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1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 

 Имајќи ја предвид здравствената криза, навремено и квалитетно беа преземени сите 

потребни мерки за заштита на студентите и вработените, па со задоволство може да се 

констатира дека Факултетот за безбедност добро се справи со предизвиците наметнати од 

пандемијата на Ковид-19. Иако беше една од најтешките години од основањето на 

институцијата, сепак, посветеноста и професионалниот пристап на извршување на задачите 

и активностите, овозможи реализација на сите планирани активности и во однос на 

наставата, науката, како и сите други тековни работи. Продолживме со користење на 

лиценцираната платформа на Microsoft Office пакетот за сите вработени и за студентите, со 

што значително се олесни работата на секој наставник и на сите органи на факултетот. 

 2021 година беше година во која немаше ограничување на движењето, освен за лицата 

кои беа во изолација, па затоа се забележуваат зголемени активности кои се реализираа со 

физичко присуство (конференции, тркалезни маси, состаноци итн), но искуството кое 

претходно го стекнавме за работа он-лајн овозможи неколку настани да се реализираат и 

хибридно, односно дел со физичко присуство, дел преку средствата за електронска 

комуникација.    

 

2. ЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ   

 

Организирање конференции, научно-стручни расправи, тркалезни маси  

 

➢ Успешно реализирана Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност 

од 13-15 септември во Охрид на тема: “30 години независна македонска држава”. 

Конференциајта беше организирана и во целост реализирана според планот на 

Организационот одбор, оваа година самостојно и без поддршка на фондацијата Ханс 

Зајдел. Тие средствата кои порано ги овозможуваа за поддршка на конференцијата на 

Факултетот за безбедност, ги пренаменија за организација на активности на УКЛО. И 

без таа поддршка, конференцијата беше успешно организирана, на истата присуствува 

вработени од Факултетот за безбедност, декани, продекани и колеги професори од 

други институции во државата, а имаше и неколку присутни од странство. На 

свеченото отворање свое обраќање имаа Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски, ректорот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, проф. д-р Сашо 

Коруновски, Директорот на Центарот за управување со кризи г-н Стојанче Ангелов, 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување д-р Беким Максути, 

Градоначалникот на Охрид г-н Костантин Георгиески, проф. д-р Шеила Друмер од 

Универзитетот Бар Илан во Израел и деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р 

Никола Дујовски. На свеченото отворање деканот додели пригодни благодарници на 

соработниците и поддржувачите на Факултетот за безбедност. Конференцијата имаше 

хибриден карактер, односно секоја сесија беше со физичко присуство и онлајн. 

Особено го истакнуваме примерот во кој студентите на трет циклус студии беа редовно 

вклучени во сесиите според темите на нивните трудови, што се покажа како многу 

добар пристап, особено имајќи го предвид присуството на професорите кои несебично 

ги споделуваа своите совети и знаења со студентите. 

 

➢ Факултетот за безбедност – Скопје на 10.12.2021, во рамките на две-годишниот проект 

ВЕКТОР, поддржан од Програмата на НАТО Наука за мир и безбедност, беше 

организатор на научно-стручната конфереција „Современи предизвици во откривањето 

терористички закани од импровизирани експлозивни направи“. Заедно со Деканот на 

Факултетот за безбедност – Скопје, проф. д-р Никола Дујовски, и ко-директорот на 
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проектот ВЕКТОР, проф. д-р Марина Малиш Саздовска, на отворањето на 

конференцијата се обратија д-р Беким Максути, Директор на Дирекцијата за заштита и 

спасување, г-дин Ариф Асани, заменик директор на Бирото за јавна безбедност при 

Министерството за внатрешни работи. На конференцијата со свои излагања учествуваа 

професори од Факултетот за безбедност – Скопје, Воената академија – Скопје и 

експерти од Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и 

спасување. Целта на конференцијата беше да се споделат и разменат научни и стручни 

мислења и ставови за откривањето и справувањето со импровизирани експлозивни 

направи кои се користат како средства за остварување терористички закани. 

Идентификацијата, класификацијата и проценката на експлозивни направи, како што се 

импровизираните експлозивни направи и неексплодираните убојни средства, се од 

витално значење за операциите за отстранување/уништување експлозивни средства од 

страна на релевантните безбедносни служби и се од критична важност за стратешките 

интереси и тактичките операции на НАТО и неговите партнери. Во текот на 

конференцијата се отворија и дискусии за развивањето решенија (напредни 

технологии, методологии и практики) за борба против импровизирани експлозивни 

направи, како одговор на тероризмот. 

 

➢ 24.12.2021 - Факултетот за безбедност – Скопје на 24 декември (четврток), со почеток 

во 11:00 ч., организира online научно-стручна расправа на тема „Заштита од 

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

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

идентификација и онеспособување неексплодирани убојни средства, поддржан од 

NATO SPS програмата. 

 

Кампања за зголемување на свесноста кај граѓаните за опасноста од неексплодирани 

убојни средства 

 

Факултетот за безбедност – Скопје како партнер во меѓународниот проект ВЕКТОР, 

финансиски поддржан од НАТО СПС програмата, на 14.11.2021 (недела) во Охрид спроведе 

кампања за зголемување на свесноста кај граѓаните за опасноста од неексплодирани убојни 

средства. Кампањата се реализираше во соработка со Отсекот за превенција при СВР Охрид и 

Дирекцијата за заштита и спасување. Кампањата беше продолжение на дводневната 

работилница која се одржа во Охрид на тема „Опасноста од неексплодирани убојни средства: 

примена на дигитални технологии во справувањето“. Во текот на кампањата активно беа 

вклучени и студентите од Факултетот за безбедност и волонтери на Црвениот Крст од Охрид. 

Преку кампањата, на граѓаните на Охрид им бea поделени флаери и им беа посочени 

конкретни препораки и упатства како да постапат доколку пронајдат вакви средства. 

Постапувајќи според овие упатства граѓаните го даваат својот придонес за зголемување на 

безбедноста и намалување на ризикот по животот и здравјето, како за себе и за своите 

најблиски сограѓани, така и за средината во која живеат и работат.  Локалните медиуми беа 

особено заинтересирани за настанот и активно се вклучија во испраќање на пораката до 

граѓаните. Факултетот за безбедност – Скопје ќе ја продолжи оваа кампања и во следниот 

период во други градови низ државата, со поддршка од крајните корисници во проектот 

(Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување). 

 

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 

➢ 14.12.2021 – Во рамки на дисеминација на досегашните резултати од проектот 

ВЕКТОР, како и стекнување нови сознанија, Факултетот за безбедност – Скопје од 12 

до 14 ноември 2021 одржа работилница на тема „Опасноста од неексплодирани убојни 

средства: примена на дигитални технологии во справувањето“ во Охрид. Примената на 

современата технологија во намалување на степенот на ризици и закани од 

експлозивни направи беше предмет на работилницата која се спроведе во рамки на 

проектните активности на две годишниот проект VECTOR[1] – Алатка за виртуелно 
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собирање докази за идентификација и онеспособување неексплодирани убојни средства 

се спроведува во периодот 01.07.2020-30.06.2022 година. VECTOR е мултинационален 

проект во рамките на програмата на НАТО – Наука за мир и безбедност, спроведуван 

од CENTRIC – Центар за извонредност во истражувањата за тероризам, отпорност, 

разузнавање и организиран криминал при Шефилд Халам Универзитетот од 

Обединетото Кралство, во соработка со Факултетот за безбедност – Скопје при УКЛО, 

Школата за наука и технологија при Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина и 

CERTH – Центарот за истражување и технологија Хелас од Грција. Крајни корисници 

на проектот се Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) и Министерството за 

внатрешни работи (МВР) на Република Северна Македонија кои зедоа активно учество 

во работилницата. Работилницата се одржа со цел презентација, едукација, вмрежување 

и тренинг на учесниците, каде покрај МВР и ДЗС со свои активности се вклучија и 

дадоа активен придонес Министерството за одбрана, Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Црвениот крст на Република Северна Македонија, компании за 

приватно обезбедување, како и специјално обучени лица за заштита и спасување во во 

планински услови и во средина под вода (нуркачи). Со поздравни говори и поддршка за 

активностите се обратија министерот за внатрешни работи, г-н Оливер Спасовски, 

Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, проф.д-р Сашо 

Коруноски, г-а Сунчица Алексовска од Бирото за јавна безбедност,  д-р Саит Саити, 

Генерален секретар на Црвен крст на Република Северна Македонија, проф. д-р Никола 

Дујовски, Декан на Факултетот за безбедност – Скопје, проф. д-р Бабак Акгар, 

Директор на ВЕКТОР проектот и Директор на CENTRIC при Универзитетот Шефилд 

Халам и Проф. д-р Марина Малиш Саздовска, ко-директор на ВЕКТОР проектот, 

Факултет за безбедност – Скопје. Основни цели на оваа работилница се утврдување на 

постигнувањата во рамките на ВЕКТОР проектот заеднички со крајните корисници 

(ДЗС и МВР), заедно со сите споменати учесници, а кои на свој начин сите имаат 

учество во намалување на ризиците и опасностите од експлозивни средства. Во текот 

на работилницата се дискутираше и за предизвиците кои постојат при справувањето со 

неексплодирани убојни средства и импровизирани експлозивни направи, како и 

начините на кои модерната технологија може да се примени во операциите за нивно 

неутрализирање. По завршување на работилницата ќе се спроведе и акција – кампања 

за подигнување на свеста за опасноста од неексплодирани убојни средства меѓу 

граѓаните во Центарот на градот Охрид. 

 

ПРЕДАВАЊА И УЧЕСТВА НА НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ ВО ОДРЕДЕНИ 

АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

➢ М-р Драган Секуловски, Директор на Здружението на новинарите на Македонија и 

студент на трет циклус студии на Факултетот за безбедност, на 10 мај 2021 година 

одржа предавање за студентите и вработените на факултетот на тема „Безбедност на 

новинарите и медиумските работници при известување од настани од висок ризик/ 

соработка помеѓу новинарите и полицијата”. Студентите имаа можност да слушнат 

многу силни пораки за соработката помеѓу медиумските работници и припадниците на 

полицијата и другите безбедносни служби, но и да разменат искуства на овие актуелни 

теми. 

