred to work in the
Ministry of Interior of the Republic of Macedonia.
On 15 September 2008 she was elected to the title
Assistant Professor at the Faculty of Administration
and Management of Informational Systems – Bitola,
for a group of subjects in the area of legal sciences,
where she was engaged since 1.10.2008. On 27.12.2012,
she was promoted to the title of Associate Professor
at the Faculty of Administration and Management of
Informational Systems – Bitola, for the scientific area of:
50800 - Introduction into Law; 50802 - Administrative
Law; and 50811 - Law of the European Union; Since
15.09.2014 she has been professionally engaged at the
Faculty of Security – Skopje. She has participated in
many international scientific conferences.
Bibliography:
1. Natasha Pelivanova, Administrative Judiciary,
University textbook, St. Kliment Ohridski University
– Bitola, FAMIS – Bitola, 2009;
2. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Type of
Governance judicial control of actual administrative
acts in the Republic of Macedonia,, ZENITH
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN 2231-5780 Vol.4 (6), JUNE (2014) Online
available at zenithresearch.org.in 244;
3. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Control of
Legality of Administrative Acts and Protection of
Human Rights and Freedoms, Journal of Law, Policy
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3. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Control of
Legality of Administrative Acts and Protection of
Human Rights and Freedoms, Journal of Law, Policy
and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240
(Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.29, 2014;
4. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Safeguards
for protection of parties in administrative dispute,
ZENITH International Journal of Multidisciplinary
Research ISSN 2231-5780 Vol.5 (2), FEBRUARY
(2015) Online available at zenithresearch.org.in 31;
5. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Power and
human rights in the case of Republic of Macedonia,
ZENITH International Journal of Multidisciplinary
Research , ISSN 2231-5780 Vol.5 (8), AUGUST (2015),
pp. 42-53 Online available at zenithresearch.org.in 42;
6. Natasa Pelivanova, Cane Mojanoski, Mirjana
Ristovska, Model of organization of administrative
and their efficiency, case of the Republic of
Macedonia, ZENITH International Journal of
Multidisciplinary Research ISSN 2231-578 0 Vol.5
(10), October (2015), pp. 91-103 Online available at
zenithresearch.org.in 91;
7. Cane Mojanoski Phd, full professor at the Faculty of
security - Skopje, University „St. Kliment Ohridski“
-Bitola, Natasa Pelivanova Phd, associate professor at
the Faculty of security - Skopje, University „St. Kliment
Ohridski“ - Bitola, Indicators for level of corruption
in certain entitets in Republic of Macedonia ,ZENITH
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN 2231-5780 Vol.6 (3), MARCH (2016), pp. 123139 Online available at zenithresearch.org.in 123;
8. Natasa Pelivanova Phd, associate professor at the
Faculty of security-Skopje, Univerzsity St. Kliment
Ohridski-Bitola, Mirjana Ristovska Phd, assistant
professor at the Faculty of Law - Kicevo, University
St. Kliment Ohridski - Bitola, The administrative
dispute of the full jurisdiction and the protection
of the parties rights, ZENITH International Journal
of Multidisciplinary Research ISSN 2231-5780
Vol.6 (7), JULY (2016), pp. 8-16 Online available at
zenithresearch.org.in 8;
9. Natasa Pelivanova Ph.D, Mirjana Ristovska Ms.C.:
Protection of Consumer Rights - a Challenge
for Modern States: the Case of the Republic of
Macedonia, First international scientific conference
Promoting human rights:: recent developments,
Proceedings, MIT University, Faculty of legal
sciences international relation and diplomacy,
Skopje, 2013, pp. 181-194,;
10. Наташа Пеливанова, Основи на правото и уставно право - универзитетски учебник, Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Битола, Факултет за безбедност - Скопје, стр. 422; 2016.

210

and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240
(Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.29, 2014;
4. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Safeguards
for protection of parties in administrative dispute,
ZENITH International Journal of Multidisciplinary
Research ISSN 2231-5780 Vol.5 (2), FEBRUARY
(2015) Online available at zenithresearch.org.in 31;
5. Natasa Pelivanova, Mirjana Ristovska, Power and
human rights in the case of Republic of Macedonia,
ZENITH International Journal of Multidisciplinary
Research, ISSN 2231-5780 Vol.5 (8), AUGUST
(2015), pp. 42-53 Online available at zenithresearch.
org.in 42;
6. Natasa Pelivanova, Cane Mojanoski, Mirjana
Ristovska, Model of organization of administrative
and their efficiency, case of the Republic of
Macedonia, ZENITH International Journal of
Multidisciplinary Research ISSN 2231-578 0 Vol.5
(10), October (2015), pp. 91-103 Online available at
zenithresearch.org.in 91;
7. Cane Mojanoski Phd, full professor at the Faculty
of security-Skopje, University St. Kliment OhridskiBitola, Natasa Pelivanova Phd, associate professor at
the Faculty of security-Skopje, University St. Kliment
Ohridski-Bitola, Indicators for level of corruption in
certain entitets in Republic of Macedonia ,ZENITH
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN 2231-5780 Vol.6 (3), MARCH (2016), pp. 123
- 139 Online available at zenithresearch.org.in 123;
8. Natasa Pelivanova Phd, associate professor at the
Faculty of security-Skopje, Univerzsity St. Kliment
Ohridski-Bitola, Mirjana Ristovska Phd, assistant
professor at the Faculty of Law-Kicevo, University
St. Kliment Ohridski-Bitola, The administrative
dispute of the full jurisdiction and the protection
of the parties rights, ZENITH International Journal
of Multidisciplinary Research ISSN 2231-5780
Vol.6 (7), JULY (2016), pp. 8-16 Online available at
zenithresearch.org.in 8;
9. Natasa Pelivanova Ph.D, Mirjana Ristovska Ms.C.:
Protection of Consumer Rights - a Challenge
for Modern States: the Case of the Republic of
Macedonia, First international scientific conference
Promoting human rights:: recent developments,
Proceedings, MIT University, Faculty of legal
sciences international relation and diplomacy,
Skopje, 2013, pp. 181 - 194;
10. Natasa Pelivanova, Basics of Law and Constitutional
Law – university textbook, St. Kliment Ohridski
University – Bitola, Faculty of Security – Skopje, p.
422; 2016.

Монографија

Весна Стефановска
Vesna Stefanovska
vstefanovska77@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правни студии
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Правен Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје,
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје;
Тема: Казненопоправни установи од отворен вид.
3. ДОКТОРАТ: доктор на правни науки
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје;
Тема: Медијацијата во казнената област.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Криминологија
Предмети: Криминологија, Превенција на криминалитет, Ресторативна правда, Криминолошки теории, Компаративна криминологија
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Весна Стефановска е вонреден професор на
Факултетот за безбедност – Скопје. Таа е избрана
на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки. Стефановска докторирала на Правниот
факултет во Скопје. Таа е автор на значителен број
на трудови објавени во државата и странство. Исто
така, учествувала на низа конференции и други научни собири. Стефановска била дел од истражувачкиот тим или раководела со значителен број на
истражувачки проекти спроведени на Факултетот
за безбедност – Скопје. Таа била активна и во рамките на невладиниот сектор.
Библиографија:
1. Stefanovska Vesna (2014). „Police role in building
community safety“, Дани Арчибалда Рајса, Тематски зборник радова мегународног значаја, том 3,
вол.3, Криминалистичко полициска академија,
Београд, стр. 189-199;
2. Stefanovska Vesna (2014). „Historical development
of Restorative justice: from restitution to victimoffender mediation“, Horizonts, International
scientific magazine, serial A, No.16, стр. 65-76;
3. Batik Dragana & Stefanovska Vesna (2014). „The
attitudes of police related to prevention of juvenile

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Bachelor of Law
2. MASTER’S DEGREE:
Law Faculty “Iustinianus Primus” – Skopje
University: Ss. Cyril and Methodius University Skopje
(Thesis: Open prison facilities)
3. PhD DEGREE: Doctor of Legal Sciences
University: Ss. Cyril and Methodius University –
Skopje, Law Faculty “Justinian Prima” - Skopje
(Dissertation: Mediation in criminal matters
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Criminology
Subjects: Criminology, Crime Prevention, Restorative
Justice, Criminological Theories, Comparative
Criminology;
Academic and/or scientific title: Associate
Professor
Biography
Vesna Stefanovska is an Associate Professor at the
Faculty of Security – Skopje. She was elected for the
Department of Criminal-legal and Criminological
Sciences. She obtained her Doctoral degree at the
Faculty of Law – Skopje. She is an author of a significant
number of papers published in our country and abroad.
She has also participated in many conferences and other
scientific gatherings. Stefanovska was part of research
teams and managed a significant number of research
projects carried out at the Faculty of Security – Skopje.
She was also active in the non-governmental sector.
Bibliography:
1. Stefanovska Vesna (2014). “Police role in building
community safety”, Days of Archibald Reiss,
Thematic compilation of works of international
importance, Volume 3, Criminalistic-Police
Academy, Belgrade, p. 189 - 199;
2. Stefanovska Vesna (2014). “Historical development
of Restorative justice: from restitution to victimoffender mediation”, Horizonts, International
scientific magazine, serial A, No.16, p. 65 - 76;
3. Batik Dragana & Stefanovska Vesna (2014).
“Attitudes of police related to prevention of juvenile
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delinquency“, Tematski zbornik, Unapregjenje
kvalitete zivota djece i mladih, Edukaciskorehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli (coauthor
with Dragana Batik), стр.233-241;
5. Stefanovska Vesna & Jovanova Natasa (2015). „The
capacities and the role of NGOs to support victims
of crime“, International Yearbook of the Faculty of
security-Skopje, 2014, 14 – 25;
6. Mirceva, S., Stefanovska, V. & Gogov, B. (2015).
„Victim-Offender Mediation and Observance of
Procedural Rights in the Macedonian Justice for
Children System: Competitive or Balancing?“
in Journal of Criminal Justice and Security
Varstvoslovje Year 17, number 2015/1, str. 5-23;
7. Stefanovska, V. (2015). Presentation of crime in
the media coverage: Real or false picture, Research
security: approaches, concepts and policies, Vo. 5,
Faculty of security - Skopje, 55 – 68;
8 Stefanovska, V. (2016). Community policing in the
Republic of Macedonia, International Journal of
Multidisciplinary Research and Development, Vol.
3, issue 2, p. 61-69, AkNik Publications, Impact
factor, RJIF (5.72), http://www.allsubjectjournal.
com/archives/2016/vol3/issue2;
9. Стефановска, В. (2016). Развојот на ресторативната правда низ призмата на правата на жртвата,
Македонска ревија за кривично право и криминологија, МРКПК;
10. Стефановска, В. (2017). Кривичните санкции и
превенција на криминалот, Македонска ревија
за кривично право и криминологија, МРКПК.

delinquency”, Thematic compilation, Improvement
of quality of life of children and youngsters,
Educational – Rehabilitation Faculty, University of
Tuzla (co-author with Dragana Batic), p. 233 - 241;
5. Stefanovska Vesna & Jovanova Natasa (2015). “The
capacities and the role of NGOs to support victims
of crime”, International Yearbook of the Faculty of
Security - Skopje, 2014, p. 14 - 25;
6. Mirceva, S., Stefanovska, V. & Gogov, B. (2015).
“Victim-Offender Mediation and Observance of
Procedural Rights in the Macedonian Justice for
Children System: Competitive or Balancing?”
in Journal of Criminal Justice and Security
Varstvoslovje Year 17, number 2015/1, p. 5 - 23;
7. Stefanovska, V. (2015). Presentation of crime in
the media coverage: Real or false picture, Research
security: approaches, concepts and policies, Vo. 5,
Faculty of security-Skopje, p. 55 – 68;
8. Stefanovska, V. (2016). Community policing in the
Republic of Macedonia, International Journal of
Multidisciplinary Research and Development, Vol.
3, issue 2, p. 61-69, AkNik Publications, Impact
factor, RJIF (5.72), http://www.allsubjectjournal.
com/archives/2016/vol3/issue2;
9. Stefanovska, V. (2016). Development of restorative
justice through the prism of the rights of victims,
Macedonian Review of Criminal Law and
Criminology;
10. Stefanovska, V. (2017). Criminal Sanctions and
Prevention from Crime, Macedonian Review of
Criminal Law and Criminology.