➢ На ден 14.05.2021 година, во посета на Факултетот за безбедност беше делегација на 

Министерството за внатрешни работи, предводена од министерот, г-дин Оливер 

Спасовски. Деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р Дујовски го запозна 

министерот Спасовски со тековните градежни активности на Павиљон IV, за чие 

реализирање, согласно Договорот за јавна набавка за реновирање на Павиљон IV, 

предвидено е да се инвестираат 1.535.846,26 денари. За време на разгледувањето, беше 

истакнато заемното задоволство од текот и интензитетот на спроведувањето на 

градежните активности за осовременување на училниците на Факултетот за безбедност. 

Се искажа потребата од континуираното инвестирање во нови инфраструктурни 

зафати, се’ со цел  подобрување на условите за студирање и работење на Факултетот за 
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безбедност. Министерот Спасовски и деканот Дујовски изразија задоволство од 

досегашниот тек на градежните активности и динамиката на нивна реализација, со 

очекување дека истите  би  завршиле до крајот на месец мај. Во изминатите неколку 

години факултетот инвестираше вкупно 8.540.691,00 денари на капитални инвестиции 

во реконструкција и реновирање на објектите на факултетот, со што значително се 

подобрија условите за работа и студирање. Во рамки на посетата министерот 

Спасовски и деканот Дујовски со своите најблиски соработници остварија и работна 

средба на која стана збор за јакнење  и  надоградување на досегашната соработка меѓу 

МВР и Факултетот за безбедност, размена на искуства и спроведување за различни 

видови на обуки, за  потребите на студентите на факултетот и за полициските 

службеници. И двете страни се согласија дека ваквиот концепт на учење ќе помогне во 

поддршката и зајакнувањето на капацитетите на Министерството за внатрешни работи, 

во реформирање на системите и процесите и, секако, на ефективно исполнување на 

зацртаните цели и подобрување на резултатите. Министерот Спасовски му додели на 

проф. д-р Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност, плакета за особен 

придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни 

работи. 

 

➢ На 02.06.2021 година министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски оствари 

работна средба со Деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р Никола Дујовски и 

професори од Факултетот кои работеа на Проектот „Функционирањето на 

безбедносниот систем во услови на вонредна и кризна состојба – студија на случај“. 

Претставниците на Факултетот го информираат министерот Спасовски дека 

истражувачкиот тим од Факултетот за безбедност во периодот март – декември 2020 

година работеше на следење на активностите на безбедносните институции околу 

справување со последиците од пандемијата на Корона вирусот. Целта на проектот е 

анализира на целокупниот безбедносен систем, подготвеноста за одговор со 

новонастаната состојба, соработката која ја остваруваат институциите и врз основа на 

научните сознанија и анализи, да се дадат предлози за подобрување на 

функционалноста со цел подобар одговор на ваква или слична состојба во наредиот 

период. Професорите на средбата ја потенцираат потребата државата да води сметка за 

менталното здравје на граѓаните особено во вонредна и кризна состојба, како и за 

превенција на стресот. Професорите од Факултетот за безбедност ги презентираа 

најзначајните сегменти од истражувачкиот извештај, со особен осврт на 

функционирањето на Министерството за внатрешни работи и полицијата, при тоа 

искажаа огромна благодарност до министерот Спасовски кој во еден период на кризна 

состојба ја извршуваше и премиерската функција, за големата поддршка и придонес во 

изработката на овој Проект. 

 

➢ На 10.06.2021 година професори од Факултетот за безбедност, заедно со Деканот 

Никола Дујовски имаа голема чест и вистинско задоволство да го презентираат 

Истражувачкиот извештај за функционирањето на безбедносниот систем при вонредна 

и кризна состојба, кој го опфаќа периодот на пандемијата пред Министерката Радмила 

Шеќеринска и вработените во Министерството за одбрана. 

На одржаната средба се согласивме дека лекцијата што ја научивме е дека е неопходно 

ревидирање на системите за менаџирање кризи и заштита и спасување истакна 

Министерката Шеќеринска. 

Во изминатата година научивме многу, а најсилната порака е дека во услови на криза 

и/или вонредна состојба, можеме да успееме само со заеднички сили, здружени во 

одговорот на секој нов предизвик. Научените лекции да ги искористиме за 

подобрување на функционалноста на системот. 

Истражувачкиот тим од Факултетот за безбедност имаше чест и привилегија 

внимателно да ги забележи ставовите на Министерката Шеќеринска, срдечно 

благодариме за несебичната поддршка, професионалниот пристап и идеите за развој на 

науката, која наоѓа сериозна примена во Министерството за одбрана и во Армијата. 
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➢ 14.10.2021 година- Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски и 

Продеканот за настава проф. д-р Јонче Ивановски остварија работна средба во 

Министерството за внатрешни работи со Помошникот на министерот за односи со 

јавност г-дин Тони Ангеловски. На средбата се разговараше за голем број на работни 

активности кои претставуваат основа за развој и продлабочување на соработката 

помеѓу двете институции во сферата на науката и практиката, при што се изрази 

посебна благодарност до г-дин Ангеловски за неговиот личен и професионалн 

придонес од страна на проф. Дујовски со врачување на пригодна плакета. 

 

На ден 14.12.2021 година се одржа состанок на Факултетот за безбедност – Скопје со 

професори од Националниот Воен Универзитет “Васил Левски” од  Бугарија. Деканот 

проф. д-р Никола Дујовски заедно со Продеканот за финансии проф. д-р Снежана 

Мојсоска, Продеканот за настава проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Наташа 

Пеовска разговараа и споделуваа информации за историјатот на факултетот, споредба 

на факултетите во однос на  испити и докторати, менторства како и за ректорско 

управување на Универзитетот. Во разговорот беше посочена и автономијата на 

факултетот која е на високо ниво. На средбата, покрај презентирањето на капацитетите 

на двете институции, се разговараше за можностите за соработка преку Еразмус+ 

акциите за зедничко учество на научни и апликативни проектни програми. 
Професорите од Националниот Воен Универзитет беа запознаени со проектот на проф. 

д-р Наташа Пеовска со швајцарска влада “ Малолетничка деликвенција и сајбер 

вознемирување: 4-та меѓународна анкета за самопријавување на деликвенција (ISRD4). 

Професорите од  Националниот Воен Универзитет “Васил Левски” од  Бугарија имаа 

чест и задоволство да ги запознаат просториите и објеките на факултетот како и 

криминалистичкиот музеј, кој е во склоп на Центарот за обука. Воедно беа поканети и 

на заедничката студентска конференција на тема „ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

И ДЕМОКРАТИЈА“, помеѓу студентите од Факултетот за безбедност од Скопје и 

студенти од Универзитетите во Република Бугарија. Во рамките на Еразмус+ посетата, 

професорите од Националниот Воен Универзитет “Васил Левски” од Бугарија одржаа 

неколку онлајн предавања за студентите од првиот, вториот и третиот циклус студии на 

Факултетот за безбедност. 

 

➢ На ден 16.3.2021 година проф. Д-р Злате Димовскиод Факултет за безбедност – 

Скопје учествуваше во оценка и одбрана на магистерска теза - The Impact of 

Emotional Intelligence in the Security Decision-Making: Lessons Learned from 

Western Intelligence Agencies од кандидатор Marwa Mohammed Abdulrahman 

(172710035) на мастер студии -Master’s in Security Studies and Information 

Analysi, на колеџот - Security and Global Studies на  American University in the 

Emirates, Dubai. Учеството во Комисијата беше после извршена селекција и 

евалуација на CV-to на професорот. При селекцијата по соодветната област на 

истражување, имало повеќе кандидати. 

 

➢ По повод 20 години постоење на Комората за приватно обезбедување на РСМ за 

особен придонес во развојот Благодарница беше доделена на проф.д-р Злате 

Димовски. Неговиот придонес е во учество во работата на комората преку 

реализација на обуки, семинари и изработени 3 прирачници од потесната 

дејност на Агенциите за приватно обезбедување. Прирачник за транспорт 

на пари и други вредносни пратки, Прирачник за обезбедување лица и објекти и 

Прирачник за заштита при терористички акти.Исто така четвртиот прирачник 

беше во подготовка и веќе е издаден – Прирачник за тактика на примена на 

стандардни процедури пост терористички напади. 
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➢ На 29 декември 2021 година се одржа Традиционално предновогодишно “он-лајн” 

академско кафе со Министерот за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски  на кое 

присуствуваа студенти од сите циклуси студии и професорите од Факултетот за 

безбедност. Во разговорот се вклучија доста студенти кои поставија прашања до 

Министерот за актуелните теми и состојби во областа на безбедноста и криминалот, на 

кои добија извонредни одговори. Тие имаа можност да слушнат силни пораки од г-н 

Спасовски и се информираа за сите новости поврзани со досегашната работа на МВР и 

се она што планира да се воведе во иднина. Министерот им посака понатамошен успех 

како на студентите така и на професорите, и им упати честитки за предстојните 

новогодишни празници, а Деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р Никола 

Дујовски се заблагодари за укажаната чест и посветеното време и на Министерот му 

додели „он-лајн“ Благодарница. 

➢ Претставници од Факултетот за безбедност – Скопје (проф. Оливер Бачановиќ, 

проф. Драгана Батиќ, проф. Весна Стефановска и проф. Наташа Пеовска) на 27 

мај 2021 година остварија работна средба со директорот Даниел Антоски и со 

дел од стручниот тим на новиот Воспитно-поправен дом - Тетово (ВПД - 

Тетово) кој се наоѓа во атарот на селото Волковија, Тетовско. На средбата беа 

презентирани новите услови, капацитети, активности и можности како дел од 

процесот на ресоцијализација за младите штитеници кои ги нуди 

новоизградениот ВПД. Како дел од работната средба и посета беше направена 

обиколка во просториите, собите за ноќевање, трпезаријата, просториите за 

образование, за стручно оспособување, за слободно активности.  
 

 

АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

➢ 10.02.2021- Избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на 

Факултетот за безбедност – Скопје академска 2020/2021 година 

 

➢ На 16.04. 2021 се одржа вебинарот „Важноста на емоциитe за менталното здравје, 

онлајн, преку платформата GoogleMeet, на кои присуствуваа стотина студенти од 

нашиот, но и од други унизверзитети од земјава. Учесниците имаа можност да научат 

повеќе за емоциите и емоционалната интелигенција, за тоа како да ги разбереме 

сопствените емоции и емоциите на другите. Студентите покажаа интерес и се вклучија 

во дискусијата за тоа како да го зголемиме капацитетот на разбирањето на себеси, што 

да правиме кога нема да се чувствуваме добро, како да се справиме со стигматизацијата 

која ја следи посетата на психолог и психијатар, како пандемијата влијае врз 

менталното здравје. Ова беше прв вебинар од серијата вебинари кои Психолошкото 

советувалиште за студенти го организираше во текот на годината. Вебинарот го одржа 

професорката д-р Драгана Батиќ, психолог. 

 

➢ 15.09.2021 - Гостување на деканот Дујовски на студентското радио УКЛО ФМ. 

 

➢ На ден 11.11.2021 год. во рамките на онлајн предавањето по предметот Еколошка 

криминалистика, во организација на предметниот наставник ред. проф. д-р Марина 

Малиш Саздовска, студентите презентираа две исклучително квалитетни презентации 

во врска со заштитата на животната средина. Првата презентација од Христина 

Митаноска, Благица Пауновиќ и Јована Стефановска беше истражувачки проект на 

тема ,,Загадување на животна средина и природа со отпад”, кој се однесува на 

факторите кои придонесуваат за загадувањето и улогата на човекот. Детално беше 

обработена моменталната положба во однос на ова кривично дело, како и статистичка 

обработка на се што е поврзано со истото. Акцентот на самиот проект е ставен на 

работата на терен и мислењето на граѓаните, за чија цел беше изработена и анкета на 

302 испитаници. Истата таа анкета претставува потпора за изнесените ставови на 
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авторите, како и фотографиите од лице место. За крај, земајќи ја предвид актуелната 

состојба, се посвети внимание на изнаоѓање на соодветни решенија за ефикасно и 

ефективно намалување и сузбивање на овој вид на криминал. Втората презентација 

беше реализирана од групата студенти: Елена Стаменковска, Александра Петровиќ, 

Петар Хаџи Мојсоски, Росана Тошева и Лела Радуловиќ од насока Криминалистика, 

при што беше презентирано сценарио на тема: ” Увид на место на настан кај еколошки 

кривични дела” со фокус на Пустошење на шума – чл.226 од Кривичниот законик со 

снимен видео запис кој беше презентиран на предавањето. Со овој видео запис, 

студентите имаа можност практично да ги применат своите знаења и поефикасно да ја 

совладаат темата предвидена за овој предмет. При севкупната активност, студентите ги 

запазиле и ги испочитувале мерките за превенција од Ковид 19, со цел безбедна 

реализација на активностите. Ваквиот начин на подготовка на презентации по 

конкретни предметни содржини на Факултетот за безбедност Скоје, треба да се 

подржи, а студентите и понатаму да се поттикнуваат кон изработка на квалитетни 

истражувачки проекти, реализација на сценарија и други активности за третирање на 

актуелни теми од областа на безбедноста. 

 

➢ На ден 02.12.2021 година, во рамките на предметот „Третман на лица со девијантно 

однесување“, во организација на предметниот професор д-р Драгана Батиќ, од 

Факултетот за безбедност-Скопје, студентите од четврта година, студиска програма 

Криминологија и криминална политика, беа во посета на КПУ Битола. 

Студентите имаа можност да се запознаат со организацијата на самата установа, како и 

третманот на осудените лица од страна на стручните лица, психолози и други 

професионалци кои постапуваат со нив. Во рамките на посетата, беа во обиколка на 

просториите каде се сместени осудените лица, одделот за слободни активности, 

библиотека, кујна, одделот за притвор, за видео-надзор, односно на целокупната зграда 

на установата. Се запознаа со функцијата на затворската полиција и на психолозите и 

воспитувачите кои постапуваат со осудениците. Исто така, студентите имаа состанок 

со одговорните стручни лица, предводени од раководител на сектор за 

ресоцијализација Лена Христовска, психолог, каде имаа можност да постават прашања 

и да добијат одговор на истите. Се дискутираше за условите, правата на осудените 

лица, работа и третман, ккао и за успешна ресоцијализација на осудени лица. 

 

➢ 02.12.2021- “Средба на Проректорот за студентски работи и институционален Еразмус 

+ координатор на УКЛО проф. д-р Марјан Ѓуровски со раководството на Студентскиот 

Парламент на Факултетот за безбедност-Скопје каде беше истакната заложбата 

студентот секогаш да биде на прво место, при што беше договорено: 

• Организирање на конференција “Универзитет без корупција” 

• Зимска регионална школа за меѓународни односи и безбедност 2022 

• Студенска конференција со презентација на трудови во летниот семестар од 

академската 2021/2022 година 

• Серија на заеднички активности со Универзитетското студенско собрание 

• Поголемо користење на можностите кои ги нуди Ерасмус + програмата за 

студенска размена 

• Континуирана комуникација за сите прашања и иницијативи од студентите со 

Проректорот за студентски работи на УКЛО проф.д-р Ѓуровски професор на 

Факултетот за безбедност-Скопје.” 

 

➢ На 9.12.2021, студентите од студиската програма Криминологија и криминална 

политика, заедно со професорките Весна Стефановска и Наташа Пеовска остварија 

работна посета во Воспитно-поправниот дом Тетово во с. Волковија. Во рамките на 

посетата, студентите имаа можност да се запознаат со просторните капацитети на 

домот, како и со програмските активности кои се дел од процесот на ресоцијализација. 

Тие, со посредство на стручниот персонал се запознаа и разговараа и со самите 
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штитеници кои беа отворени за комуникација. Штитениците изразија задоволство од 

капацитетите на домот, како и од односот на персоналот, а исто така и студентите беа 

позитивно изненадени од атмосферата, надворешниот изглед и условите за сместување, 

образование, стручно оспособување и за други спортски и рекреативни активности. На 

крајот, на иницијатива на директорот г-н Даниел Антоски, заедно со дел од стручниот 

персонал, поголемиот број студенти изразија желба и подготвеност да реализираат дел 

од практичната настава, согласно студиската програма на нашиот факултет во таа 

институција. На тој начин ќе имаат можност непосредно да учествуваат во реализирање 

на одредени активности со штитениците и поблиску да се запознаат со предвидениот 

план и работа на стручниот персонал. 

 

➢ На ден 15.12.2021 година се одржа Свечена промоција на дипломирани студенти на 

Прв циклус академски студии за академската 2019/20 и 2020/21 година на Факултетот 

за безбедност – Скопје. На овој настан присуствуваа Министерот за Внатрешни работи 

г-дин Оливер Спасовски, Директорот на Биро за Јавна Безбедност м-р Сашо Тасевски, 

Ректорот на Универзитетот “Св Климент Охридски” проф. д-р Сашо Коруновски, г-дин 

Ариф Асани Заменик директор на БЈБ. Кратко обраќање пред студентите имаа г-дин 

Оливер Спасовски и проф. д-р Сашо Коруновски кои им упатија искрени честитки на 

дипломираните студенти за нивната посветеност и одговорност и понатамошен успех 

со кој ќе станат професионалци во областа на безбедноста. Исто така и на професорите 

им посакаа успех на професионален план со очекување дека и во иднина оваа високо 

образовна институција ќе продуцира кадри со кои што сите ние ќе се гордееме. 

Најдобриот студент со највисок просечен успех на Прв циклус академски студии во 

академската 2020/21 е Александар Стојановиќ, насока Криминалистика со просечен 

успех од 9,93 на кој му беше врачена пофалница и парична награда од Факултетот за 

безбедност. Обраќање до студентите имаше и Деканот на факултетот проф. д-р Никола 

Дујовски кој им испрати честитки за добиената диплома што носи вредност и во 

личната и во професионалната кариера и е горд на ваков кадар што и е потребен на 

државата и безбедносниот систем. Посебен поздрав упати и до професорите од 

Националниот Воен Универзитет од Република Бугарија и се заблагодари за нивното 

присуство. 

 

ПРОМОТИВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

➢ На ден 09.03.2021 година (вторник)  се одржа онлајн состанок помеѓу деканот на 

Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски, продеканот за настава проф. д-р 

Наташа Пеливанова и продеканот за меѓународна соработка проф. д-р Раде 

Рајковчевски, со претседателот на Факултетското студентско собрание Кристина 

Јаневска и членовите на собранието кои беа избрани на непосредни избори спроведени 

онлајн на 24 февруари 2021 година. На состанокот беа договорени првите чекори за 

воспоставување на квалитетна соработка помеѓу раководството, професорите и 

студентите на Факултетот за безбедност, но и зајакнување на соработката со 

Универзитетското студентско собрание и Универзитетот во целина. Наша обврска е да 

бидеме партнери во изградбата на факултет кој ќе ги поттикнува добрите практики кај 

младите, но и ќе работи на развојот на високото образование во државата. 

 

➢ На 17.3.2021 година се одржа презентација на можностите за студирање на Факултетот 

за безбедност-Скопје. На настанот се обрати деканот – проф. д-р Никола Дујовски, 

продеканите – проф. д-р Наташа Пеливанова и проф. д-р Раде Рајковчевски и 

претседателката на Факултетското студентско собрание – Кристина Јаневска, кои на 

крајот од настанот одговараа на прашања од идните бруцоши.  Презентацијата беше 

дел од редовните активности кои факултетот секоја година ги спроведува за 

информирање на потенцијалните студенти од средните училишта и е во рамките во 

соработката со Град Скопје. 
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Започнувајќи од 17.03.2021 па се до 28.04.2021 година се одржаа повеќе онлајн 

презентации по средните училишта во повеќе градови на РСМ. 