Татјана Гергинова
Tatjana Gerginova
tanjagerginova@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Правен факултет – „Јустинијан Први“ – Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Научен степен магистер по Европски студии за
интеграција и комуникации,
Универзитет: Филозофски факултет во Скопје,
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје;
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law „Justinian I“ - Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University - Skopje
2. MASTER’S DEGREE
Academic degree of MA in European Integration
Studies and Communications.
University: Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and
Methodius University - Skopje

Монографија
Тема: Имплементација на Рамковниот договор
како еден од условите за интеграција на Република Македонија во Европската Унија.
3. ДОКТОРАТ:
Научен степен – доктор на правни науки,
Универзитет: Правен факултет - „Јустинијан
Први“ – Скопје, Универзитет „Свети Кирил и
Методиј“ – Скопје;
Тема: Полицијата и заштитата на човековите
права во безбедносниот систем на Република
Македонија.
Наставно/научна област и предмети
Научна област: Безбедност во приватниот сектор (51610) и безбедносни науки (51610)
Предмети:
Прв циклус:
Тактика и техника на обезбедување
Глобална безбедност
Корпоративна безбедност
Посебни системи на обезбедување
Втор циклус:
Разузнавање и контраразузнавање
Разузнавачки служби
Тактика и техника на обезбедување
Корпоративна безбедност
Глобална безбедност – Современи предизвици,
ризици и закани
Современи теории и концепти во приватна безбедност
Трет циклус: Студиска програма - Безбедност,
на предметот: Современи теории и концепти во
приватната безбедност
Наставно и/или научно звање: вонреден професор
Биографија:
Д-р Татјана Гергинова во 1996 година се вработува во тогашниот Центар за образование на кадри од
областа на безбедноста како наставник по предметите: Вовед во држава и право; Уставно уредување
и Кривична постапка. Со основањето на Полициската академија во периодот од 2001 – 2003 година,
д-р Татјана Гергинова работела како национален
инструктор во тимска работа со ОБСЕ за образование на полициски кадри во областа на безбедноста, во согласност со Рамковниот договор, како и во
реализација на курсевите за освежување на знаење,
подготовка на слушатели полицајци за полагање
на државен испит. Во периодот на 2004 година, таа
работи како наставник – инструктор на наставните
содржини од правно – криминалистичката област
опфатена со наставната програма на курсот за основна обука за гранична полиција и основна обука
за инспектори (млади офицери).
Во 2005 година, таа работела како наставник –
инструктор во реализацијата на наставните содржини од правно – криминалистичката област опфа-

(Thesis: Implementation of the Framework
Agreement as a condition for the integration of the
Republic of Macedonia to the European Union).
3. PhD DEGREE: PhD in Law
Faculty of Law „Justinian I“ - Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University - Skopje
(Dissertation: Police and protection of human rights
in the security system of the Republic of Macedonia)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Security in the private sector (51610) and security
science (51610)
Subjects:
First Cycle
Tactics and Technique of Safeguard
Global Security
Corporate Security
Special Systems of Safeguard
Second Cycle
Intelligence and Counterintelligence
Intelligence Services
Tactics and Technique of Safeguard
Corporative Security
Global Security - Modern Challenges, Risks and
Threats
Contemporary Theories and Concepts in Private
Security
Third Cycle - Study program „Security“ on the
subject: “Contemporary theories and concepts in the
private security”.
Academic and/or scientific title: Associate Professor
Biography:
In 1996, D-r Tatjana Gerginova was employed in the
Center for Education of Cadres in the area of Security as
a teacher for the courses of Introduction into State and
Law and Constitutional Order and Criminal Procedure.
With the establishment of the Police Academy in the
period 2001 - 2003, D-r Tatyana Gerginova worked
as a National Instructor in the teamwork of OSCE
for education of police cadres in the area of security
according to the Framework Agreement. She also
realized courses for refreshing of knowledge, preparing
police officers for taking the state exam.
In the period between 2004 and 2005 she worked
as a teacher, instructor in the legal-criminalistic area
which covers the curriculum of the basic training for
border police, and the basic training for inspectors
(young officers).
For the associate title of Assistant she was first
elected by Decision of the teaching council of the Police
Academy on 27.09.2006 (Decision No. 41-0701/64 of
09.10.2006). As an Assistant, she lectured on the subject
of “Introduction into Police Sciences” for one year, and
on the subjects
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тена во наставната програма на курсот за основна
обука за гранична полиција.
За соработник во соработничко звање асистент
за првпат е избрана со Одлука на Наставно-научниот совет на Полициската академија на седницата
од 27 септември 2006 година (Одлука бр. 41-0701/64
од 9октомври 2006 година), од кога и поминува на
работа на работното место соработник, една година
на предметот Вовед во полициски науки, а следните
три години на Студиската програма Криминалист
на предметите:
- Основи на безбедност и безбедносен систем на
Република Македонија и
- Тактика на работа на разузнавачката служба и
службата за безбедност и контраразузнавање.
И на студиската програма: Безбедност и финансиска контрола на предметот: Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија и еден семестар е ангажирана како соработник
на предметот - Меѓународен тероризам.
Денес д-р Татјана Гергинова е вонреден професор и автор на учебниците Глобална безбедност,
Тактика и техника на обезбедување и Корпоративна безбедност.
Библиографија:
1. Улогата на разузнавањето во остварување на националната безбедност;
2. Научно и теоретско одредување на концептите
на дејностите на разузнавачката и контраразузнавачката служба;
3. Кривичноправен одговор на организираниот
криминал во Република Македонија;
4. Евроатлантски интеграции и економска глобализација - економски закани за безбедноста;
5. Современи предизвици и клучни безбедносни
закани во ерата на глобализацијата;
6. Глобална безбедност и стратегија за национална
безбедност на државите;
7. Потребата од институции за приватна безбедност;
8. Остварување на правната заштита на човековите права - услов за безбедност на државата и на
граѓаните;
9. Национална и меѓународна регулаторна политика;
10. Европска безбедност - во ерата на глобализацијата;
11. Сузбивање на заканите по глобалната безбедност – според Европската безбедносна стратегија и националната безбедносна стратегија;
12. Безбедносен концепт – пред и после Студената
војна;
13. Влијание на Европската безбедност врз безбедноста во земјите на поранешна Југославија;
14. Европско безбедносно окружување со акцент
на националната безбедносна политика на Република Македонија;
15. Улогата на приватните институции за безбедност во националниот безбедносен систем;
16. Улогата на корпоративната безбедност.
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“Basics of Security and Security System of the
Republic of Macedonia”, and
“Tactics of Work of the Intelligence Service and the
Service of Security and Counterintelligence” within the
study programme of Criminalistics, for the following
three years. She also lectured within the study program
of Security and Financial Control, on the subject:
“Basics of Security and Security System of the Republic
of Macedonia. For one semester she was also engaged
as an associate lecturer on the subject: International
Terrorism.
Today, D-r Tatjana Gerginova is an Associate
Professor and an author of the textbooks of: Global
Security, Tactics and Technique of Safeguarding, and
Corporative Security.
Bibliography:
1. The role of intelligence in achieving national
security;
2. Scientific and theoretical determination of concepts
intelligence services and intelligence activity;
3. Criminal legal response of organized crime in the
Republic of Macedonia;
4. Euro-Аtlantic integration and economic globalizationeconomic threats to safety;
5. Contemporary challenges and key security threats
in the era of globalization;
6. Global security and strategy of national security of
states;
7. The need for private security institutions;
8. Realization of law protection of human rights
condition for state and citizen safety;
9. National and international regulatory policing;
10. European security – in the era of globalization;
11. Inhibition of global security threats – according to
the European security strategy and national security
strategy;
12. Safety concept – before and after the cold war;
13. Impact of European security on security in the
former Yugoslav countries;
14. European security environment with emphasis
on national security policy of the Republic of
Macedonia;
15. The role of private institutions for security in the
national security system;
16. Role of Corporate Security.

Монографија

Весна Трајковска
Vesna Trajkovska
vesna980@gmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје,
Филозофски факултет,
Европски студии за интеграција и комуникации
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје,
Филолошки факултет „Блаже Конески“;
Тема: Англизмите во македонската терминологија
од областа на безбедноста и внатрешните работи.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Англистика
Предмети:
Анлиски јазик 1
Аглиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
Деловен англиски јазик 1 и 2
Стручен англиски јазик – меѓународна безбедност и дипломати
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Весна Трајковска е родена на 27.2.1980 година во
Куманово. Дипломирала на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност во 2002 година. Завршила постдипломски студии на Филозофскиот факултет во
Скопје во 2008 година, а докторирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 2013 година. На Факултетот за безбедност во Скопје работи од
2005 година, најпрвин, како лектор, а потоа како виш
лектор и доцент. Има издадено два универзитетски
учебника, како и стручни и научни трудови од областа на наставата по англиски јазик на струката, терминологијата поврзана со безбедноста и слично.
Библиографија:
1. Trajkovska, V. & Trajkova, Z. „Protect 1- English for
Law Enforcement“, Faculty of Security Skopje, 2012;

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Philology “Blaze Koneski” Skopje
2. MASTER’S DEGREE
University: Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Faculty
of Philosophy
European
Studies
for
Integration
and
Communications
3. PhD DEGREE:
University: “Ss. Cyril and Methodius” Skopje,
Faculty of Philology “Blaže Koneski”
Anglicisms in Macedonian Law Enforcement and
Security Terminology
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
English Language
Subjects:
English Language 1
English Language 2
English Language 3
English Language 4
Business English 1 & 2
English for International Security and Diplomacy
Academic and/or scientific title
Assistant Professor
Biography:
Vesna Trajkovska was born on 27.02.1980 in
Kumanovo. She graduated at the Faculty of Philology
“Blaže Koneski” in Skopje at the English Language
Department in 2002. She obtained her MA degree at
the Faculty of Philosophy in Skopje in 2008 and her
PhD degree at the Faculty of Philology “Blaže Koneski”
in Skopje in 2013. She has been working at the Faculty
of Security in Skopje since 2005 as a Lecturer, Senior
Lecturer and Assistant Professor. She has published two
textbooks and many professional and scientific papers
addressing issues related to teaching English for specific
purposes, security-related terminology, etc.
Bibliography:
1. Trajkovska, V. & Trajkova, Z. “Protect 1- English for
Law Enforcement”, Faculty of Security - Skopje, 2012;
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2. Trajkova, Z. & Trajkovska, V. „Protect II - English for
Law Enforcement“, Faculty of security Skopje, 2012;
3. Trajkovska, V. „Integrating Specialized Vocabulary in
Materials for Teaching English in the Area of Security“,
International Scientific Conference „Security and
Euroatlantic Perspectives of the Balkans“, Faculty of
Security Skopje, Ohrid 25-26 May 2012, conference
proceedings, pp. 253-266;
4. Trajkovska Vesna, „English influence on Macedonian
terminology in the areas of security and law“,
International Scientific Conference „Archibald Reiss
Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies
Belgrade, 1-2 March 2013, Conference Proceedings,
Volume III pp. 395-402;
5. Trajkovska Vesna, „Collocations with the Noun
„Evidence“ in English and their Translational
Equivalents in Macedonian“, научно-стручни скуп
„Насиље у Србији - узроци, облици, последице
и друштвене реакције“, Тара, 21-23 октобар 2014,
зборник радова, Том II, pp.84-91;
6. Trajkovska Vesna, „Contrastive Analysis of Words
Related to Human Trafficking in English and
Macedonian“, International Scientific Conference
„Macedonia and the Balkans, A hundred Years
after the World War I – Security and Euro-Atlantic
Integrations“, Faculty of Security Skopje, Ohrid,
3-5 June 2014, Conference proceedings, Volume II,
pp.189-200;
7. Trajkovska Vesna, „Designing Course Materials
for Teaching Forensic Vocabulary to Students of
English for Law Enforcement“,„Od teorije do prakse
u jeziku struke“ - III. „Strucno-znanstveni skup
Udruge nastavnika jezika struke na visokoskolskim
ustanovama“, 20-21 veljace 2015, Zagreb, zbornik
radova, urednice: Vesna Cigan & Darija Omrcen,
Zagreb, 2016, s. 167-176.

2. Trajkova, Z. & Trajkovska, V. “Protect II - English for
Law Enforcement”, Faculty of security - Skopje, 2012;
3. Trajkovska, V. “Integrating Specialized Vocabulary in
Materials for Teaching English in the Area of Security”,
International Scientific Conference “Security and
Euroatlantic Perspectives of the Balkans”, Faculty of
Security Skopje, Ohrid 25 - 26 May 2012, conference
proceedings, pp. 253 - 266;
4. Trajkovska Vesna, “English influence on Macedonian
terminology in the areas of security and law”,
International Scientific Conference “Archibald Reiss
Days”, Academy of Criminalistic and Police Studies
Belgrade, 1-2 March 2013, Conference Proceedings,
Volume III pp. 395 - 402;
5. Trajkovska Vesna, “Collocations with the Noun
“Evidence” in English and their Translational Equivalents
in Macedonian”, scientific-expert gathering “Violence
in Serbia - examples, forms, consequences, and social
reaction”, Tara, 21 - 23 October 2014, Compilation of
works, Volume II, pp. 84 - 91;
6. Trajkovska Vesna, “Contrastive Analysis of Words Related
to Human Trafficking in English and Macedonian”,
International Scientific Conference “Macedonia and
the Balkans, A hundred Years after the World War I
– Security and Euro-Atlantic Integrations”, Faculty of
Security Skopje, Ohrid, 3 - 5 June 2014, Conference
proceedings, Volume II, pp. 189 - 200;
7. Trajkovska Vesna, “Designing Course Materials for
Teaching Forensic Vocabulary to Students of English
for Law Enforcement”, “From theory to practice
in professional language” - III. Professional and
scientific gathering of the Association of teachers
of specialized languages at higher educational
institutions”, p. 20 - 21 February 2015, Zagreb,
Compilation of works, editors: Vesna Cigan & Darija
Omrcen, Zagreb, 2016, p. 167 - 176.