 

➢ 21.03.2021 - По повод меѓународниот Ден на заштита на шумите 21 – ви Март, на 

Факултетот за безбедност Скопје се организираше еколошка акција со садење на 

зимзелени садници. Во акцијата активно учество земаа деканот на факултетот проф. д-р 

Никола Дујовски, проф д-р Марина Малиш Саздовска, Аљоша Недев, Виолета 

Трајковска, Слободан Игнатов, како и студенти претставници од Студентскот 

парламент Кристина Јаневска, Аријан Сејдини, Теодора Панчева, Лела Радуловиќ, 

Христина Митаноска и Филип Јанковски. Акцијата беше реализирана во соработка со 

претставници од Центарот за обука при Министерството за внатрешни работи и г-дин 

Гоце Бачанов, помошник на министерот за Центар за обука. Со реализација на оваа 

еколошка акција, уште еднаш студентите и вработените на Факултетот за безбедност 

Скопје демонстрираа високо развиена еколошка свест и општествена одговорност во 

насока на заштита на животната средина и природата. Студентите изразија желба и 

подготвеност за одбележување и други значајни датуми од областа на екологијата, како 

и реализација на вакви и слични еколошки акции во иднина. 

 

➢ 14.06.2021- Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност на седницата 

одржана на 14 јуни 2021 година ги избра новите продекани за мандатниот период јуни 

2021 – јуни 2024 година. На предлог на деканот, проф. д-р Никола Дујовски, за 

продекани на Факултетот за безбедност се избрани:  

Проф. д-р Јонче Ивановски, за продекан за настава, и  

Проф. д-р Снежана Мојсоска, за продекан за финансии.  

Од 13 јуни 2021 година, проф. Дујовски го започна вториот мандат како Декан на 

Факултетот за безбедност.  Деканот Дујовски упати јавна благодарност за досегашната 

работа на продеканите проф. Наташа Пеливанова и проф. Раде Рајковчевски, кои со 

своите активности во изминатите четири години силно се вградија во развојот на 

Факултетот за безбедност. На избраните продекани им го честитаме изборот и им 

посакуваме добро здравје и лична среќа во исполнувањето на новите задачи. Уверени 

сме дека со изборот на проф. Ивановски и проф. Мојсоска, Факултетот добива уште 

попрепознатлива енергија со модерни идеи за развој на високото образование од 

областа на безбедноста. 

 

➢ 01.12.2021 - По повод празникот 13 Ноември – Денот на ослободување на Скопје, 

Црвениот крст на град Скопје на ден 01.12.2021 година во хотел Мериот организираше 

свеченост за доделување на признанија за постигнат успех во областа на 

крводарителството. Во рамките на свеченоста, беше доделена Благодарница на 

Факултететот за безбедност – Скопје за постигнат успех и најдобри резултати на 

полето на Крводарителството за 2020 година. Со оваа награда студентите и 

вработените на Факултетот за безбедност уште еднаш ја покажаа својата висока 

општествена свест за хуманост и чувство за солидарност, што ќе поттикне 

организирање на уште крводарителски акции со цел давање помош и заштита на 

животот и здравјето на луѓето. 

 

➢ 20.12.2021 - Хибриден форум по повод активностите на УКЛО за борба против 

корупцијата 

 

3. НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 

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

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

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

Наставно-научниот совет. 
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Наставно-научен 

кадар 

 

Избрани во 

редовен работен 

однос 

 

Ангажирани со 

одлука на ННС 

 

ВКУПНО 

1 Редовен професор 20 5 25 

2 Вонреден професор 10 1 11 

3 Доцент / 2 2 

4 Асистент / / / 

5 Друго / / / 

 ВКУПНО  301 8 38 

 

Ангажирани пензионирани и наставници од други институции 

1.  Проф. д-р Томе Батковски 3 циклус 

2.  Проф. д-р Владимир Ортаковски 3 циклус 

3.  Проф. д-р Трпе Стојановски 3 циклус 

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

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

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

      7. Доц. д-р Весна Блажевска 2 циклус 

      8. Доц. д-р Силвана Нешковска 2 циклус 

  

Во извештајниот период продолжува трендот на зголемување на ангажманот на наши избрани 

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

на пензионираните професори и надворешните наставници и соработници што зборува за 

сериозниот подем на нашата институција во однос на заложбата да се потпира на сопствениот 

кадар. Ова дотолку повеќе што сите избрани наставници вработени на Факултетот за 

безбедност се во звањето вонреден или редовен професор и имаат право и обврска да бидат 

вклучени во активностите на сите циклус на студии.  

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

одвиваше согласно законските прописи, а спроведените постапки завршија во законски 

предвидените рокови и без недоследности. Во овој дел карактеристично е да се обележи дека 

за изборот на еден наставник според Конкурс распишан во месец октомври, а по објавен 

Реферат за избор во звање редовен професор, беше поднесен приговор, по што рецензентската 

комисија го повлече рефератот за избор. Постапката сѐ уште трае, за исходот од истата ќе биде 

нотирано во извештајот за 2022 година.  

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

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

Очекуваме дека  политиката на Министерството за образование и наука ќе овозможи барем 

делумно надминување на недостигот на соработници. За да се исполни ова очекување во 2022 

година како Наставно-научен совет ќе договориме чекори за запознавање на јавноста (не само 

во високото образование), со што ќе се предизвика интерес кај надлежните институции за 

конечно решавање на овој суштински предизвик за Факултетот за безбедност. 

 

 
1 Проф.Цане Мојаноски од 01.10.2021 година замина во пензија 
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4. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ И ДЕКАНАТСКАТА 

УПРАВА 

 

Во  периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, се оддржаа вкупно 18 седници на 

Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, од кои 15 редовни седници и 

3 вoнредни седници, и тоа: 

1. 21.01.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 15 точки, 

2. 18.02.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 25 точки, 

3. 18.03.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 18 точки, а на седница 

дополнето со 1 точка вкупно 19 точки, 

4. 22.04.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 9 точки,  

5. 28.04.2021 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 1 точка,  

6. 10.05.2021 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 2 точки, 

7. 20.05.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 16 точки, 

8. 14.06.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложена 10 точки, 

9. 05.07.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 17 точки, 

10. 16.07.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 9 точки, 

11. 26.08.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 7 точки,  

12. 17.09.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 14 точки, 

13. 29.09.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 13 точки, 

14. 15.10.2021 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 1 точка, 

15. 21.10.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 23 точки,  

16. 02.11.2021 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 1 точка, 

17. 18.11.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 12 точки и 

18. 17.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 22 точки. 

 

Во периодот од 01.01.2021 година до 31.01.2021 година се одржаа вкупно 14 седници на 

Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, од кои 13 редовни седници и 1 

вонредна седница, и тоа: 

 

1. 21.01.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 7 точки, на седницата 

една точка од дневниот ред се повлекува, вкупно 6 точки, 

2. 18.02.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 10 точки, 

3. 18.03.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 4 точки, 

4. 22.04.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 3 точки, 

5. 20.05.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 8 точки, 

6. 14.06.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложена 3 точки, 

7. 05.07.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 3 точки, 

8. 26.08.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 3 точки, 

9. 17.09.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 5 точки, 

10. 29.09.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 5 точки, 

11. 15.10.2021 година (вонредна седница), со дневен ред предложени 5 точки. 

12. 21.10.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 12 точки, 

13. 18.11.2021 година (редовна седница), со дневен ред предложени 5 точки и 

14. 17.12.2020 година (редовна седница), со дневен ред предложени 11 точки. 
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5. УЧЕСТВОТО НА ПРЕСТАВНИЦИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО 

РАБОТАТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ ТЕЛА, ОРГАНИ, КОМИСИИ, 

ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА И ДР. 

  

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

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

органи и тела при Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, со што дадоа придонес за 

севкупната работа на Универзитетот.  

 

6. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

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

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

студии.  

1. Прв циклус на студии 

 

На прв циклус се реализираат четири студиски програми: Криминалистика; 

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

универзитетски студии по моделот 4+1. 

 

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

учебната 2021 година и вкупниот број на студенти во сите години на студии. 

 

Студиска програма: Криминалистика 

 

Табела1. Вкупен број на запишани студенти на СП Криминалистика 
 Државна 

квота 

Кофинан

сирање 

Бранители 

и друг 

основ 

Странски 

државјани 

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 202 250 4 1 / / 457 21 

Вонредни / 69 3 / / / 72 3 

 

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

година изнесува вкупно 529 студенти. 

Во 2021 година на студиската програма Криминалистика се имаат испишано 47 студенти.  

 

Студиска програма: Безбедност 

 

Табела 2. Вкупен број на запишани студенти на СП Безбедност 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

државјани 

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 97 57 1 / / / 155 16 

Вонредни / 10 / / / / 10 / 

 

На студиската програма „ Безбедност “ бројката на активни студенти изнесува вкупно  167  

студенти . 
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Во 2021 година на студиската програма Безбедност се имаат испишано 10 студенти. 

Студиска програма: Криминологија и криминална политика 

 

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

политика 
 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 90 31 / 4 / / 125 7 

Вонредни / 2 1 / / / 3 / 

 

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

студенти изнесува вкупно  128  студенти. 

 

Во 2021 година на студиската програма Криминологија и криминална политика се имаат 

испишано 3 студенти. 

 

Студиска програма: Безбедност и евроатлански интегации 

 

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

интеграции 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 29 5 / / / / 34 4 

Вонредни / 2 / / / / 2 / 

 

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

студенти изнесува вкупно 36 студенти . 

 

Во 2021 година на студиската програма Безбедност и евроатлански интеграции не се имаат 

испишано студенти. 

 

Студиска програма: Безбедност и финансиска контрола  

 

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

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители Странски 

државјани 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц. 

Редовни / 6 / / / / 6 / 

Вонредни / 7 / / / / 7 / 

 

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

изнесува вкупно 13 студенти. 

 

Во 2021 година на студиската програма Безбедност и финансиска констрола се имаат 

испишано 4 студенти. 
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Табела 6.  Збирна табела за сите студиски програми 

 Држ. 

квота 

Кофинан-

сирање 

Бранители 

и др.основ 

Странски 

Државјани 

и дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц. 

Редовни 418 349 5 5 / / 777 48 

Вонредни / 90 4 / / / 94 3 

 

Според овие показатели на нашиот факултет на додипломски студии активно студираат вкупно 

871  студенти, а во 2021 година се испишале вкупно 64 студенти. 

 

Во текот на 2021 година на Факултетот за безбедност дипломирале 84, а до денес вкупно 1380 

студенти. 

 

2. Втор циклус на студии 

 

Втор циклус на студии - Во 2021 година од 01.01. до 31.12.2021, работата на Советот 

на втор циклус академски (постдипломски) студии се одвиваше согласно Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и согласно други правни акти од 

областа на високото образование. 

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година Советот на втор циклус студии одржа 

20 седници. Надлежностите кои ги има советотот на втор циклус студии како што се 

доставување предлози до Наставно-научниот совет (ННС), распишување конкурс за упис на 

овие студии, предлог до ННС за број на места, услови, критериуми за упис, како и предлог за 

висината на кофинансирање на студиите беа спроведени успешно согласно предвидените 

рокови.  

Во академската 2020/2021 г. во сите уписни рокови се запишаа 25 кандидати (види 

графички приказ број 1 за  бројот на запишани студенти по студиски програми). Во однос на 

претходната година забележано е намалување (претходната година се запишаа 26 кандидати).  

Графички приказ бр. 1  Запишани студенти во академската 2021/2022 г. на акредитираните 

студиски програми 

Криминалистика
Безбедност 

(едногодишни)

Безбедност 
(двегодишни)

Криминологија  и 
криминална 

политика

Специјалистички 
студии по 

безбедност

2021/2022 5 7 4 2 7

5

7

4

2

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2021/2022

2021/2022
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Забележливо е намалување на бројот на запишани студенти на студиската програма по 

Криминалистика, во однос на претходната (5 годинава, а 8 минатата), бројот на запишани 

студенти  на студиската програма Безбедност (едногодишни), во однос на претходната е ист 

нема ниту намалување ниту зголемување ( 7 годинава, а 7 минатата),зголемување  на бројот на 

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

претходната  (4 годинава, а 3 минатата), зголемување на бројот на кандидати се јавува на 

специјалистичките студии по безбедност (7 годинава, а минатата 2), додека намалување на 

бројот на запишани студенти има на студиската програма Криминологија и криминална 

политика, во однос на претходната (2 годинава, а 5 минатата) 

Организацијата и реализацијата на студиските програми на вториот циклус на студии 

за претходниот период и испитните сесии се реализираше без пречки, континуирано, а тоа 

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

Факултетот односно оваа година во време на пандемија наставата за вториот циклус студии се 

одвиваше онлајн преку електронската платформа Microsoft Teams како и посветеноста и 

одговорноста на наставниците кои беа вклучени во реализација на наставата и спроведувањето 

на испитите.  

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

одржаните 20 седници (состаноци) разгледа 112 точки на дневен ред. Притоа, Советот за втор 

циклус на студии разгледуваше 9 скици односно пријави за оцена на подобност на тема и 

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

за оценка на магистерски и специјалистички трудови (14), односно комисии за јавна одбрана 

на магистерски и специјалистички труд (14). Советот разгледуваше и други барања на 

студентите од втор циклус, донесуваше и одлуки од важност за тековно одвивање на наставата 

(12). Исто така Советот усвојуваше извештаи за подобност на тема и утврдуваше предлози за 

ментори (9), како и по други прашања, како што се: формирање комисија за прием на студенти, 

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

работна група за реакредитирање на студиската програма Криминалистика, Безбедност 

(едногодишни студии) и Безбедност (двегодишни студии) и ги разгледа предлог Елаборатите 

за истите. Во извештајната академска година советот донесе 3 одлуки за прием на студенти, 

утврди предлог за покриеност на наставата по предметни комисии,усвои предлог распоред за 

настава за зимски и летен семестар, заради непречено одвивање на испитните сесии утврди 

испитни сесии во услови на пандемија и усвои 18 записници. Во текот на 2021 година советот 

на вториот циклус студии  одлучуваше по барања од студенти од делокруг  на вториот циклус 

студии, а  усвои и негативен извештај доставен од комисија за подобност на темата и кандидат 

за изработка на магистерски труд. 
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Графички приказ бр. 2 Постапувања на Советот на втор циклус студии  од 01.01. до 

31.12.2021 година. 

 
 

 

Од 2007 година до крајот на 2021 година одбраниле магистерски и специјалистички труда 

вкупно 137 кандидати, од кој во 2021 година одбраниле 14 кандидати. 
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3. Трет циклус на студии 

 

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

активности ги реализираше врз основа на Законот за високото образование (од 2018 г.), 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување на студентите на Трет 

циклус - докторски студии на Универзитетот „Св Климент Охридски“- Битола (пречистен 

текст - 2011 г.), новиот Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на студиите на трет циклус на студии на Универзитетот (пречистен текст од 2019 г. 

и 2020 г.) и Елаборатите за организирање на Трет циклус- докторски студии по безбедност на 

Факултетот за безбедност-Скопје (од 2016 и 2019 г.), како и во согласност со соодветните 

одлуките на Советот за Трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Свети Климент 

Охридски-Битола“ и одлуките на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-

Скопје.  

Во изминатиот период Советот на третиот циклус- докторски студии одржа 12 седници 

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

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

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

докторскиот труд и извештаи за оценка на трудот), предлози за состав на комисии за оценка и 

одбрана на докторските трудови, барања на студенти за определување на ментори, покриеност 

и распоред на наставата, одлуки поврзани со реализирањето на Конкурсот за запишување на 

студенти - докторанти за академската 2021/22 година, информации за Годишната конференција 

на Универзитетот во рамките на која за прв пат се организираше јавна одбрана на докторските 

проекти на докторантите и во врска со тоа избор на комисии за нивна одбрана, предлагање на 

ментори, покриеноста на наставата, распоредот на часови и др. 

Напоменуваме дека во оваа академска година се запишани четворица студенти, што е 

помалку од бројката на запишани во минатата година, но е релативно солидна бројка, имајќи ја 

предвид ситуацијата на другите факултети од нашиот Универзитетот, како и нашето искуство 

од пред две години, кога на нашите студии не беше запишан ниту еден студент - докторант. 

Сепак, треба да се напомене дека нашиот факултет располага со навистина солидна бројка од 

23 ментори (во овој период уште двајца наставници добија акредитација за менторство), која со 

оглед на бројот на новозапишани студенти е недоволно искористена. Причините за ова се од 

објективна, но секако и од субјективна природа, при што, сепак, доминираат првите, посебно 

имајќи го предвид материјалниот момент, но и состојбата со пандемијата. 

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

идејни скици. Исто така, поднесени се две барања за продолжување на траењето на студии кои 

се прифатени од Советот на докторските студии. 

Она што беше специфично и го обележа и овој извештајен период, секако е ситуацијата 

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

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

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

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

професорите, така и за студентите, но сметам дека на задоволителен ничин се справивме со 

ваквата, по многу нешта, вонредна ситуација. Дури во оваа прилика можеме да укажеме на 

еден интересен момент. Имено, кога на студентите, од страна на некои наставници, им беше 

понудено наставата да се реализира со физичко присутво, тие, сепак, се изјаснија за On Line 

настава, како за нив (од повеќе причини) попрактичен начин за одржување на наставата. 

Во рамките на извештајниот период, посебно би ја издвоиле активноста која за прв пат 

се релизираше на нашиот Универзитет, поточно во рамките на Годишната конференција на 

УКЛО, одржана во септември месец. Имено, станува збор за презентација и одбрана на 

докторски проекти од страна на студенти - докторанти на нашиот Универзитет, а врз основа на 

Правилникот за трет циклус - докторски студии и Јавниот повик на УКЛО кој беше упатен до 

студентите. На оваа конференција учествуваа двајца студенти од нашиот факултет кој со успех 

ги презентираа докторските проекти пред соодветни комисии составени од двајца професори 



21 
 

избрани од страна на Советот на факултетот. Напоменуваме дека можноста за дискусија и 

евентуално поставување на прашања на кандидатите ù беше дадено и на пошироката публика, 

поточно на присутните на конференцијата. Може да се констатира дека ова беше значајно 

искуство кое ќе им послужи и на другите студенти докотранти кои во иднина ќе ја реализираат 

оваа задолжителна активност. 

Во овој период, поради пандемијата, исто така, беше ограничена можноста за 

реализирање на студијскиот престој во странство. Имајќи ја предвид вонредната ситуација, 

нашиот Универзитет, а врз основа на измените и дополнувањата на Правилникот за трет 

циклус на студии, донесе одлука оваа активност да биде заменета со присутво на најмалку три 

вебинари од меѓународен карактер и со теми од областа на докторските студии, што беше 

реализирано од нашите докторанти. Напоменуваме дека двајца докторанти и покрај 

вонредните услови успеа да реализираат студиски престој во странство, поточно на Правниот 

факултет во Нови Сад и на Факултетот за јавна безбедност во Вучитрн (Република Косово). 

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

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

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

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

Конференција на нашиот факултет одржана во месец септември.  

Раководителот на Советот на докторски студии редовно присуствуваше на Седниците 

на Советот на докторските студии на Универзитетот (кои, исто така, се одржуваа On Line) и 

даваше активен придонес во неговото работење со свои дискусии и заложби. 

На самиот крај на овој Извештај, слободен сум, како раковидител на Третиот циклус - 

докторски студии, позитивно да го оценам работењето на ова тело на Факултетот. Воедно им 

се заблагодарувам на членовите на Советот и на секретарот на студиите за посветеноста во 

работењето на Советот, како и на менанџментот на факултетот кој ни даваше поддршка во 

успешната и навремената реализација на нашите одлуки и предлози, како и на севкупното 

наше работење.  

 

7. САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

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

законски предвидените норми. Комисијата за самоевалуација редовно ги следеше активностите 

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

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

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

квалитетни препораки за подобрување на процесот на образование и функционирање на 

Факултетот. 

8. БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

 

Поради пандемијата предизвикана од Ковид – 19, цела 2021 година се работеше според 

посебни епидемиолошки правила (одржување на социјална дистанца и носење на заштитни 

маски). Кога се појави можноста за вакцинирање тогаш забележително се зголеми и потребата 

за добивање на библиотекарската услуга од страна на нашите корисници. Бидејќи немаше 

физичко присуство на настава на студентите од сите циклуси на студирање, бројот на 

користење на библиотекарските услуги беше сведен на неопходно ниво според потребите на 

студентите од сите студиски циклуси.  