Јонче Ивановски
Jonche Ivanovski
jonce_i@yahoo.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за физичка култура – Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“;
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EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Physical Education- Skopje
2. MASTER’S DEGREE
University: St. Cyril and Methodius

Монографија
Тема: Биомеханичка структура и оптималност
на методиката на учење на основните техники
коишто се во функција на примена на полициските овластувања.
3. ДОКТОРАТ: VIII степен
Универзитет: „Свети Климент Охридски“;
Тема: Структурирање на полициски формации
за извршување на оперативно-тактички дејства
од аспект на психосоматски показатели на униформираните полициски службеници.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Основи на науката на полицијата
Предмети:
Специјално физичко образование
Безбедност во спортот
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Роден е 1978 година во Скопје. Дипломирал на
Факултетот за физичка култура - Скопје во 2002
година, а на истиот факултет магистрирал во 2009
година. Во текот на 2013 година докторирал на Факултетот за безбедност - Скопје на тема од областа
на Полициски науки. Во периодот од 1996 до 2004
година е вработен во Министерството за внатрешни работи каде извршува работи и работни задачи
во повеќе органи и организациски единици (полициска станица од општа надлежност, единица за
специјални задачи, управа за обезбедување на лица
и објекти - сектор за обезбедување на претседателот на државата). Во 2005 година ја започнува академската кариера на Факултетот за безбедност како
помлад асистент по предметот Специјално физичко
образование, а потоа на истиот предмет е избран и
за асистент. Од септември 2013 година е избран за
наставник во звањето доцент во научната област
- Основи на науката за полицијата, и предава два
наставни предмета, Специјално физичко образование и Безбедност во спортот. Освен на Факултет за
безбедност ангажиран е како наставник и на Воената академија - Скопје по предметот Специјално физичко вежбање и спорт. Автор е на повеќе од 30 научни и стручни публикации во земјата и странство
на теми поврзани со полициското образование, организација, селекција и раководење. Има учествувано во истражувачки и научни проекти, како и на
голем број меѓународни конференции, тркалезни
маси, работилници. Одлично ги познава MS Office
пакетот, Internet како и софтвери за обработка на
податоци (СПСС и Статистика).
Библиографија:
1. Ивановски, Ј., Влијание на некои морфолошки карактеристики и биомоторни способности врз
ефикасната примена на огнострелно оружје кај
студентите на Факултетот за безбедност, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;

Thesis: Biomechanical structure and optimality
of methodologies of learning the basic techniques
which are aimed at exercise of police powers
3. PHD DEGREE: VIII degree
University: St. Kliment Ohridski
Dissertation: Formations for perfoming operativetactical actions from the aspect of psychosomatic
indicators of the uniformed police officers
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Basics of Police Science
Subjects:
Special Physical Education
Security in sport
Academic and/or scientific title
Assistant Professor, PhD
Biography:
Ivanovski was born in 1978 in Skopje. He graduated
at the Faculty of Sports in Skopje in 2002, and earned
his Master‘s degree in 2009 at the same Faculty. In 2013
he earned his PhD at the Faculty of Security in Skopje;
his research topic was related to Police Science. From
1996 to 2004 he worked in the Ministry of Internal
Affairs where he was in charge in several organs and
organizational units (police station, special forces,
security unit - security group of the President of the
country). In 2005 he started his academic career at
the Faculty of Security as a Junior Assistant of the
subject Special Physical Education, and after that, he
was elected Assistant. From September 2013 he was
elected an Assistant Professor in the area of Basics
of Police Science, and started teaching two subjects:
Special Physical Education and Security in Sport.
Apart from the Faculty of Security, he was also hired as
a Professor at the Military Academy in Skopje for the
subject of Special Physical Educational and Sport. He is
an author of 30 scientific and professional publications
published in Macedonia and other countries in topics
related to policing, police organization, selection and
management. He has participated in various research
and scientific projects, as well as at several international
conferences, round table meetings and workshops. He
possess excellent knowledge in MS Office, Internet, as
well as in Statistical Analysis Software systems (SPSS
and Statistics).
Bibliography:
1. Ivanovski, J., Influence of some morphological
characteristics and bio-motor abilities on the
efficient application of firearms within the students
of the Faculty of Security, Yearbook of the Faculty of
Security, Skopje, 2010;
2. Ivanovski, J., Janevski, Т., Nedev, A., Values of the
physical preparedness bringing to increased security of
the representatives of the special police forses of MoI,
Compilation of works: Security, Ecologic Security,
and Challenges of RM, Skopje, 2010;
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2. Ивановски, Ј., Јаневски, Т., Недев, A., Вредностите на физичката подготвеност во функција
на зголемена безбедност на припадниците на
специјалните полициски сили на МВР, Зборник
на трудови: Безбедност, еколошка безбедност и
предизвиците на РМ, Скопје, 2010;
3. Batic, D., Ivanovski, J., Traumatision of the members
of the police, the participants in the conflict in
Macedonia 2001, Зборник на трудови: Безбедноста на постконфликтниот (Западен) Балкан,
транзицијата и предизвиците на РМ, Скопје,
2011;
4. Jakimov, J., Ivanovski, J., Review of the basic
preconditions for effective prevention and suppression
of violence at sporting events, Journal of criminalistics
and law, NBP, No. 3, Academy of criminalistic and
police studies, Belgrade, 2011;
5. Ивановски, Ј., Латентна структура на антропометрискиот простор кај студентите на Факултетот за безбедност, Хоризонти бр. 7, Битола, 2011;
6. Ivanovski, J., Nedev, A., Vitevski, A., The influence
of the special physical education teaching on the
antropometric characteristics changes at the faculty
of security students. Зборник на трудови: „Безбедноста и евроатлантските перспективи на Балканот“, Скопје, 2012;
7. Ivanovski J., Nedev A., Usage of coercion means
for protection of the personal safety of police officers,
Зборник на трудови: Балканот меѓу минатото и
иднината: безбедност, решавање на конфликти и
евроатлантски интеграции, Скопје, 2013;
8. Ivanovski J., Assesment of latent structure of the
psychosomatic characteristics with the members of the
special police units – significant for the professional
police status, Хоризонти бр.16, Битола, 2014;
9. Ivanovski J. Rajkovchevski R., Testing the police
model for the handling and use of firearms against
non-police subjects, International Journal of Police
Science & Management, London, 2015;
10. Ivanovski, J., Nedev, A., Vitevski, A., Сontribution
of the field training in camps in acquiring practical
knowledge and skills by the students from the faculty
of security, Зборник на трудови: Современите
трендови на општествената контрола на криминалот, Скопје, 2016.
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3. Batic, D., Ivanovski, J., Traumatization of the members
of Police, the participants in the conflict in Macedonia
2001, Compilation of works: Security of post-conflict
Western Balkan, transition and challenges of RM,
Skopje, 2011;
4. Jakimov, J., Ivanovski, J., Review of the basic
preconditions for effective prevention and suppression
of violence at sporting events, Journal of criminalistics
and law, NBP, No. 3, Academy of criminalistic and
police studies, Belgrade, 2011;
5. Ivanovski, J., The latent structure of anthropometrical
space within students of the Faculty of Security,
Horizons, No. 7, Bitola, 2011;
6. Ivanovski, J., Nedev, A., Vitevski, A., Influence
of the special physical education teaching on the
antropometric characteristics changes at the faculty
of security students. Compilation: “Security and
euroatlantic perspectives of the Balkan police
science and police profession” in Skopje, 2012;
7. Ivanovski J., Nedev A., Usage of coercion means for
protection of the personal safety of police officers,
Compilation of works: “The Balkans between past
and future: Security, conflict resolution and EuroAtlantic integration, Skopje, 2013;
8. Ivanovski J., Assesment of latent structure of the
psychosomatic characteristics with the members of the
special police units – significant for the professional
police status, Horizons, No.16, Bitola, 2014;
9. Ivanovski J. Rajkovchevski R., Testing the police
model for the handling and use of firearms against
non-police subjects, International Journal of Police
Science & Management, London, 2015;
10. Ivanovski, J., Nedev, A., Vitevski, A., Сontribution
of the field training in camps in acquiring practical
knowledge and skills by the students from the faculty
of security, Compilation of works: Contemporary
trends of social control of crime, Skopje, 2016.

Монографија

Љупчо Тодоровски
Ljupcho Todorovski
ljupcoatodorovski@hotmail.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:		
Факултет за безбедност – Скопје. 		
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:		
Факултет за безбедност – Скопје;		
Тема: Понови форензички приоди во истражувањето на појавните облици на наркокриминал
во Република Македонија со посебен осврт на
злоупотребата на дрогите од природно потекло
во периодот 1997-2007 година.		
3. ДОКТОРАТ:		
Факултет за безбедност – Скопје;		
Тема: Развивање на стратегии за следење на развојот на понови форми на наркокриминал во
Република Македонија и поставување на стандардизиран систем на контрола на дрога. 		
Наставно/научна област и предмети
Научна област: 		
Предмети:
Методика на истражување општ криминалитет
Криминалистичка тактика
Методика на истражување на недозволена трговија со дрога
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Љупчо Тодоровски е доцент на Факултетот за безбедност – Скопје. Претходно работел во Министерството за внатрешни работи, на различни позиции, а
во 2006 година бил назначен и за директор на Бирото за јавна безбедност. Членува во низа меѓународни
тела и учествувал во значителен број на конференции и други научни и стручни настани. Тодоровски
посетувал различни програми за научно и стручно
усовршување. Тој поседува диплома од ДЕА – Белград, 1985; диплома од ФБИ – Будимпешта, 1999; диплома за Антитероризам, 2000 од Универзитетот во
Луизијана САД; диплома „Справување со кризи“ од
Американскиот Стејт департмент 2000, САД
Библиографија:
1. „Откривање на нарко-криминалините мрежи
во недозволената трговија по таканаречена Балканска рута“ издадено во Зборник на трудови од

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Security - Skopje
2. MASTER’S DEGREE
Faculty of Security - Skopje
Thesis: Newer forensic approaches in research of
forms of narco crime in Macedonia with a special
review on abuse of drugs of natural origin in the
period from 1997 to 2007
3. PhD DEGREE:
Faculty of Security - Skopje
Dissertation: Developing strategies of monitoring
development of newer forms of narco crime in
Macedonia, and establishing standardized system of
drug control
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Subjects:
Methodology of Research of General Crime
Criminalistic Tactics
Methodology of Research of Illegal Drug Trade
Academic and/or scientific title:
Assistant Professor
Biography:
Ljupcho Todorovski is an Assistant Professor at the
Faculty of Security in Skopje. Previously, he worked
in the Ministry of Interior, at various work position,
and in 2006 he was appointed Head of the Bureau of
Public Security. He is a member of many international
bodies and he has participated in a significant number
of conferences and other scientific and expert events.
He has also attended many programmes of scientific
and expert specialization. He also possesses: diploma
from DEA – Belgrade, 1985; diploma of FBI – Budapest,
1999; Diploma of Antiterrorism, from the University
of Louisiana, the USA, 2000; diploma of Crisis
Management of the American State Department, the
USA, 2000
Bibliography:
1. “Discovering narco-criminal networks in illegal
trade along the so-called Balkan Route, published in
Compilation of works of an international conference
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

меѓународната конференција на експерти за борба против дрогата, ISBN 979-9989-9981-5-7, 2010;
„The Special investigative measures in the new
Macedonian Law on Criminal Procedure“- Proceedings
of the International scientific conference „Crime
suppression and European integration, with a reference
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Military Academy “General Mihailo Apostolski”
2. MASTER’S DEGREE:
University: St. Kliment Ohridski University - Bitola

Монографија
Тема: Елементи на безбедносната политика во
функција на превенција на конфликти во Република Македонија.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ – Битола;
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полициска соработка во Европа.
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Вооружување и опрема (акад. способност)
Вооружување и опрема на полицијата
Кризен менаџмент
Меѓународна полициска соработка
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Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Раде Рајковчевски е доцент и продекан за меѓународна соработка на Факултетот за безбедност
во Скопје при Универзитетот „Свети Климент Охридски“- Битола. Пред неговата академска кариера,
која започнала во 2006 година, неговото работно
искуство е поврзано со работа во војската, цивилната заштита и безбедноста. Тој има одбрането магистерски труд за безбедносната политика и спречување на конфликти (2010) и докторска дисертација поврзана со европската полициска соработка
(2013). Тој е истражувач и експерт во европски и
национални проекти кои се однесуваат на полициското работење, цивилната заштита, еластичност и
отпорност и кризен менаџмент. Автор е на две книги, неколку поглавја и повеќе од 30 трудови посветени на прашањата на безбедноста.
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Membership in NATO: From a Clear Perspective to
an Uncertain Anticipation“ in R.Czulda and M.Madej
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(Thesis: Elements of Security Policy Aimed at
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Assistant Professor
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особен осврт на Државниот инспекторат за животна средина.
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Универзитет: „Свети Климент Охридски“ – Битола; доктор на нуки од областа на Безбедноста;
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процес, доцент д-р Александар Иванов активно бил
вклучен и во научноистражувачки процеси како
истражувач во повеќе домашни и меѓународни истражувања. Исто така, д-р Александар Иванов во
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посетувал и активно бил вклучен во повеќе проекти, работилници, со свое излагање учествувал и на
домашни и на меѓународни конференции.
Забележливо е и тоа дека Иванов посетувал поголем број работилници поврзани со животната средина, безбедноста, како и безбедносните политики.
Д-р Александар Иванов темелно ги владее и
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системот и активно го употребува статистичкиот
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role of education in natural disaster risk reduction,
Horizons – International Scientific Journal, Series
A, Social Sciences and Humanities, Year X, Volume
16, September 2014, pp. 115-130. 2014;
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significance,, pp.1181-1200. Velika Gorica;
5. 2014 Aleksandar Ivanov, Legal protection of the
Environment in Republic of Macedonia, International
Conference International Conference „Macedonia
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Comparative analysis of national strategies for
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6. 2014 Vladimir Cvetković, Aleksandar Ivanov,
Comparative analysis of national strategies for
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protection and rescue in emergencies in Serbia and
Montenegro with emphasis on Croatia, International
Conference „Macedonia and the Balkans, a hundred
years after the World War I – security and EuroAtlantic integrations“
Thematic Conference
proceeding with international significance, pp. 203
– 219. Ohrid. . Faulty of Security Skopje, University
of „St. Kliment Ohridski“ – Bitola;
7. 2015 Vladimir Cvetković, Aleksandar Ivanov, Alen
Sadiyeh, Knowledge and perceptions of students of
the academy of criminalistics and police studies
about natural disasters, International Scientific
Confenrence „Dani Arčibald Rajs“, Thematic
Conference
proceeding
with
international
significance, str. 181-194. Belgrad;
8. 2015 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetković,
Srna Sudar, Recognition and perception of risks
and Environmental hazards on the part of the
student population in the Republic of Macedonia,
International Scientific Conference Researching
security - approaches, concepts and policies, Ohrid. .
Faulty of Security Skopje, University of „St. Kliment
Ohridski“ – Bitola;
9. 2015 Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Conservation and
protection process of natural, cultural and recreational
resources in new work state, USA - state parks,
International Scientific Conference Researching
security - approaches, concepts and policies Ohrid.
Faulty of Security Skopje, University of „St. Kliment
Ohridski“ – Bitola. „Security in the post-conflict
(western) Balkans: transition and challenges faced
by the Republic of Macedonia (security studies and
the science of security) - Volume II“, (стр. 423 – 438),
Faculty of security – Skopje, Skopje 2011;
10. 2016 Александар Иванов, Владимир Цветковиќ,
Природни катастрофи - геопросторна и временска дистрибуција, Факултет за безбедност –
Скопје, Скопје 2016.