Во изминатава година во библиотеката „Јордан Спасески“ за потребите на Факултетот 

за безбедност и корисниците на библиотекарски услуги извршени се следниве дејствија: 

- За изданија на Факултетот за безбедност изработени се 7 ЦИП записи; 

- За годишниците на Факултетот за безбедност изработени се УДК броеви за броевите 

2020/1 и 2, 2021/1 и 2; 

- Изнајмени се или вратени книги 332 од страна на 144 корисници на услугите во 

библиотеката „Јордан Спасески“; 
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- Во Главната книга се заведени 25 наслови (од кои 6 од сопствено издание, купени 6, 

подарок од автори 8, подарок од издавач 3, легат 2);  

- Како легат примени се книги од проф. д-р Цане Мојаноски (153), проф. д-р Драгана 

Батиќ (57), проф. д-р Снежана Никодиновска (87), Наде Трајановска (2), IBSSA 

Macedonia (127); 

 

 

9. ПРАКТИЧНА И КЛИНИЧКА НАСТАВА  

 

Организирањето на практичната настава во извештајниот паериод наиде на пречки 

поради пандемијата со КОВИД 19. До намалувањето на заболени со КОВИД 19  многу од 

институциите не беа подготвени за реализирање на практичната настава со физичко присуство 

на студенти од Факултетот за безбедност – Скопје. 

По намалување на бројот на заболени, институциите со кои најчесто соработуваме и 

имаме склучено меморандум за соработка по вложениот дополнителен напор на менаџментот 

на Факултетот за безбедност-Скопје дозволија реализирање на практична настава со физичко 

присуство  со почитување на мерките за заштита од Ковид 19. 

 

Летната практична настава  се реализираше во траење од 5 дена и тоа : 

 - студентите од  прва и втора година од сите студиски програми во Полициските 

станици на Министерството за внатрешни рабори, со дел од студентите на студиската 

програма БЕИ  во Одделот за Европска унија и меѓународна соработка при МВР. 

 - студентите од трета година од сите студиски програми во соработка со Комората на 

Република Северна Македонија за приватно обезбедување и во Агенциите за обезбедување. 

- студентите од четврта година во Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за 

заштита и спасување и Марри центарот- Скопје. 

 

На практична настава се упатуваа редовни и вонредни студенти кои немаат 

презапишано предметна програма, не се на квадрат, вкупниот број на студенти е 450. 

Со оглед на тоа дека не бевме во можност да реализираме зимска практична настава од 

оправдани причини поради мерките за заштита од пандемијата донесена е одлука од Наставно 

научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје со која ќе се овозможи покривање на 

условот за годишно реализирање на практична настава во учебната 2020/21  на пет ( 5) дена. 

 

Клиничка настава 

  

Во извештајниот период истакнати стручњаци од практиката изведуваа клиничка 

настава за студентите на првиот циклус студии на Факултетот за безбедност за предметите за 

кои имаше можност за такви предавања,  при што на студентите им се овозможи да слушнат 

онлајн предавање од избраните лица, но и да посетат институции од областа на безбедноста 

благодарение на ангажманот токму на овие лица. Оваа политика Факултетот ќе продолжи да ја 

развива и во наредниот период и да ангажира истакнати стручњаци од практиката на повеќе 

научни дисциплини и наставни предмети. 

 

10. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ  

 

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

соработниците) реализираше повеќе научно-истражувачки проекти. Објавените изданија, меѓу 

кои и истражувачките извештаи издадени во 2021 година, се предмет на Извештајот за 

издавачка дејност за 2021 година. 

 

Активностите на наставниците и соработниците (сумарен приказ) 

Врз основа на пополнетите формулари за Годишните извештаи на наставничкиот и 

соработничкиот кадар и сумарните извештаи на катедрите на институцијата на објавени 
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трудови (во земјата и странство), учество на конференции, симпозиуми, тркалезни маси и 

слично, преточено во бројки, сумарно прикажано, обемот на активностите е следен: 
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Сумарен годишен извештај за 2021 

 

Активност / 

ангажман 

Катедрата за 

кривично-

правни и 

криминолошки 

науки 

Катедрата за 

криминалистички 

науки 

Катедра за 

полициски 

науки 

Катедра за 

општествени, 

политички и 

правни науки 

Катедра за 

безбедносни 

науки 

ВКУПНО  

 

I. Објавени 

трудови во РМ 

13 16 8 8 4 49 

II. Објавени 

трудови надвор од 

РМ 

6 4 5 6 7 28 

III. Објавени 

учебници, учебни 

помагала, 

монографии и др. 

2 6 7 1 / 16 

IV. Учество на 

научни и стручни 

собири во РМ 

58 25 16 17 / 116 

V. Учество на 

научни и стручни 

собири надвор од 

РМ 

19 11 12 18 / 60 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

5 7 23 5 / 40 

VII. Ангажман во 

настава на други 

високообразовни 

институции 

1 4 1 / / 6 

VIII. Учество во 

други активности 

и ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

6 20 15 5 / 46 
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Катедрата за кривично-правни и криминолошки науки 

 

Активност / ангажман проф. д-р 

Оливер 

Бачановиќ 

проф. д-р 

Миодраг 

Лабовиќ 

проф. д-р 

Саше 

Герасимоски 

проф. д-р 

Катерина 

Крстевска 

проф. д-р 

Весна 

Стефановска 

проф. д-р 

Наташа 

Пеовска 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во РМ 1 / 1 4 5 2 13 

II. Објавени трудови надвор од 

РМ 

1 / 1 1 1 2 6 

III. Објавени учебници, учебни 

помагала, монографии и др. 

/ 2 / / / / 2 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

3 2 3 17 3 30 58 

V. Учество на научни и стручни 

собири надвор од РМ 

4 2 5 4 4 / 19 

VI. Учество во реализација на 

проекти 

1 1 1 1 / 1 5 

VII. Ангажман во настава на 

други високообразовни 

институции 

/ / / 1 / / 1 

VIII. Учество во други 

активности и ангажмани 

реализирани надвор од ФБ, а за 

коишто Вие оценувате дека 

имаат значај да бидат нотирани 

во Вашиот извештај 

1 / / 5 / / 6 

 

 Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки во текот на 2021 одржа вкупно 13 редовни седници на кои беа дадени 

одредни предлози, мислења, иницијативи.   

 

1. Разгледување на одредени прашања од делокругот на работење на Катедрата 

 

 Согласно интерните акти на Факултетот, како и на Универзитетот, Катедрата донесе свои мислења, предлози и заклучоци за повеќе 

прашања кои се дел од студиите на првиот, на вториот и на третиот циклус: 

• Разгледа голем број идејни скици за магистерски и специјалистички трудови поднесени до Наставничкиот совет на вториот циклус на 

студии. Притоа, даде свои сугестии за подобрување на одредени скици, а исто така и наши членови беа предложени за членови во 

Комисиите за оценка на подобноста на темата, 

• Поднесе предлози за покриеност на наставата на првиот  циклус на студии, 
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• Поднесе предлози за членови во комисија за предметите на вториот циклус на студии, 

• Активно учество во изработка на елаборатите по Криминалист (на првиот циклус на студии) и по Криминалист, Безбедност 60 и 

Безбедност 120 кредити на вториот циклус на студии.  

• Предложи членови на две рецензиона комисија за избор на (1) еден наставник во сите наставно-научни звања на научната област Казнено 

право и (2) еден наставник во сите наставно-научни звања во научната област Криминологија. 

 

 

2. Покарактеристични активности на членовите на катедра се следниве: 

 

• Остварување работна средба на проф. Миодраг Лабовиќ со професор Марк Друмбл, од Универзитетот Washington  Lee - USA, кој беше во 

Република Албанија и Република Северна Македонија во остварување на работни посети со државни институции  

• Остварување работна средба на проф. Бачановиќ, проф. Батиќ, проф. Стефановска и проф. Пеовска со надлежните претставници во ВПД – 

Тетово.  

• Проф. д-р Катерина Крстевска Савовска е член на ЗКП (ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА) 

• проф. Весна покрена иницијатива до проректорот за настава на Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, за автентично толкување 

на членот 10 од Правилникот за организирање на издавачка дејност бидејќи постои неусогласеност меѓу став 1 и став 2 од истиот член во 

однос на обемот на страници на основната литература. Иницијативата е прифатена од страна на Сенатотот на Универзитетот и изгласана е 

предложената измена на Правилникот.   

 

3. Реализирање проектни активности 

 

Во текот на 2021 година, повеќе членови од Катедрата активно учествуваа и преземаа проектни активности како дел од следниве проекти: 

• проф. Миодраг Лабовиќ во проектните активности на Global Initiative against Transnational Organized Crime, учество на он-лајн конференции 

и на една од конференциите организирана од  GIATOC со физичко присуство, одржана во Скопје, Република Северна  Македонија, 

октомври, 2021 г. Хотел Лимак, Скопје 

• проф. Саше Герасимоски во ЕРАЗМУС + проектот Дијалог во образование за возрасни ДИА, поддржан од  Европската Унија, 

• проф. Наташа Пеовска во меѓународниот проект Малолетничка деликвенција и сајбер вознемирување ИСРД 4. 

• Проф. Стефановска е определена како координатор од Факултетот за безбедност што е партнер во рамките на проектот Зголемување на 

социјалните вештини при стручно оспособување во затвор (Enhancing social skills during vocational training in prison (SOCVOC). Проектот 

е поднесен на повикот за аплицирање на проекти од програмата Еразмус+, Call 2021, KA220 -Strategic Partnerships in the field of Adult 

education (КА 220) во мај 2021.  
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Катедрата за криминалистички науки 

 

Активност / ангажман проф. д-р 

Борис 

Мургоски 

проф. д-р 

Злате 

Димовски 

проф. д-р 

Марина Малиш 

Саздовска 

проф. д-р 

Светлана 

Николоска 

проф. д-р 

Марјан 

Николовски 

проф. д-р 

Драгана 

Батиќ 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во РМ / 1 6 4 3 2 16 

II. Објавени трудови надвор 

од РМ 

/ 2 / 1 1 / 4 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

2 3 1 / / / 6 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

3 4 14 3 1 4 25 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор од 

РМ 

/ 8 1 / 1 1 11 

VI. Учество во реализација на 

проекти 

/ 3 1 / 1 2 7 

VII. Ангажман во настава на 

други високообразовни 

институции 

/ 1 / 1 1 1 4 

VIII. Учество во други 

активности и ангажмани 

реализирани надвор од ФБ 

4 6 2 2 2 4 20 

 

Во периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година, катедрата за криминалистички науки одржа 9 состаноци односно вкупно 27 точки по дневниот ред, 

на кои беа разгледувани прашања поврзани со тековните планирани активности на катедрата: 

- Разгледувани се прашањата за покриеност на наставата за прв циклус студии за предметни програми од катедрата за криминалистички 

науки и даден предлог до ННС за составот на предметните комисии; 

- Разгледувани се прашањата за покриеност на наставата за втор циклус студии за предметни програми од катедрата за криминалистички 

науки и даден предлог до НС и ННС за составот на предметните комисии; 

- Покрената е иницијатива за поднесување на Апликација на Конкурс на Министерство за образование за финансирање на научно-

истражувачки проекти и опремување на криминалистичка лабораторија, 

- Ангажман на некои од наставниците од Катедрата за криминалистички науки на други високообразовни институции; 

- Од страна на катедрата предложен, а подоцна и избран раководител на уредувачкиот одбор на списанието Меѓународен годишник, кој 

имаше интензивни активности во актуелната година и беа објавени повеќе трудови од земјата и од странство; 



28 
 

- На состанок на катедра разгледувани се дадени предлози за состав на членови на Комисии за одбрана на дипломски трудови; 

- На катедра покрената е иницијативи,  а подоцна и реализирана активност на on-line презентации на Факултетот за безбедност по средните 

училишта во Скопје и градовите од внатрешноста. На самите презентации активно се вклучија матурантите од повеќе средни училишта како и 

претставници на Секторот за образование на општините. На презентациите од страна на професорите на Факултетот за безбедност беа 

презентирани студиските програми на прв циклус на студии, по што активно се вклучуваа и матурантите со свои прашања во врска со нивното 

идно студирање на Факултетот за безбедност - Скопје; 

- Членовите на катедрата земаа активно учество во организација и успешно спроведување на Меѓународната конференција која 

традиционално се одржа во Охрид  13-15 Септември 2021 година;  

- Проф д-р Марина Малиш Саздовска -  член на Работна група на Совет на Европа, за животна средина и кривично право од 19.03.2021 година, за 

измена на Директивата 2008/99/ез на Европскиот Парламент и Советот за заштита на животната средина преку кривичното право. 

- Членовите на катедрата имаа активна улога во повеќе работилници и стручни анализи од областа на безбедноста и криминалистиката како 

и гостување на повеќе телевизиски дебати; 

- Активно учество на членовите на катедрата на повеќе реномирани научно –стручни конференции во земјата и во странство 

- Во рамките на Факултетот и Универзитетот продолжи ао активности on-line психолошко советувалиште, кое имаше свој придонес за 

надминување на одредени потешкотии со кои се соочуваа студентите во услови на пандемијата предизвикана од Ковид 19; На Факултет за 

безбедност-Скопје работата на советувалиштето се одвиваше преку одржување на групни, психо-едукативни работилници во траење од 1,5 час во 

која  просечно, на секоја работилница присуствуваа по 10-15 студенти. 

- Членовите на катедра земаа активно учество во Комисиите за повторна реакредитација на студиските програми на втор сиклус на студии: 

Криминалистика, Безбедност 60 ектс и Безбедност 120 ектс. 
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Катедра за полициски науки 

 
Активност / ангажман Проф. д-р 

Фросина 

Ташевски 

Ременски 

Проф. д-р 

Стојанка 

Мирчева 

Проф. д-р 

Никола 

Дујовски 

Проф. д-р 

Богданчо 

Гогов 

Проф. д-р Раде 

Рајковчевски 

Проф. д-р 

Јонче 

Ивановски 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во РМ 4 1 / 1 / 2 8 

II. Објавени трудови надвор 

од РМ 

2 / 2 / / 1 5 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

1 1 / 1 4 / 7 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

2 1 2 4 2 4 16 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор од 

РМ 

4 5 / 1 1 1 12 

VI. Учество во реализација 

на проекти 

2 11 1 1 7 1 23 

VII. Ангажман во настава 

на други високообразовни 

институции 

/ / / / / 1 1 

VIII. Учество во други 

активности  

2 / 5 1 4 3 15 

 

Во период од 28.6.2021 година до крајот на годината Катедрата за полициски науки спроведе: 

- Организирани и одржани три седници (4та, 5та и 6та) во академската 2020/21 година и една (1ва) во академската 2021/22 година. 

- Други активности за координација помеѓу членовите на катедрата и во рамките на Факултетот. 
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Катедра за општествено политички и правни науки 

 
Активност / 

ангажман 

Проф. д-р 

Снежана 

Никодиновск

а 

Стефановска 

Проф. д-р 

Жидас 

Даскаловск

и 

Проф. д-р 

Наташа 

Пеливанов

а 

Проф. д-р 

Искра 

Аќимовск

а Малетиќ 

проф. д-р 

Марјан 

Арсовск

и 

проф. д-

р  

Снежана 

Мојсоск

а 

проф. д-р 

Марија 

Миленковск

а 

проф. д-р 

Весна 

Трајковск

а 

проф. д-р 

Александа

р Иванов 

ВКУПН

О 

I. Објавени 

трудови во РМ 

2 / / / 1 2 1 1 1 8 

II. Објавени 

трудови надвор 

од РМ 

/ 1 / / / 2 / 1 2 6 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

/ / / 1 / / / / / 1 

IV. Учество на 

научни и 

стручни собири 

во РМ 

2 / 1 2 3 3 1 2 3 17 

V. Учество на 

научни и 

стручни собири 

надвор од РМ 

/ 2 / 1 1 3 7 1 3 18 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

/ / / / 1 / / 1 3 5 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразовн

и институции 

/ / / / / / / / / / 

VIII. Учество во 

други 

активности  

1 / / 2 / / / / 2 5 
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Катедра за безбедносни науки 

Активност / ангажман проф. д-р  

Марјан 

Ѓуровски 

проф. д-р 

Татјана 

Гергинова 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во 

РМ 

2 2 4 

II. Објавени трудови 

надвор од РМ 

4 3 7 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

 /  

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

 4  

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор 

од РМ 

 3  

VI. Учество во 

реализација на проекти 

 2  

VII. Ангажман во 

настава на други 

високообразовни 

институции 

 /  

VIII. Учество во други 

активности  

 4  
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11. АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕКТС 

 

Во рамките на Факултетот за безбедност - Скопје во однос на спроведување на ЕКТС 

системот, како и соодветните прописи кои го регулираат конкретното прашање, во текот на 

2021 година беа реализирани повеќе активности. При што, како позначајни активности може 

да се издвојат следниве: 

1. следење на обврските во спроведувањето на принципите и механизмите на ЕКТС; 

2. промовирање ЕКТС во рамките на Факултетот; 

3. давање поддршка за практично спроведување на ЕКТС, како и поддршка на 

координаторите на внатрешната организациона единица; 

4. остварување контакти со студентите, како и информирање на студентите за ЕКТС; 

5. остварување контакти и соработка со наставниот и соработничкиот кадар; 

6. остварување контакти и соработка со административниот кадар, особено со 

вработените лица во Службата за студентски прашања; 

7. подготвување на информативниот пакет за ЕКТС, т.е. „Водич за ЕКТС“ за секоја 

студиска програма посебно, а потоа и негово објавување; и сл. 

 

12. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во текот на 2021 година Факултетот за безбедност издаде два основни учебници, две 

учебни помагала, два зборници на трудови од меѓународната научна конференција во Охрид, 

еден истражувачки извештај и еден број на Годишникот на Факултетот за безбедност. 

Сите објавени изданија на Факултетот на студентите им беа достапни преку 

книжарницата на Факултетот или преку пакетот на книги. 

Факултетот за безбедност за студентите во летниот семестар во учебната 2020/21 

година оформи пакети книги за вторите семестри на СП по Криминалистика, Безбедност и 

Криминологија и криминална политика, додека за зимскиот семестар во учебната 2021/22 

година овозможи студентите да набават книги во пакет за првиот, третиот и петиот семестар на 

Криминалистика, прв и трет семестар на Криминологија и криминална политика и прв 

семестар на СП Безбедност. 

Факултетот за безбедност изготви и План за издавачка дејност за 2022 година, во кој се 

предвидени 38 нови ракописи на учебници, учебни помагала, скрипти, монографии и други 

изданија од кои студентите ќе можат да стекнуваат нови и да ги прошируваат постоечките 

знаења. 

  

13. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Во извештајниот период Факултетот за безбедност оствари одредени резултати на 

полето на меѓународната соработка.  

 

- ажурирање на портфолиото на Факултетот за безбедност-Скопје на англиски јазик, за 

целите на меѓународната соработка. Портфолиото (или на анг. Partner Identification 

Form - PIF) содржи основни податоци за институцијата, неопходни за коресподенција и 

запознавање на потенцијалните партнери со историјата, мисијата, активностите, 

научно-истражувачкиот профил, проектните референци и односите на факултетот со 

релевантни институции од академската и експертската заедница во државата и 

странство. Исто така, следејќи го концептот на интегриран универзитет, дел од 

портфолиото и ажурирањето на истиот дел се работи во комуникација со колегите од 

Секторот за настава, наука и меѓународна соработка на Универзитетот „Св.Климент 

Охридски“ Битола (УКЛО), во однос на податоците кои се однесуваат на 

универзитетот, а со оглед на тоа што универзитетот се јавува како правен субјект при 

аплицирање во меѓународни проекти. Тоа се податоци кои се однесуваат на проектната 
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историја на универзитетот и технички податоци (адреса, меѓународни кодови, ЕДБ, 

ДДВ број, раководно лице и сл.). 

- коресподенција и координација на студентските активности преку Студентското 

собрание на Факултетот за безбедност-Скопје.  

- следење на активните повици за проекти и на повиците за партнерство/градење на 

проектен конзорциум од различни програми на ЕУ и други програми. Присуство на 

вебинари и инфо настани организирани во Скопје за програми за финансирање на 

проекти од средства на ЕУ (Е+, Хоризонт 2020, КОСТ) и други донори. 

- континуирана поддршка во градењето на проектни тимови, проследување на 

релевантни повици за конференции и експертиза до професорите на Факултетот за 

безбедност-Скопје.  