protection and rescue in emergencies in Serbia and
Montenegro with emphasis on Croatia, International
Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred
years after the World War I – security and EuroAtlantic integrations”
Thematic Conference
proceeding with international significance, pp. 203
– 219. Ohrid. . Faulty of Security Skopje, University
of “St. Kliment Ohridski” – Bitola;
7. 2015 Vladimir Cvetković, Aleksandar Ivanov, Alen
Sadiyeh, Knowledge and perceptions of students of
the academy of criminalistics and police studies
about natural disasters, International Scientific
Confenrence “Dani Arčibald Rajs”, Thematic
Conference
proceeding
with
international
significance, str. 181-194. Belgrad;
8. 2015 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetković,
Srna Sudar, Recognition and perception of risks
and Environmental hazards on the part of the
student population in the Republic of Macedonia,
International Scientific Conference Researching
security - approaches, concepts and policies, Ohrid.
. Faulty of Security Skopje, University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola;
9. 2015 Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Conservation and
protection process of natural, cultural and recreational
resources in new work state, USA -state parks,
International Scientific Conference Researching
security - approaches, concepts and policies Ohrid.
Faulty of Security Skopje, University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola.“Security in the post-conflict
(western) Balkans: transition and challenges faced
by the Republic of Macedonia (security studies and
the science of security) - Volume II”, (стр. 423 – 438),
Faculty of security – Skopje, Skopje 2011;
10. 2016 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetkovic, Natural
catastrophes – geospatial and time distribution,
Faculty of Security - Skopje, Skopje 2016.

Наташа Јованова
Natasha Jovanova
natasa.akademija@yahoo.com

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Правен Факултет „Јустинијан Први“ –Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ – Битола;

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Law “Justinian I” - Skopje
2. MASTER’S DEGREE:
University: St. Kliment Ohridski University, Bitola
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
Тема: Влијанието на социодемографските карактеристики и виктимизацијата на стравот од криминал.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“ - Битола;
Tема: Насилството меѓу децата во училиштата со посебен осврт на превенција.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Криминологија
Предмети:
Криминална политика
Малолетничка деликвенција
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Родена е на 23.3.1984 во Скопје. Дипломирала
на Правниот факултет во Скопје во 2006 година и
се стекнала со звањето дипломиран правник. Во
2011 година магистрирала на Факултетот за безбедност - Скопје со што станал магистер од областа
на Криминалистиката и Криминологијата. Во 2014
година докторирала на Факултетот за безбедност Скопје и станала доктор од областа на Безбедноста. Од 2006 до мај 2007 година врши практиканска
работа во Парламентот на Република Македонија
како асистент и истражувач во Канцеларијата на
генералниот секретар. Од мај до септември 2007
година работи како адвокатски приправник во Адвокатската канцеларија Трајковски. Денеска работи на Факултетот за безбедност како доцент. Има
напишано голем број на научни и стручни трудови
и учествувано на голем број национални и меѓународни истражувачки и научни проекти.
Библиографија:
1. Влијанието на училиштето кај насилничкото однесување кај децата, Збирка трудови од
меѓународната конференција „Супротстављање
савременим oблицима криминалитета – Анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“ Тара, 2015;
2. Влијание на врсниците и нивните реакции во
училишното насилство, Збирка трудови од меѓународната конференција „Archibald Reiss Days”,
2015;
3. Ставови на вработените и состојбите во казнените институции во Република Македонија (извештај од истражувањето) (коавторски труд)
Факултет за безбедност - Скопје;
4. Капацитети и улога на невладините организации во поддршката на жртвите на насилство во
Република Македониа, Годишник на Факултетот
за безбедност - Скопје, 2014;
5. „Students’ Views on the Police in the Republic of
Macedonia”, VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal
Justice and Security, year 16 no. 4, pp. 435-452, 2014
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(Thesis: Influence of socio - demographic
characteristics and victimization of fear of crime)
3. PhD DEGREE:
University: St. Kliment Ohridski University, Bitola
(Dissertation: Violence among children in school –
with a special review on prevention)
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Criminology
Subjects:
Criminal Policy
Juvenile Delinquency
Academic and/or scientific title
Assistant Professor
Biography:
D-r Jovanova was born on 23.03.1984 in Skopje.
She graduated at the Faculty of Law in Skopje in 2006
acquiring the title of Bachelor of Law. In 2001, at the
Faculty of Security – Skopje, she was promoted to
Master in the area of Criminalistics and Criminology.
In 2014 she was promoted to Doctor of Science, also
at the Faculty of Security – Skopje, becoming Doctor
in the area of Security. From 2006 to May 2007 she was
engaged for practitioner work in the Parliament of the
Republic of Macedonia as an assistant and a researcher
in the office of the General Secretary. From May to
September 2007 she worked as an intern in the lawyer’s
office Trajkovski. Today, she works at the Faculty of
Security as an Assistant Professor. She has written a big
number of scientific and expert papers and participated
in a big number of national and international research
and scientific projects.
Bibliography:
1. School’s influence on violent behavior in children,
Collection of papers from international conference
“Countering Contemporary Forms of Crime Analysis
of the Current Situation, European Standards and
Measures for Improvement” Tara 2015;
2. Peer influence and their reaction on school
violence, Collection of paper International scientific
conference “Archibald Reiss Days”, 2015;
3. Attitudes of the employees about their tasks and the
states in the penitentiary institutions of the Republic
of Macedonia (reports from the research) (co-author
paper) Faculty of Security - Skopje;
4. The capacities and the role of NGOs to support
victims of crime in the Republic of Macedonia,
Yearbook of Faculty of Security - Skopje, 2014;
5. “Students’ Views on the Police in the Republic
of Macedonia”, VARSTVOSLOVJE, Journal of
Criminal Justice and Security, year 16 no. 4, pp. 435452, 2014;
6. “Victimization in penal institutions”, The position
of convicted persons in penal institutions in the
Republic of Macedonia. Research report, Faculty of
Security - Skopje, 2014;
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6. „Виктимизација во казненопоправните установи“ во Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија (истражувачки извештај), Факултет за безбедност-Скопје,
2014;
7. „Виктимизацијата во казнените институции
во Република Македонија”, Збирка трудови од
меѓународната конференција: Балканот помеѓу
минатото и иднината: безбедност, решавање на
спорови и Евроатлантски интеграции, 2013;
8. „Врска помеѓу криминалната виктимизација и
стравот од криминал”, Збирка трудови од меѓународната конференција: Балканот помеѓу минатото и иднината: безбедност, решавање на
спорови и Евроатлантски интеграции, 2013;
9. „Влијанието на полот врз стравот од криминал”,
Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје,
2013;
10. „School police officer the role and benefits” Archibald Reiss Days, Thematic Proceedings, Академија за Криминалистички и полициски студии, 2013.

7. “Victimization in penal institutions in the Republic of
Macedonia”, Collection of papers from International
Scientific Conference The Balkans between past
and future: security, conflict resolution and EuroAtlantic integration, 2013;
8. “Connection between criminal victimisation and fear
of crime”, Collection of papers from International
Scientific Conference The Balkans between past
and future: security, conflict resolution and EuroAtlantic integration, 2013;
9. “Gender influence on fear of crime”, Yearbook of
Faculty of Security-Skopje, 2013;
10. “School police officer the role and benefits” Archibald Reiss Days, Thematic Proceedings, The
Academy of criminalistics and police studies, 2013.

Марјан Ѓуровски
Marjan Gjurovski
mgjurovski@fb.uklo.edu.mk

OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје
Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје,
Стекнато научно звање магистер на политички
науки;
Тема: Влијанието на евроатлантските интеграции врз економијата на Република Македонија.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје,
Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет. Стекнато звање - доктор
по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана-безбедност;

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Ss. Cyril and Methodius University – Skopje,
Institute of Security, Defence, and Peace at the
Faculty of Philosophy
2. MASTER’S DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University - Skopje.
Academic research degree acquired - Master of
Political Sciences;
(Influence of Euro-Atlantic integrations on the
economy of the Republic of Macedonia)
3. PhD DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University - Skopje. Institute
for Security, Defence, and Peace at the Faculty of
Philosophy. Academic research degree acquired Doctor of Social Sciences in the area of security and
defence.
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
Тема: Анализа на современите теориско-концепциски пристапи во креирање на безбедносната политика на Република Македонија.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Друго - Безбедносни науки
Друго - Меѓународна безбедност и меѓународни
односи
Предмети:
Современи теории и системи за безбедност
Кризен менаџмент
Безбедносни стратегии
Дипломатија и меѓународна безбедност
Безбедносни политики
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Марјан Ѓуровски е доцент на Факултетот за безбедност - Скопје. Во периодот од 1994 до 2002 година работи како новинар. Oд 2002 до 2006 година
дејствува во извршната власт во Република Македонија на повеќе функции. До 2004 година работи
како портпарол на Министерството за одбрана на
Република Македонија и раководител на Одделот за
односи со јавност на истото Министерство, за потоа од 2004 до 2006 година да ја извршува функцијата советник за односи со јавност на претседателот
на Владата на Република Македонија. Во периодот
од 2011 до 2013 година бил советник за стратешки
политики и комуникации на министерот за одбрана на Република Македонија, а во 2013 година бил
советник за стратешки политики и комуникации
на заменик-претседателот на Владата задолжен за
Европските прашања во Владата на Република Македонија.
Ѓуровски има учествувано во организирање и
реализирање на низа активности на Факултетот за
безбедност - Скопје и други институции. Тој раководел и партиципирал во повеќе научноистражувачки проекти од безбедносните и политичките
науки. Доцент д-р Ѓуровски учествувал во работни
тимови за подготовка на повеќе национални проекти, како што е суштинскиот документ за трансформација на македонската одбрана и безбедност,
Стратегискиот одбранбен преглед на Република
Македонија, коавтор е на Стратегијата за информирање за подготовките на Република Македонија
за членство во НАТО, а бил иницијатор, основач и
предавач на Регионалниот тренинг центар за комуникации на Министерството за одбрана под покровителство на Швајцарската конфедерација.
Тој е автор и коавтор на низа научни и стручни
трудови објавени во државата и странство.
Библиографија:
1. „Regional contribution to global peace and conflict
resolution”, Марјан Ѓуровски, Горан Илиќ, Меѓународна научна конференција: Балканот помеѓу
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Dissertation: Analysis of modern theoreticalconceptual approach in creation of the security
policy of the Republic of Macedonia.
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Security Sciences
International Security and International Relations
Subjects:
Modern Theories and Systems of Security.
Crisis Management
Security Strategies
Diplomacy and International Security
Security Policies
Academic and/or scientific title
Assistant Professor
Biography:
Marjan Gjurovski is an Assistant Professor of the
Faculty of Security in Skopje. From 1994 to 2002 he
worked as a journalist. From 2002 to 2006 he held
severat positions at a time, in the executive power of
the Republic of Macedonia. Until 2004 he worked as
a portparol of the Ministry of Defence of the Republic
of Macedonia and Head of the department for public
relations of the same Ministry, and then from 2004 to
2006 she was a Consultant for public relations of the
President of the Government of Macedonia. In the period
from 2011 to 2013 he was a councilor for strategical
policy and communication of the Minister of Defence
of the Republic of Macedonia, and in 2013 councilor
for strategic policy an communication of the Deputy
President of the Government responsible for European
issues in the Government of the Republic of Macedonia.
Gjurovski has participated in the organization and
realization of a sequence of activities of the Faculty
of Security – Skopje, and other institutions. He
managed and participated in many scientific-research
projects of security and political sciences. Assistant
Professor Gjurovski participated in working teams for
preparation of numerous national projects, such as the
essential document for transformation of Macedonian
defence and security, the strategic defensive scheme
of the Republic of Macedonia; he was a co-author of
the strategy of informing about the preparations of
the Republic of Macedonia for NATO membership,
and he was an initiator, founder, and a lecturer in the
Regional training center for communication of the
Ministry of Defence under the patronage of the Suisse
Confederation. He is an author and a co-author of
numerous scientific and expert papers published in the
country and abroad.
Bibliography:
1. “Regional contribution to global peace and
conflict resolution” Marjan Gjurovski, Goran Ilic,
International scientific conference “The Balkans
between past and future: security, conflict resolution
and euro-atlantic integration” Volume II, Ohrid
2013;
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2.

3.

4.

5.

минатото и иднината: безбедност, решавање
на спорови и Евроатлански интеграции, том 2,
Охрид 2013. По прикажување на учеството на
Армијата на Република Македонија во мировни
операции во трудот се доаѓа до предлог решенија за регионална соработка во областа на безбедноста и решавањето на конфликти состојби
на Балканот;
„The place and role of public security in security
studies and concepts” Марјан Ѓуровски, Снежана
Никодиновска - Стефановска, Тематски записник од Меѓународната научна конференција
„Archibald reiss days” том III, Академија за криминалистика и полициски студии, 2013. Кое
е местото и улогата на јавната безбедност во
студиите за безбедност и нејзините концепти е
прашање од кое се тргнува во наведениот труд
кој дава прилог кон науката за безбедност како
предмет на истражување. Воедно, особено, се
дава светло на концептот на јавна безбедност
како значајна алка во секторот за внатрешни работи;
„The quest for a rational words order:the postamerican world seen through the EU ideological
lenses” Горан Илиќ, Марјан Ѓуровски, Меѓународен годишник, Факултет за безбедност, 2013.
Книгата претставува придонес кон геополитиката со оглед на тоа што е во потрага по рационалните поими на пост-американскиот поглед низ
идеолошки леќи на Европската Унија. Воедно се
даваат заедничките точки на ЕУ и САД, како и
прашањата по кои имаат дијаметрално спротивна ставови;
„The power of the European Union through the prism
of political, security and defence conceprts” Горан
Илиќ, Марјан Ѓуровски, Меѓународни тематски
извештај „Evropska unija i Zapadni Balkan izazovi
i perspektive”, Институт за меѓународна политика
и економија, Белград 2014. Авторите на трудот
прават успешна анализа на моќта на Европската
Унија низ призмата на политичките, безбедносните и одбранбените коцепти, воедно каде се наоѓа Западниот Балкан во нив меѓу кои и Република Македонија се прашања на кои се дава соодветен одговор во авторискиот труд од Меѓународна
научна конференција во странство;
„The impact of the process of creating security
policies on the crises management” Горан Илиќ,
Марјан Ѓуровски, Меѓународни тематски извештај „Crisis Management Days” Универзитет
за применети науки Velika Gorica, Croatia 2014.
Посебната потреба на општеството за заштита
од криза може да се оствари преку соработка на
релевантните институции и граѓаните. Заемната
помош овозможува пристап до професионални
ресурси во случај на опасности и закани и развој на криза, се наведува меѓу другото во трудот.
Преку него се прави уште еден значаен придонес
кон истражувањето на кризниот менаџмент;

2. “The place and role of public security in security
studies and concepts” Marjan Gjurovski, Snezana
Nikodinovska-Stefanovska, Thematic proceedings
of international singnificane “Archibald reiss days”
Volume III, Academy of criminalistics and police
studies, 2013;
3. “The quest for a rational words order: the postamerican world seen through the EU ideological
lenses” Goran Ilic, Marjan Gjurovski, International
yearbook, Faculty of Security, 2013;
4. “The power of the European Union through the
prism of political, security and defence conceprts”
Goran Ilic, Marjan Gjurovski, International Thematic
proceedings “Evropska unija i Zapadni Balkan
izazovi i perspektive”, Institute of international
politics and economics, Belgrade 2014;
5. “The impact of the process of creating security
policies on the crises management” Marjan
Gjurovski, Goran Ilic, , International Thematic
proceedings “Crisis Management Days” University
of appelied sciences Velika Gorica, Croatia 2014;
6. “Modernism as an obstacle: the postmodern
nature of the European Union and the Republic
of Macedonia” Goran Ilik, Marjan Gjurovski,
International Scientific Conference “Macedonia and
the Balkans, a hundred years after the World War I
– Security and Euro-Atlantic Integrations” Book of
abstracts, Ohrid 2014;
7. “The concept of national security in the contex of
the regional security” Marjan Gjurovski, Mladen
Bajagic, Gojko Pavlovic, МА International Scientific
Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred
years after the World War I – Security and EuroAtlantic Integrations” Book of abstracts, Ohrid 2014;
8. “Through NATO membership to economic security
and stability” Marjan Gjurovski, Goran Ilic,
International Scietific journal “Horizons” Series A,
Social Sciences and Humanitues, 2014;
9. “The axiological foundations of the European
Union foreign policy” Goran Ilic, Marjan Gjurovski,
International Scietific journal “Horizons” Series A,
Social Sciences and Humanitues, 2014;
10. “Situation and perspectives of crisis management in
the Republic of Macedonia: with special reference
to the police” Marina Mitrevska, Marjan Gjurovski,
Thematic conference proceedings of International
significance “Archibald Reiss Days” 2014.
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6. „Modernism as an obstacle: the postmodern
nature of the European Union and the Republic of
Macedonia” Горан Илиќ, Марјан Ѓуровски, Меѓународна научна конференција “Macedonia and
the Balkans, a hundred years after the World War
I – Security and Euro-Atlantic Integrations” Book
of abstracts, Охрид, 2014. Модернизацијата како
пречка е предмет на истражување на овој труд
каде посебно внимание се посветува на: постмодерната природа на Европската Унија и Република Македонија;
7. „The concept of national security in the contex of
the regional security” Марјан Ѓуровски, Младен
Бајагиќ, Гојко Павловиќ, Меѓународна научна конференција „Macedonia and the Balkans, a
hundred years after the World War I – Security and
Euro-Atlantic Integrations” Book of abstracts, Охрид, 2014. Каде се наоѓа концептот на национална безбедност во однос на регионалната безбедност се прави успешен обид преку овој труд да се
дефинира. Покрај тоа се навлегува во концептот
на меѓународна безбедност и нејзината позиција
наспроти регионалниот безбедносен контекст
како посебен безбедносен концепт;
8. „Through NATO membership to economic security
and stability” Марјан Ѓуровски, Горан Илиќ, Меѓународен научен журнал, Series A, Social Sciences
and Humanitues, 2014. Преку широкиот концепт
на безбедноста се обработува концептот на економска безбедност што има значајно влијание
во решавањето на проблемите во безбедноста
односно разрешувањето на одредени конфликти
состојби;
9. „The axiological foundations of the European Union
foreign policy” Марјан Ѓуровски, Горан Илиќ,
Меѓународен научен журнал „Horizons” Series A,
Social Sciences and Humanitues, 2014. Аксиолошките темели на надворешната политика на Европската Унија се обработуваат во овој труд кој
дава придонес кон меѓународната безбедност и
меѓународните односи потикнати од Европската
Унија;
10. „Situation and perspectives of crisis management in
the Republic of Macedonia: with special reference to
the police” Марина Митревска, Марјан Ѓуровски,
Тематски записник од Меѓународната научна
конференција „Archibald Reiss Days” 2014. Состојби и перспективи на управување со кризи во
Република Македонија со посебен осврт на полицијата е главниот фокус на оовој труд кој преку критички осврт се наведуваат слабите страни на делувањето на системот за управување со
кризи во Република Македонија.
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Ице Илијевски
Ice Ilijevski
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OБРАЗОВАНИЕ
1. ОСНОВНИ СТУДИИ:
Факултет за безбедност – Скопје.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Факултет за безбедност – Скопје,
Тема: Извори на финансирање на тероризам криминалистички, криминолошки и кривично
правни карактеристики.
3. ДОКТОРАТ:
Факултет за безбедност – Скопје ,
Тема: Контрола и надзор врз безбедносниот систем на Република Македонија - со посебен осврт
на МВР.
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Друго: Безбедност
Општа криминалистичка теорија и криминалистичка тактика
Предмети:
Контрола на безбедносен сектор
Безбедносен менаџмент
Криминалистичка тактика
Тероризам и методика на истражување на тероризам
Наставно и/или научно звање: доцент
Биографија:
Ице Илијевски дипломирал на Факултетот за
безбедност - Скопје во 2008 година. На истиот факултет ги продолжил своите магистерски студии,
при што во 2011 година ја одбранил магистерската теза со наслов: „Извори на финансирање на тероризам - криминалистички, криминолошки и
кривичноправни карактеристики“ и се стекнал со
титулата магистер од областа на Криминалистика
и криминологија. На ден 10 декември 2014 година
со одбрана на докторската дисертација со наслов
„Контрола и надзор врз безбедносниот систем на
Република Македонија - со посебен осврт на МВР“
се стекнал со научен степен - доктор на науки од областа на Безбедноста. Денес работи на Факултетот
за безбедност - Скопје како доцент на Катедрата за
криминалистички науки и Катедрата за безбедност

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Security - Skopje
2. MASTER’S DEGREE
Faculty of Security - Skopje
(Thesis: Sources of financing terrorism –
criminalistic, criminological, and criminal-legal
features)
3. PhD DEGREE:
Faculty of Security - Skopje
(Dissertation: Control and supervision over the
security system of the Republic of Macedonia, with
a special review on MoI
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field:
Other, Security
General Criminalistic Theory and Criminalistic
Tactics
Subjects:
Security Sector Control
Security Management
Criminalistic Tactics
Terrorism and Methodology of Research of Terrorism
Academic and/or scientific title
Assistant Professor
Biography
Ice Ilijevski graduated at the Faculty of Security in
Skopje in 2008. He continued his Master studies at the
same Faculty, and in 2011 he was promoted to Master
of Science, with his thesis titled: “Sources of financing
terrorism – criminalistic, criminological, and criminallegal features”. He acquired the academic title of Master
in the area of Criminalistics and Criminology. Three
years later, on 10.12.2014 he acquired the academic title
of Doctor of sciences in the area of security, with his
dissertation titled “Control and supervision over the
security system of the Republic of Macedonia, with a
special review on the Ministry of Interior. Today, he
works at the Faculty of Security – Skopje, as an Assistant
Professor at the Department of Criminalistic Sciences,
and the Department of Security and Private Security.
He is an author and a co-author of a big number of
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и приватна безбедност. Тој е автор и коавтор на голем број на научни и стручни трудови, и учествувал
на значителен број на научни собири во државата и
странство.
Библиографија:
1. Меѓународен тероризам, коавтор со доцент д-р.
Злате Димовски, учебно помагало, Факултет за
безбедност - Скопје, 2011;
2. Финансирање на тероризам - криминалистички,
криминолошки и кривичноправни карактеристики, монографија, Битола, 2013;
3. Weapons of mass destruction as a security treat in
the function of realizing terrorist goals, коавтор со
професор д-р Злате Димовски и доцент д-р Кире
Бабаноски, International scientific conference,
Researching security – approaches, concepts and
policies, vol. IV, Faculty of security – Skopje, Ohrid,
02-03.06.2015;
4. Development of criminalistics as science in the
Republic of Macedonia, коавтор со професор д-р
Злате Димовски и доцент д-р Кире Бабаноски,
International Yearbook 2015/2, Faculty of security –
Skopje, 2015;
5. Organizational structure, functions and role of the
security system in the process of dealing with security
risks and threats in the Republic of Macedonia, коавтор со проф. д-р Злате Димовски и доц. д-р
Кире Бабаноски, Academic Journal of Business,
Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No.
1, March 2016;
6. Elements of the terrorism reviewed through
instrumentum operandi, organizational setup and
phases of realization of the terrorist act, коавтор
со професор д-р Злате Димовски, доцент д-р
Кире Бабаноски и м-р Васе Русуманов, Academic
Journal of Business, Administration, Law and Social
Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016;
7. Control and oversight of the private security sector
in the Republic of Macedonia, коавтор со професор
д-р Злате Димовски и доцент д-р Кире Бабаноски,
VII Scientific and Professional Conference with
International Participation „European Integration:
Justice, Freedom and Security“, vol. II, Academy of
Criminalistic and Police Studies – Belgrade and the
Hanns Seidel Foundation, Tara, 24-26.05.2016;
8. Current situation in international terrorism:
security analysis, trends and future perspectives,
коавтор со доцент д-р Кире Бабаноски и професор д-р Злате Димовски, International Scientific
Conference, Global Challenges and Opportunities –
Future Perspectives of Developing Countries, MIT
University – Skopje, 20-21.5.2016, International
journal of recent research in arts and sciences, MIT
University, Skopje, 2016;
9. Security analysis of cash in transit attacks in the
Republic of Macedonia, коавтор со доцент д-р
Кире Бабаноски и професор д-р Злате Димовски, International academic conference „Private
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scientific and expert papers, and he has participated
in a significant number of scientific gatherings in the
country and abroad.
Bibliography:
1. International Terrorism, co-authorship with Assistant
Professor D-r Zlate Dimovski, Textbook, Faculty of
Security - Skopje, 2011;
2. Financing of Terrorism - criminalistic, criminological
and criminal-legal characteristics, Monograph, Bitola,
2013;
3. Weapons of mass destruction as a security treat in the
function of realizing terrorist goals, co-authorship
with Professor D-r Zlate Dimovski and Assistant
Professor D-r Kire Babanoski, International scientific
conference, Researching security – approaches,
concepts and policies, vol. IV, Faculty of security –
Skopje, Ohrid, 02-03.06.2015;
4. Development of criminalistics as science in the
Republic of Macedonia, co-authorship with Professor
D-r Zlate Dimovski and Assistant Professor D-r Kire
Babanoski, International Yearbook 2015/2, Faculty
of security – Skopje, 2015;
5. Organizational structure, functions and role of the
security system in the process of dealing with security
risks and threats in the Republic of Macedonia, coauthorship with Professor D-r Zlate Dimovski and
Assistant Professor D-r Kire Babanoski, Academic
Journal of Business, Administration, Law and Social
Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016;
6. Elements of the terrorism reviewed through
instrumentum operandi, organizational setup
and phases of realization of the terrorist act, кcoauthorship with Professor D-r Zlate Dimovski,
Assistant Professor D-r Kire Babanoski and M.sc.
Vase Rusumanov, Academic Journal of Business,
Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No.
1, March 2016;
7. Control and oversight of the private security sector
in the Republic of Macedonia, co-authorship
with Professor D-r Zlate Dimovski and Assistant
Professor D-r Kire Babanoski, VII Scientific
and Professional Conference with International
Participation “European Integration: Justice,
Freedom and Security”, vol. II, Academy of
Criminalistic and Police Studies – Belgrade and the
Hanns Seidel Foundation, Tara, 24-26.05.2016;
8. Current situation in international terrorism:
security analysis, trends and future perspectives, coauthorship with Professor D-r Zlate Dimovski
and Assistant Professor D-r Kire Babanoski,
International Scientific Conference, Global
Challenges and Opportunities – Future Perspectives
of Developing Countries, MIT University – Skopje,
20-21.05.2016, International journal of recent
research in arts and sciences, MIT University,
Skopje, 2016;
9. Security analysis of cash in transit attacks in the
Republic of Macedonia, co-authorship with Professor
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security in the 21st century: Experiences and
challenges“,Institute for security, defense and peace,
Faculty for philosophy, University „St. Cyril and
Methodius“ – Skopje, Ohrid, 15-16.9.2016;
10. Analysis of road traffic safety through direct relative
indicators for traffic accidents fatality: Case of
Republic of Macedonia, коавтор со доц. д-р Кире
Бабаноски и проф. д-р Злате Димовски, Promet
- Traffic and Transportation, vol. 28, no. 6, 2016 pp
661-669.

D-r Zlate Dimovski and Assistant Professor D-r
Kire Babanoski, International academic conference
“Private security in the 21st century: Experiences
and challenges“,Institute for security, defense and
peace, Faculty for philosophy, University “St. Cyril
and Methodius” – Skopje, Ohrid, 15-16.09.2016;
10. Analysis of road traffic safety through direct relative
indicators for traffic accidents fatality: Case of
Republic of Macedonia, co-authorship with Professor
D-r Zlate Dimovski and Assistant Professor D-r Kire
Babanoski, Promet - Traffic and Transportation, vol.
28, no. 6, 2016 pp 661-669.
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ajlosanedev@yahoo.com
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Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје,
Факултет за физичка култура.
2. МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ:
Универзитет: „Свети Кирил и Методиј“- Скопје;
Тема: Ефекти на трансформациските промени
на базично моторичките способности, специфичната карате координација и прецизност, под
влијание на експериментален и редовен програмиран тренинг.
3. ДОКТОРАТ:
Универзитет: „Свети Климент Охридски“-Софија;
Тема: Влијание на вонучилишните активности
по карате, борење во слободен стил и бокс врз
антропометриските и психолошките карактеристики на испитаници од 17- годишна возраст
(Компаративна анализа).
Наставно/научна област и предмети
Научна област:
Кинезиологија
Предмети:
Специјално физичко образование
Наставно и/или научно звање: асистент (соработник)

EDUCATION
1. UNDERGRADUATE STUDIES:
Faculty of Physical Education Ss. Cyril and Methodius
University – Skopje
2. MASTER’S DEGREE:
Ss. Cyril and Methodius University – Skopje
(Thesis: The effects of the transformational changes
of basic motor abilities, specific karate coordination
and precision under the influence of experimental
and regular training program)
3. PhD DEGREE:
University: St. Kliment Ohridski – Sofija
(Dissertation: Impact of after-school activities
in karate, free style wrestling and boxing on
anthropometric and psychological characteristics of
17 year old students (comparative analysis))
Teaching/scientific field and subjects
Scientific Field: Kinesiology
Subjects:
Special Physical Education
Academic and/or scientific title
Assistant (associate)
Biography:
Aljosha Nedev was born on 13.11.1978 in Skopje,
Macedonia. He graduated at the Faculty of Physical
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Биографија:
Роден е на 13.11.1978 година во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во 2006
година, и се стекнал со звањето - дипломиран кинезиолог. Во 2011 година магистрирал на Факултетот за физичка култура со што станува магистер
по кинезиологија. Во 2016 година, докторирал на
софискиот Универзитет „Свети Климент Охридски“ – Софија на Факултетот на начелна предучилишна педагогија, Катедра за физичко образование
и спорт, со што станал доктор на науки по кинезиологија. Во периодот од 2003 до 2006 година е ангажиран од страна на МВР во единицата за брзо
распоредување ЕБР како инструктор за боречки
спортови. Од 2008 година бил вработен на Факултетот за безбедност како помлад соработник (помлад
асистент), подоцна избран и како соработник (асистент). Има напишано голем број научни и стручни
трудови и учествувал во истражувачки и научни
проекти.
Библиографија:
1. Ивановски, Ј., Јаневски, Т., Недев, A. (2010) Вредностите на физичката подготвеност во функција
на зголемена безбедност на припадниците на
специјалните полициски сили на МВР, Зборник
на трудови: Безбедност, еколошка безбедност и
предизвиците на РМ, Скопје, 2010;
2. Nedev, A., Nedev, D., (2011) Uticaj određenih
antropometriskih varijable na eksplozivnu snagu
noge kod vrhunskih karatista iz R. Makedonije,
Medzunarodna konferencija Banja Luka;
3. Nedev, D., Nedev, A., (2011) Razlike u određenim
antropometrijskim karakteristikama kod vrhunskih
karatista koji se bave tradicionalnim karateom.
Medzunarodna konferencija Banja Luka;
4. Недев, A., Недев, Д., (2011) Применета кинезиологија против модерните цивилизациски заболувања. Објавено во Просветно дело 64- бр.
4- Скопје, 2011;
5. Nedev, A., Nedev, D., (2011) The effects of the
transformational changes of the basic motor abilities
under the influence of the eight weeks training
process. Објавено во Zbornik naucnih I strucnih
radova „ Sport i Zdravlje“-Тузла 2011;
6. Ивановски, Ј., Недев, А., Витевски, А., (2012) The
influence of the special physical education over the
changes of the anthropometric characteristics of
the students at the faculty of security. Објавено во
зборник „Security and euroatlantic perspectives of
the Balkans police science and police profession“ во
Скопје – 2012;
7. Ивановски, Ј., Недев, А., (2013) Usage of coercion
means for protection of the personal safety of
police officers. Објавено во зборник „The Balkans
between past and future: Security, conflict resolution
and Euro-Atlantic integration“ во Скопје-2013;
8. Ивановски, Ј., Недев, А., (2014) Intentions to
modernize the special physical education with
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Education, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje
and acquired the title of Bachelor of Kinesiology.
In 2011, he finished his Master’s studies at the same
university and became Master of Kinesiology. In 2016, at
the University of St. Kliment Ohridski – Sofija, Faculty
of Physical Education and Sport, he completed his PhD
studies on the subject of generic preschool pedagogy,
and became PhD in Kinesiology.
From 2003 to 2006 he was engaged by the Ministry
of Internal Affairs as an instructor of sport within the
Fast Deployment Unit.
Since 2008 he has worked as a Consultant (Junior
Assistant), at the Faculty of Security. He wrote and
presented many scientific papers and worked on many
research and other professional projects.
Bibliography:
1. Ivanovski Ј., Janevski Т., Nedev A. (2010) Values
of the physical preparedness bringing to increased
security of the representatives of the special police
forses of MoI, Compilation of works: Security,
Ecologic Security, and Challenges of RM, Skopje,
2010;
2. Nedev A, Nedev D., (2011) Influence of certain
antropometrical variables of the explosive strength
of the legs of superior karati from Macedonia,
International Conference in Banja Luka;
3. Nedev D, Nedev A., (2011) Differences in certain
antropometrical characteristics of superior karatists
who practise traditional karate. International
Confernce in Banja Luka;
4. Nedev A., Nedev D. (2011) Applied kinesiology
against modern civilizational diseases. Published in
Prosvetno Delo 64 - No. 4 - Skopje, 2011;
5. Nedev A., Nedev D. (2011) Effects of the
transformational changes of basic motor abilities
under the influence of the eight weeks training
process. Published in the Compilation of scientific
and expert papers “Sport and Health” - Tuzla 2011;
6. Ivanovski J., Nedev A., Vitevski A. (2012) Influence
of the special physical education over the changes of
the anthropometric characteristics of students at the
Faculty of Security, published in the Compilation:
“Security and euroatlantic perspectives of the Balkan
police science and police profession” in Skopje 2012;
7. Ivanovski J., Nedev A., (2013) Usage of coercion
means for protection of the personal safety of police
officers, published in the Compilation “The Balkans
between past and future: Security, conflict resolution
and Euro-Atlantic integration, Skopje - 2013;
8. Ivanovski J., Nedev A., (2014) Intentions to
modernize the special physical education with
homogenization of the female students in groups
- International Yearbook 2014 Faculty of Security Skopje;
9. Ivanovski J., Nedev A., Vitevski A. (2016)
Contribution of the field training camps in acquiring
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9. Ивановски, Ј., Недев, А. Витевски, А., (2016)
Contribution of the field training camps in acquiring
practical knowledge and skills by the students from
the Faculty of the security објавено во меѓународно списание - Contemporary trends in social
control of crime - Охрид;
10. Nedev, A., (2016) Factor Structure of basic motor
abilities in 17-year-old karate athletes објавено во
Меѓународно списание Research in Kinesiology –
Велес.

practical knowledge and skills by the students from
the Faculty of Security, published in the International
magazine - Contemporary trends in social control of
crime - Ohrid;
10. Nedev A. (2016) Factor Structure of basic motor
abilities in 17-year-old karate athletes, published
in the international magazine “Research in
Kinesiology” – Veles.
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ФАКУЛТЕТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И НЕГОВИОТ
ПОНАТАМОШЕН
РАЗВОЈ

THE FACULTY
OF SECURITY
AND ITS
FURTHER
DEVELOPMENT

Ќ

W

Основната мисија на Факултетот ќе биде да придонесе за зголемување на стабилноста и безбедноста во општеството преку учење, создавање на професионален кадар и спроведување на истражувања
и развојни активности на полето на образованието,
науката и безбедноста.

The leading mission of the Faculty will be focused on
contribution to enhancement of stability and security
in the society through learning, creating professional
cadres, and carrying out research and development
activities in the field of education, science, and security.

е настојуваме Факултетот за безбедност –
Скопје во својот натамошен развој да биде
иновативна и меѓународно препознатлива
институција за образование, истражување и развој
во полето на безбедноста.

Основни вредности што ќе ги промовира Факултетот се:
- Интегритет
- Почит
- Професионализам
- Отвореност
- Развој
Нашата мисија – да влијаеме на зголемување на
стабилноста и безбедноста во општеството ќе биде
остварена преку бројните развојни активности кои
ќе бидат преземени во наредниот период. Особено
внимание ќе биде посветено на зајакнување на соработката со високообразовните институции, но и
со институциите во системот на националната безбедност, со релевантните фактори од јавниот и од
приватниот сектор, како и интензивирање на меѓународната соработка. Во XXI век може да се очекува
напредок само ако се вложува во подигнување на
квалитетот на високото образование, науката, на
процесот на работа, но и ако се промовира соработката и следењето на најдобрите практики примене-
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e will persist that the Faculty of Security Skopje, in its further development, continues
to be innovative and internationally
renowned establishment of education, research, and
development in the area of security.

The basic values which will be promoted by the
Faculty are:
- Integrity
- Respect
- Professionalism
- Transparency
- Development
Our mission - to influence on the enhancement of
stability and security in the society - will be realized
through the numerous development activities which
will be taken in the upcoming period. Special attention
will be paid to strengthening of the cooperation with
higher educational institutions, but also institutions in
the system of national security, with the relevant factors
of the public and private sector, as well as intensifying
of the international collaboration. In the 21st century
we can hope to advancement only if we invest in the
improvement of the quality of higher education, of
science, of the working process, but also in promotion
of cooperation following the best practices applied in
the academic environment and among the practitioners
in the area of security.

Монографија
ти во академската средина и помеѓу практичарите
од областа на безбедноста.
Почитувањето на основните вредности на кои
ќе се темели развојот на Факултетот, ќе овозможи
подигнување на квалитетот на услугите и искористување на предностите на современиот систем на
високо образование. Во таа насока, унапредувањето на квалитетот во работењето и поголемата вклученост на вработените во заедницата - како современа улога на високообразовните институции во
комуникацијата помеѓу нив и заедницата, главно,
ќе се базира на инвестирање во подигнувањето на
работните способности и академските референци
на нашите вработени преку нивно активно вклучување во (само)препознавањето на сопствените квалитети, на „јаките страни“ и на полињата за иден
развој, усовршување и придонес.
Личниот и професионален интегритет на секој вработен ќе овозможи да биде носител на промените и развојот на Факултетот. На студентите ќе
им биде овозможена средина на учење која ќе соодветствува со нивните потреби и планови, но и ќе го
поттикнува слободното и отворено промовирање
на нивните ставови за образованието и за безбедноста. Тие ќе бидат во центарот на вниманието на
сите активности.
Почитта помеѓу секој вработен и студент е основна вредност која ќе се преслика и на односите
кои Факултетот ќе ги гради со своите партнери и
соработници во земјата и странство.
Професионалноста е вредност кон која постојано ќе се стремиме, особено преку овозможување на
соодветни услови за работа во кои секој вработен
ќе ги афирмира и надгради личните капацитети.
Факултетот ќе биде средина на работа во која секој
ќе може слободно да ги определи сопствените приоритети и да се насочи кон активности кои најмногу одговараат на неговиот личен развој и напредок
што ќе придонесе за промоција и поддршка на институционалниот напредок на Факултетот.
Факултетот за безбедност во наредниот период
уште повеќе ќе се отвори кон општеството и кон
студентите. Ќе бидат зајакнати односите со институциите со кои Факултетот традиционално и во
моментот соработува, а ќе бидат вложени дополнителни напори да се прошири мрежата на домашни и
странски партнерски организации.
Развојот ќе биде основна вредност. Институциите кои секојдневно вложуваат во развојот на
секој вработен може да очекуваат и развој на полето на основната дејност. Факултетот за безбедност
ќе ги гради политиките кои ќе овозможат слободен

Respecting the basic values on which the
development of the Faculty will be based will bring to
improvement of the quality of services and use of the
advantages of the modern system of higher education.
In this direction, the improvement of the work quality
and the bigger engagement of the employed in the
community - as a contemporary role of the higher
educational institutions in the communication between
them and the community - will mainly be based on
investment in the improvement of the working abilities
and academic references of our employees through
their active involvement in (self)recognition of their
own qualities, of the advantages of the fields for future
development, improvement, and contribution.
The personal and professional integrity of each
employee will make them bearers of the changes
and the development of the Faculty. Students will
be provided with a learning environment which will
correspond to their needs and plans, and motivate free
and open promotion of their attitudes about education
and security. They will be in the center of attention of
all activities.
The respect among all employees and students is a
basic value which will also be reflected on the future
relations of the Faculty with its partners and associates
in the country and abroad.
We will constantly strive to achieve another important
value, professionalism, especially through providing
adequate work conditions in which each employee
will affirm and upgrade their personal capacities. Our
Faculty will be work environment in which everybody
will be free to determine their priority and the activities
which best respond to their personal development and
advancement, which will contribute to promotion and
support of the institutional advancement of the Faculty.
In the upcoming period, the Faculty of Security
will become even more open for the society and the
students. We will strengthen the relations with the
institutions which we traditionally collaborate with,
even at the present moment; additional efforts will also
be put to broaden the network of domestic and foreign
partner organizations.
Development will be a basic value. Institutions
which constantly invest in the development of each
employee can also expect development in the field of
their primary activity. The Faculty of Security will
construct policy which will allow space for development
in every field. Working conditions will be improved
through establishing learning environment according
to the modern standards and utilization of information
technologies, but also installation of solutions for
support of the activities of all employees.
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простор за развој на секое поле. Условите за работа
ќе бидат подобрени преку овозможување на средина за учење според современите стандарди и користењето на информациските технологии, но и воведување решенија за поддршка на активностите на
сите вработени.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА
ДЕЈНОСТ
Наставно-образовната дејност е главниот столб
и највидливот сегмент во високото образование.

ПРВ ЦИКЛУС
Соочени со фактот дека од година во година се
намалува бројот на средношколци во Република
Македонија, а се отвораат нови факултети и други
високообразовни институции кои нудат слободни
места за запишување на идни студенти Факултетот за безбедност, во услови на слобода на пазарот,
ќе презема низа активности за промоција на студиските програми меѓу средношколците, особено
кај матурантите Во промотивните активности на
Факултетот ќе бидат вклучени постојните студенти,
кои на матурантите ќе им ги пренесат своите видувања за студиите на Факултетот.
Факултетот ќе обезбеди континуирана поддршка
и постојано унапредување на наставно-образовниот
процес. Ќе се создава средина на стимулативни и интерактивни предавања, а во центарот на вниманието
ќе биде студентот. Како резултат на тоа, се очекува
студентите да бидат помотивирани и инспирирани,
ќе размислуваат слободно и критички ќе ги изнесуваат своите ставови за наставата, но и за безбедноста
како суштински сегмент на општественото живеење.
Ќе се вложува во развивање на дигиталните облици
на учење со цел да се олесни дисеменирањето на домашни и светски научни достигнувања од областа на
безбедноста. Поради осовременување на условите во
кои се изведува наставата, ќе се создадат технички
услови за настава на Факултетот да има конференциска врска со која ќе се овозможи предавачите и надвор од Република Македонија да држат предавања за
студентите на прв, втор и трет циклус студии да се
зголеми квалитетот на наставата и интересот кај студентите за следење на наставата.

ВТОР ЦИКЛУС
Ќе се подготвуваат и нудат нови современи универзитетски и стручни студиски програми, најмалку
една студиска програма ќе биде на англиски јазик, која
може да биде заедничка студиска програма со регионални и европски високообразовни институции, со
потенцијално искористување на европските програми и можности за вмрежување и финансирање.
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EDUCATIONAL ACTIVITY
Educational activity is the basic pillar and the most
evident segment in the higher education.

FIRST CYCLE
Facing the fact that every year the number
of secondary school students in the Republic of
Macedonia decreases, and new faculties and other
higher educational institutions offering available places
for future students are constantly open, the Faculty of
Security, in conditions of free market, will take a series
of actions for promotion of the study programs among
secondary school students, especially school-leavers.
Students who are already studying at our Faculty will be
involved in the promotional activities; they will convey
their perspective about studying at our Faculty to the
school-leavers.
The Faculty will provide continuous support
and improvement of the educational process. An
environment of stimulating and interactive lectures will
be established; the student will be in the center of the
attention. As a result, it is expected that the students will
be more motivated and inspired to think and critically
express their attitudes concerning the lectures, as well
as security, as an essential segment of the social living.
We will invest in development of the digital forms of
learning, with the aim of dissemination of domestic
and world and worldly scientific achievements in the
area of security. Furthermore, we will modernize the
conditions of learning by creating technical conditions
for lecturing by conference link. Thus, we will facilitate
for lecturers from abroad to lecture for the students of
the first, the second, and the third cycle of studies and
increase the quality of teaching and the interest of the
students for attendance of the lectures.

SECOND CYCLE
New contemporary higher-educational and
professional study programmes will be prepared and
offered; at least one study programme will be in English.
It can be a joint study programme with regional and
European higher educational institutions, with potential
use of the European programmes and possibilities for
networking and financing.

THIRD CYCLE
Affirmation of the third cycle studies will continue
by promoting of these studies in the Republic of
Macedonia but also in the region, especially in the
countries where the third cycle studies in the area of
security are deficient.
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ТРЕТ ЦИКЛУС
Ќе продолжи афирмацијата на студиите од трет
циклус, со тоа што ќе се промовираат студиите во
Република Македонија, но и во регионот, особено
во државите каде има недостиг на студии од трет
циклус во областа на безбедноста.
За да се обезбеди квалитетот на наставата и да
се следи напредокот на наставниците, но и на дел од
вработените во службите на факултетот, ќе се зајакнат капацитетите за интерна евалуација.
Факултетот ќе спроведе истражување на потребите на пазарот на труд од дипломирани криминалисти.
Ќе продолжи политиката на избор на истакнати
стручњаци од практиката кои ќе изведуваат клиничка
настава за студентите на Факултетот за безбедност.
Во последниот семестар од студиите од прв, втор
или трет циклус, Факултетот за безбедност ќе организира Денови на кариера коишто ќе претставуваат
еден вид саеми за вработување на кои ќе се овозможи интеракција помеѓу студентите и потенцијалните
работодавци и нивните можности за вработување.
Ваквиот пристап ќе овозможи таканаречена „winwin-win“ ситуација, односно полза ќе имаат студентите кои ќе бидат во можност да се запознаат со
можностите за вработување и да направат процена
за развојот на својата кариера, а ползата на работодавците ќе биде со запознавањето на профилот и
знаењата кои ги стекнале студентите на Факултетот.

НАУКА, СОРАБОТКА И РАЗВОЈ
Институционално, Факултетот за безбедност,
главно, ќе биде ориентиран кон апликативни истражувања поврзани со безбедноста во кои како целна група и крајни корисници на резултатите се јавуваат субјектите одговорни за спроведување на законот.
Оттука, истражувачката тематика ќе кореспондира
со научните области како што се: Ефективното современо полициско работење, Криминологијата,
Пенологијата, Виктимологијата, Криминалистиката,
Безбедносниот и кризниот менаџмент, како и Модернизацијата на цивилните служби.
Факултетот за безбедност ќе настојува да го
надмине ограниченото учество во меѓународни
универзитетски научноистражувачки мрежи и
асоцијации. Во иднина, фокусот на Факултетот ќе
биде ставен на соработката на ефектуирање, односно конкретизација на меморандумите за соработка
преку создавање партнерства за учество во меѓународни проекти и креирање за заеднички курикулуми за обука и образование.
Факултетот ќе продолжи да ја стимулира научноистражувачката работа на наставниците и ќе ги
поттикнува научноистражувачките проекти. Допол-

The capacities of internal evaluation will also be
improved, with the aim of ensuring quality of the
lectures and monitoring the advancement of the
teachers, but also of employees in the other services of
the Faculty.
The Faculty will conduct a research of the needs of
the market for graduated criminalists.
The policy of appointment of distinguished experts
of the practice who will conduct clinical lectureship for
the students of the Faculty will also continue.
In the last semester of the studies of first, second,
and third cycle, the Faculty of Security will organize
Days of Career which will be a kind of employment fairs
where interaction between students and the potential
employers and their employment possibilities will be
possible. This approach will enable the so-called “winwin-win” situation, which means that students will
benefit from the chance to acquaint the possibilities for
employment and estimate their career development,
and the employers will benefit from the chance to
acquaint the profile and the knowledge acquired by the
students during their studies.

SCIENCE, COLABORATION, AND
DEVELOPMENT
Institutionally, the Faculty of Security will mainly
be oriented towards applicative researches related to
security in which, as a target group and end users of the
results are the subjects responsible for law enforcement.
Hence, the research subject will correspond to scientific
areas such as: effective contemporary police working,
criminology, penology, victimology, criminalistics,
security and crisis management, as well as modernization
of the civil services.
The Faculty of Security will strive to outgrow
the limited participation in international university
scientific-research networks and associations. In
the future, the focus of the Faculty will be placed on
collaboration of effectuation, i.e. concretization of the
memorandums for collaboration through creating
partnerships for participation into international
projects and creation of joint curricula for training and
education.
The Faculty will continue to stimulate the scientificresearch work of the teacher and encourage scientificresearch projects. Additionally, our Faculty - as a
distinguishable higher education institution from the
area of security – using its reputation and the possibilities
of lobbying, apart from promotion of the research results
will also initiate an all-embracing process of institutional
inclusion of the subjects (the Ministry of Interior, the
Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs,
the Agency of Intelligence, the State Statistical Office,
BDKI, CUK, the Customs Administration, and other
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нително, Факултетот - како препознатлива високообразовна институција од областа на Безбедноста,
користејќи ја својата репутација и можностите за
лобирање, покрај промоцијата на истражувачките
резултати, ќе започне сеопфатен процес на институционално вклучување на субјектите (МВР, МО,
МНР, Агенцијата за разузнавање, ДЗС, БДКИ, ЦУК,
Царинската управа и други институции од безбедносниот систем) во научноистражувачките проекти
како рамноправен партнер и/или краен корисник на
проектните резултати. Развојната идеја е Факултетот
за безбедност, преку врските со релевантни странски
и меѓународни институции, да се наметне како лидер во иновативност во научните полиња и области
застапени на студиите, односно како сериозен партнер кој ќе понуди истражувања и можни решенија за
безбедносните предизвици на сите државни органи
во системот на националната безбедност.
Поради поттикнување на науката и развојот, ќе се
работи на искористување на можностите на отворениот простор за соработка во областа на науката, а
особено со следните организации и програми: UN,
UNIDO, UNDP, UNEP, GIZ, USAID, SIPPO, SIDA,
OECD, Светска банка, како и со центрите за трансфер на технологии - University Tehnology Transfer
Office, Центар за компетенции – University Center of
Competence, Центар за знаење – University Knowledge
Center.
Ќе се работи на воспоставување на единствена
е-база на податоци на објавени научни трудови,
публикации и книги од вработените на Факултетот
за безбедност - Скопје.
Факултетот ќе продолжи да ја поттикнува интеркатедарската тимска работа која ќе биде насочена кон организирање на работилници, тркалезни
маси и семинари, како и кон аплицирање на научноистражувачки проекти и други видови истражувачка работа. Факултетот ќе организира тркалезни
маси, работилници или други настани на кои ќе се
дискутира за безбедносни прашања и за прашања
за високото образование од областа на безбедноста,
но и за други општествено значајни теми.
Факултетот е препознатлив по меѓународната
научна конференција која се организира секоја година во Охрид. Добрата идеја за собир на научни
работници од регионот во 2010 година, прерасна во
најреспектабилна научна конференција од областа
на безбедноста, не само во Република Македонија,
туку и во регионот на Југоисточна Европа. За да се
заокружи процесот на препознатливост, ќе се направат напори за воведување на иновации во организирањето на конференцијата. Основен приоритет во
организирањето на конференцијата ќе биде објавување на Зборникот на трудови во базата на податоци
на Web of Science, односно во Thompson Reuters.
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institutions from the security system) in the scientificresearch projects as a legaritarian partner or an end
user of the project results. The developmental idea is
that the Faculty of Security, through the relations with
the relevant foreign and international institutions, will
impose itself as a leader in innovation in the scientific
fields and areas represented in the studies, i.e. as a
serious partner which will offer researches and possible
solutions for the security challenges of all state organs
in the system of national security.
For stimulation of science and development, we
will work on the use of possibilities of open space for
collaboration in the area of science, and especially with
the following organizations and programmes: UN,
UNIDO, UNDP, UNEP, GIZ, USAID, SIPPO, SIDA,
OECD, the World Bank, as well as with the Centre
for transfer of technologies - University Technology
Transfer Office, the Center for Competence – University
Center of Competence, and the Center for knowledge –
University Knowledge Center.
We will work on establishment of a unique e-basis
of data of published scientific papers, publications, and
books by the employees of the Faculty of Security –
Skopje.
The Faculty will continue to encourage the interDepartment team work which will be focused on
organizing workshops, round tables, and seminaries,
as well as applying for scientific-research projects and
other types of research work. On the events organized
by the faculty it will be discussed about security issues
and issues of higher education in the area of security,
but also other socially significant topics.
The Faculty is recognizable for the International
Scientific Conference organized every year in Ohrid.
The good idea of gathering of scientific workers from
the region in 2010 merged into the most respectable
scientific conference in the area of security not only
in the Republic of Macedonia, but in the whole region
of southeastern Europe. To encompass the process of
recognizability, we will put efforts for introducing some
innovations in the organizing of the conference. The
basic priority of the organizing of the Conference will
be the publication of the Yearbook of papers in the data
base of Web of Science, i.e. in Thompson Reuters.

INSTITUTE OF SECURITY
RESEARCHES, QUALITY, AND
DEVELOPMENT
Led by the thought of promotion of the security
science, with strong dedication on the continuous
building of the capacities of human resources of the
teaching and scientific cadre, aware of the need of
quality education for the students, and dedicated to
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ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ
ИСТРАЖУВАЊА, КВАЛИТЕТ И
РАЗВОЈ
Водени од мислата за унапредување на науката за
безбедноста, со силна посветеност на континуирано градење на капацитетите на човечките ресурси
на наставно-научниот кадар, свесни за потребата од
квалитетно образование за студентите, посветени
на поддршка на општеството и безбедносниот систем, Факултетот во иднина ќе формира Институт
за безбедносни истражувања, квалитет и развој.
Институтот ќе биде местото кое ги обединува
модерната технологија за учење, иновативноста и
најдобрите професионални искуства. Уверени дека
студирањето во XXI век е повеќе од само информација – тоа би требало да биде искуство кое ќе го
стекнат студентите во поддршка на нивниот развој
и ќе ги направи професионални и стручни за извршување работи во областа на безбедноста.
Институтот ќе го поттикнува и поддржува
принципот на е-учење. Ќе се инсистира на достапност и дигитализација на материјалите за учење и
постојана компјутерска поддршка за наставните
активности.
Институтот ќе развива и нуди програми и обуки
со основна цел поддршка на безбедносните политики и практики вклучувајќи ги сите служби и агенции, како и приватниот сектор.
Се надеваме дека Факултетот за безбедност ќе
биде препознатлив како давател на услуги за inservice-training обуки, надоградување на постојните
искуства и развој на нови активности насочени кон
министерствата и другите државни органи, како и
кон приватниот сектор (Комора за приватно обезбедување, агенциите за приватно обезбедување, домашни и странски корпорации, банки, осигурителни компании и друго).

СОРАБОТКА
Соработка на национално ниво
Во рамките на соработката во државата, ќе се
направат напори за продлабочување на соработката со единиците на Универзитетот „Свети Климент
Охридски“ - Битола, претставниците на Факултетот
ќе учествуваат во работата на органите и телата на
универзитетот, а ќе се прават напори и за посилна
поддршка на факултетските активности од страна
на УКЛО. Факултетот ќе соработува и со други универзитети и факултети во Република Македонија,
со цел за размена на искуства и заземање на соодветно место во општеството. Особено ќе се прод-

support of the society and the security system, in the
upcoming period the Faculty will form an Institute for
security researches, quality and development.
This Institute will integrate modern learning
technology, innovation, and the best professional
experiences. Convinced that studying in 21st century
is a lot more than only information, it should be an
experience acquired by the students in support of their
development which will make them professional and
competent for work in the area of security.
The institute will encourage and support the
principle of e-learning. We will insist on availability and
digitalization of the learning materials and continuous
computer support of the learning activities.
The institute will develop and offer programmes and
trainings with the aim of support of the security policies
and practices, including all services and agencies, as
well as the private sector.
We hope that the Faculty of Security will become
distinguishable as service provider for in-servicetrainings, complementing of the existing experiences,
and development of new activities directed towards
Ministries and other state organs, as well as the private
sector (the Chamber of Private Security, the agencies
of private security, domestic and foreign corporations,
banks, insurance companies, etc.).

COOPERATION
Cooperation at national level
In the framework of the state cooperation we will
put an effort for deepening of the collaboration with
the units of the St. Kliment Ohridski University –
Bitola; representatives of the Faculty will participate
in the work of the organs and bodies of the University,
and efforts will also be put for greater support of the
faculty activities on the part of the University. The
Faculty will collaborate with other universities and
faculties in the Republic of Macedonia, with the aim of
exchange of experience and taking the adequate place
in the society. Collaboration with the institutions of the
system of national security will be especially deepened.
The Faculty will build a strong relationship with the
Ministry of Interior, as the biggest employer for the
graduates of the Faculty. Besides, possibilities will be
open for establishing and development of collaboration
with other Ministries, state agencies, administrations,
etc. Possibilities for realization of public and private
partnership in the working will also be identified.
The Faculty will develop forms for public private
partnership with the Chamber of Private Security and
work on creating models for training and qualifying
cadres of private security.
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40 години Факултет за безбедност - Скопје
лабочува соработката со институциите во системот
на националната безбедност. Како најголем работодавач за дипломираните студенти, Факултетот ќе
гради силни врски со Министерството за внатрешни работи. Покрај тоа, ќе бидат отворени можности
за воспоставување и развој на соработка со други
министерства, државни агенции, управи итн. Ќе
бидат проверени можностите за остварување на
јавно-приватно партнерство во работењето.
Факултетот ќе развие облици на јавно приватно
партнерство со Комората за приватно обезбедување и ќе работи на градење на модели за обука и
оспособување на кадрите од приватното обезбедување.
Меѓународна соработка
Вработените на Факултетот за безбедност како
особен предизвик за идното работење го препознаваат зајакнувањето на меѓународната соработка. Затоа ќе се настојува интензивно вклучување на наставници од Факултетот во мрежите на европските
и регионалните универзитети. Дополнително ќе се
интензивира потрагата по соодветни партнери за
размена на наставници и студенти преку програмите на Европската Унија и други програми.

АЛУМНИ
Факултетот за безбедност презема активности
да ги поврзе традицијата, знаењето и иднината. Основен приоритет ќе биде формирање мрежа во која
можат да се регистрираат и зачленат сите оние кои
дипломирале, магистрирале или/и докторирале на
Факултетот за безбедност, односно Алумни мрежа
која ќе се нарекува АЛУМНИ ФБ.
Мисија
АЛУМНИ ФБ ќе биде мрежа која ќе ги поврзе
сите генерации студенти на Факултетот за безбедност со цел остварување на заедничка континуирана соработка која ќе почива на цврсти темели и ќе
придонесе за развој како на членовите на АЛУМНИ
ФБ, така и на самиот Факултет и безбедносната заедница во целост.

СТУДЕНТИ
Студентите се во центарот на вниманието на Факултетот. Тие постојано се соочуваат со потребата
за квалитетно образование и за стекнување знаења
и вештини преку кои ќе станат конкурентни на пазарот на трудот. Свесни за потребите на студентите
ќе се формира Канцеларија за Програмата ЕРАЗМУС + на Европската Унија, преку која ќе се овозможи студенти да патуваат на студентски престој
на универзитети и факултети со кои УКЛО и Факултетот за безбедност имаат потпишано договори
за оваа Програма. Ќе се интензивира соработката со
сродните институции од регионот и Европа, со цел
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International cooperation
The employees of the Faculty of Security recognize
the strengthening of the international collaboration as
a special challenge for future working. For this reason,
we will aim at intensive inclusion of the teachers of
the Faculty in the networks of the European and the
regional universities. The quest for adequate partners
for exchange of lecturers and students through the
programmes of EU and other programmes will be
additionally intensified.

ALUMNI
The Faculty of Security strives to connect tradition,
knowledge, and future. Basic priority will be the
forming of a network where all graduates, Masters
and Doctors of Science of the Faculty of Security can
become members. This will be Alumni network called
ALUMNI FB.
Mission
ALUMNI FB will be a network which will link all
generations of the Faculty of Security with the aim of
achievement of joint continuous collaboration which
will rest on solid grounds and contribute to development
of the members of ALUMNI FB, but also of the Faculty
and the security community as a whole.

STUDENTS
Students are in the focus of the attention of the
Faculty. They are constantly in a need of quality
education and knowledge and skills by which they
would be competitive on the labour market. Being
aware of the needs of our students, we will form an
office for the programme of the EU ERASMUS +, which
will give a possibility for the students to travel for study
visits of Universities and faculties to which the Faculty
of Security – Skopje and the University of St. Kliment
Ohridski have signed a contract for this programme.
Collaboration with related institutions from the region
and Europe will also be intensified, which will bring to
increase of the possibilities for mobility of the students.
Meeting the students’ needs and challenges will be
the top priority. We will put an effort to make students’
life better and more creative, not only during the
studies but also afterwards. Students want to obtain
the best possible education, but they also want to
relax and entertain. Motivated students are better and
more active in the studying. Students of the Faculty
of Security always achieve best scores in the sports
activities within the University. We will strive to give
our students opportunity for participation to students’
games abroad. Sports activities and entertainment are
good for everyone, and the campus of the Faculty gives
great possibilities for organizing various activities. In
the upcoming period, we will use all possibilities to
promote sport and entertainment among students.

Монографија
зголемување на можностите за мобилност на студентите.
Решавањето на студентските проблеми и предизвици ќе биде врвен приоритет. Ќе преземеме активности да го направиме студентскиот живот подобар
и покреативен – не само за време на студирањето
туку и потоа. Студентите сакаат да го добијат најдоброто можно образование, но сакаат и да се опуштат и да се забавуваат. Мотивираниот студент е
подобар и поактивен во студирањето. Студентите
на Факултетот за безбедност секогаш покажуваат врвни резултати во спортските активности во
рамките на Универзитетот. Ќе настојуваме да овозможиме учество на студентски игри и надвор од
Република Македонија. Спортските активности и
забавата се добри за сите, а кампусот на Факултетот
овозможува широки можности за организирање на
разни активности. Во наредниот период ќе ги користиме сите можности да ги промовираме спортот
и забавата меѓу студентите.

РАБОТА НА ОРГАНИТЕ
НА ФАКУЛТЕТОТ
Појдовни принципи на работа на сите органи и
тела на Факултетот за безбедност ќе бидат предвидливоста, транспарентноста и отчетноста.
На Факултетот ќе биде отворена широка дискусија за суштинските прашања со кои се соочува Факултетот во секојдневното работење.
Главни заложби за работата на органите и телата
ќе бидат:
- Флуидна, отворена, повеќенасочна и ефикасна
комуникација и проток на информации помеѓу
сите органи и тела на Факултетот.
- Зајакнување на консултативната улога на катедрите со цел да се обезбеди поголема информираност и предвидливост на условите на работната средина.
- Ќе се олесни пристапот до сите општи акти на
Факултетот. Наставниците ќе добијат збирка на
документи (електронски) со сите општи акти на
Факултетот.
- Ќе се спроведува политика на „отворени врати“
за сите предлози, идеи и забелешки од наставниците и другите вработени на Факултетот.
- Ќе продолжи политиката за градење на тимски
дух и подобра меѓусебна комуникација преку
неформално дружење во рамките на Факултетот
и надвор од него.
- Јавно признавање и поздравување на сите лични
и професионални достигнувања на вработените.
- Осовременување на веб-страницата на Факултетот.

WORK OF THE ORGANS
OF THE FACULTY
Starting principles of work of all organs and
bodies of the Faculty of Security will be predictability,
transparency, and reporting.
A broad discussion concerning the essential issues
which emerge from the everyday work will be open at
the Faculty.
Leading pledges of work of the organs and bodies
will be:
- Fluid, open, multidirectional and efficient
communication and flow of information among all
organs and bodies at the Faculty.
- Strengthening of the consultative role of the
Departments with the aim of providing greater
informedness and predictability of the conditions in
the working environment.
- Access to all general acts of the Faculty will be
allowed. Lecturers will be given a set of documents
(electronic) with all general acts of the Faculty.
- A policy of “open doors” for all suggestions, ideas
and commentaries of the lecturers and the other
employees of the Faculty will be carried out.
- The policy of establishing team spirit and better
mutual communication will continue through the
informal associating in the framework of the Faculty
and out of it.
- Public acknowledgement and acclamation of all
personal and professional achievements of the
employees.
- Modernization of the web page of the Faculty
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