 

Тематски активности: 

 

Еразмус+ (КА103) 

- Постојано ажурирање на податоците кои се однесуваат на програмата „Еразмус Плус“ 

за мобилност на кадар и студенти (КА103) и надрагување на посебната под-веб 

страница со поддршка на Оливера Трајанова и Кемал Рушид, а во согласност со новиот 

изглед на Веб страницата на факултетот. 

- Во втората половина на 2021 година, две студентки (Моника Тодорова и Михаела 

Трајовска) заминаа на реализација на мобилност на Факултетот за безбедносни науки 

во Љубљана и нивната мобилност траеше до крајот на вториот семестар во академската 

2020/21 година. Други двајца студенти (Елена Ивковска и Филип Јанковски) во вториот 

семестар академската 2020/21 година реализираа мобилност на Универзитетот во 

Велика Горица (Хрватска).  

- Во 2021 година вон. проф. д-р Татјана Гергинова реализираше мобилност за кадри на 

Универзитетот во Велика Горица. 

- Во континуитет, во непосредната комуникација со студентите се потврдија претходно 

идентификуваните клучни проблеми кои го одразуваат интересот на студентите да 

аплицираат за Е+ мобилност како што се: отсуство на самодоверба, јазични вештини и 

вештини за комуницирање преку е-пошта или други средства за е-комуницирање, 

отсуство на предизвик за студирање во странство и сл. Кај наставниците, проблем се 

јавува во тоа што според официјалната политика на УКЛО, квантитетот на мобилноста 

е условен со квантитетот на студентската мобилност, а одлуките се донесуваат на ниво 

на УКЛО.  

 

Проекти 

 

Во цела 2021 година на Факултетот продолжија со реализација четири проекти:  

- проектот „Дијалог за возрасни“, добиен во рамките на повикот за 2019 година на 

КА204 акцијата (Strategic partnerships in the field of education and training, со рок 

21/03/2019), преку германската Национална агенција. Спроведувањето на проектот 

започна на 01.10.2019 година и ќе трае 26 месеци. Покрај раководителот – проф. д-р 

Саше Герасимоски, како внатрешни учесници вклучени се проф. д-р Марјан Арсовски, 

виш лектор д-р Весна Трајковска и проф. д-р Раде Рајковчевски. Проектот има буџет од 

15946 евра за факултетот и во рамките на неговото спроведување предвидени се да 

одржат седум работни состаноци и две обуки, прилагодени на новонастаната состојба.  

- Проектот ВЕКТОР (Virtual Evidence Capture Tool for Ordnance Recovery), од НАТО 

СПС програмата (NATO SPS Multi-Year Project). Координатор е Sheffield Hallam 

University, а проектниот тим на Факултетот за безбедност-Скопје го раководи проф. д-р 

Марина Малиш Саздовска, а вклучен е и вон. проф. д-р Александар Иванов.  

- Проектот АНЕТРЕЦ (Academic network supporting EU policy towards Western Balkans 

with emphasis on regional cooperation inspired with reconciliation – ANETREC) кој 

започна кон крајот на 2019 година и во кој се вклучени проф. д-р Жидас Даскаловски и 

професорот во пензија д-р Владимир Ортаковски.  
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- Проект во координација на вон. проф. д-р Наташа Пеовска во кој проектен лидер е 

швајцарска институција. 

 

 

14. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

Годишен извештај на Продеканот за финансии и на Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 

 

Годишниот извештај на Продеканот за финансии и на Одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење ги опфаќа сите активности кои се реализираа во 

областа на финансиите на Факултетот за безбедност за 2021 година. Финансиската активност 

на факултетот се одвива преку Одделението за финансиско, сметководствено и материјално 

работење, а е координирано од продеканот за финансии. 

Завршен материјал изработен од продеканот за финансии и Одделението за 

финансиско, сметководствено и материјално работење, а се однесува на финансиското 

работење на Факултет за безбедност, претставува годишниот финансиски извештај кој ја дава 

генералната слика за работењето на институцијата за фискалната 2021 година. Во него се 

наоѓаат сите потребни информации, активности кои ги имало одделението и продеканот во 

текот на работењето во фискалната 2021 година како и податоци од кои може да се добијат 

сознанија за финансиската состојба на факултетот, т.е. големината и структурата на средствата 

со кои располага факултетот, нејзините обврски, капитал и резултатот од работењето. 

Всушност, финансиските извештаи претставуваат преглед на работењето на една институција 

во определен временски период. 

Буџетските корисници имаат задолжителна обврска за спроведување на попис, бидејки 

тоа е една од најзначајните постапки и процедури во процесот на изготвување на завршна 

сметка и подготовката на финансискиот извештај.   

Пописот беше  навремено  и комплетно спроведен  во согласност со законската 

регулатива, односно Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници и Правилникот 

за сметководство за буџети и буџетски корисници, со цел да се утврди фактичката состојба на 

31 декември како датум на изготвување на Биланс на состојба,  но и како реална потреба за 

отчет на одговорното лице за состојбата на средствата, побарувањата и обврските, Биланс на 

успех.  

По завршениот попис на Факултетот за безбедност се изработи финансиски извештај 

врз основа на сметководствени искази: 

-Биланс на успех и  

-Биланс на состојба   

 

Билансот на успех е финансиски извештај за финансиските текови т.е. финансиските приливи и 

одливи во определен временски период.. Билансот на успех претставува преглед на вкупните 

приходи и расходи на факултетот за определен временски период, најчесто една година, 

односно за остварениот финансиски резултат (профитабилност) од работењето на 

институцијата - реализираниот профит (добивка) или реализираната загуба. Факултетот за 

безбедност во 2021 година според билансот на успех има позитивен финансиски резултат 

преку кој што се истакнува солвентоста и успешното менаџирање од страна на раководните 

лица. 
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Табела 1. Приходи и расходи во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година на 

самофинасирачка сметка 160016125578810 на Факултет за безбедност-Скопје 

 

Биланс на успех  
 

КОНТО ОПИС По годишна 

сметка за  

2021 год. 

1 2 3 

 

 

 

I. ПРИХОДИ 

 

741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт  

723011 Такси за диплома и сертификат 408.758 

723012 Такси за запишување 12.303.008 

723013 Такси за испит 3.952.255 

723014 Такси за лаборатории  

723019 Други образовни такси 2.116.345 

723119 Други помошни активности 79.844 

723212 Книги и др. материјали за образование 953.415 

723219 Приходи од продажба на производи и стоки  

723220 Приходи од продажба на други производи  

725939 Останати неданочни приходи 217.830,00 

723911 Приходи од кирии и закупнини  

741114 Пренесени приходи од претходната година 3.705.905,00 

742114 Приходи од Европска Унија  

  

1.ВКУПНИ ПРИХОДИ 23.737.360,00 

  

II. ТРОШОЦИ 

 

401000 Основни плати  3.812.509,00 

402000 Придонеси за социјално осигурување 1.482.238 

403100 Останати придонеси од плати  

412000 Постојана резерва (непредвидливи расходи)  

413000 Тековни резерви (разновидни расходи)  

420000 Патни и дневни расходи 81.434 

421000 Комунални услуги, греење, комун. и транспорт 396.474 

423000 Материјали и ситен инвентар 462.216 

424000 Поправки и тековно одржување 69.461 

425000 Договорни услуги 12.456.054 

426000 Други тековни расходи 346.957 

451000 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори  

464000 Разни трансфери  

465000 Исплата по извршни исправи  

471000 Социјални надоместоци  

480000 Купување на опрема и машини  

481000 Градежни објекти  

482000 Други градежни објекти  

483000 Купување на мебел  

485000 Вложувања и нефинансиски средства 82.775 

486000 Купување на возила  

      

2. ВКУПНИ РАСХОДИ 19.190.118,00 

   



36 
 

A 

ВИШОК НА ПРИХОДИ – ДОБИВКА ПРЕД 

ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2) 4.547.242,00 

B ПРЕСМЕТАН ДАНОК ОД ДОБИВКА 27.230 

V ДАНОК ОД ДОБИВКА ЗА ПЛАЌАЊЕ 4.451 

Г НЕТО ДОБИВКА /ЗАГУБА (A-Б) 4.520.012 

Д ПОКРИВАЊЕ ТРОШОЦИ ОД МИНАТИ ГОДИНИ  

Ѓ ПРЕНОС НА ПРИХОДИ ЗА НАРЕДНА ГОДИНА (Ѓ=А) 4.547.242 

Е НЕПОКРИЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА  

 

При искажување на приходите се применува сметководственото начело на парично 

искажување. Расходите се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното 

настанување, по основ на сите активности. Правилно и точно искажаните расходи врз 

сметководственото начело на парично искажување овозможуваат усогласување на состојбите 

на паричните средства со вишокот на приходите над расходите. Тековните расходи се 

најзастапени, при што вообичаено е бруто платите да зафаќаат најголем процент од тековните 

расходи. 

Факултетот за безбедност на самофинансирачката сметка 160016125578810 располага 

со почетно салдо во 2022 година во  износ од 4.468.595,00 денари, средства на мастеркард 

бизнис картичка во износ од 51.671,00 и готовински средства во благајна во износ од 26.976,00 

или се вкупно во износ од 4.547.242,00 денари. 

Биланс на состојба е извештај за финансиската состојба на деловниот субјект кој во 

одреден временски момент ги наведува средствата и обврските. Со други зборови, билансот на 

состојба ја илустрира нето вредноста на институцијата.  

 

Табела 2. Биланс на состојба во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година на самофинасирачка 

сметка 160016125578810 на Факултет за безбедност-Скопје 

 

Биланс на состојба  

 

Реден 

број 

ОПИС По годишна сметка 

за  2021год. 

1 2 3 

 

 

I. АКТИВА  

1. Постојани средства (материјални вложувања и средства за 

работа) 
 

2. Парични средства и краткорочни побарувања 5.252.306 

3. Материјали, резервни делови и ситен инвентар 3.977.775 

4. Непокриени расходи и др. долгорочни кредити и заеми  

 1. ВКУПНО АКТИВА 9.230.081 

  

II. ПАСИВА 

 

1. Деловен фонд 3.977.775 

2. Долгорочни обврски  

3. Тековни обврски 5.252.306 

      

       2. ВКУПНО ПАСИВА 9.230.081 
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Останати активности на одделението за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 

 

Системот за финансиско, сметководствено и материјално работење располага со шест 

модули меѓу кои е и модулот за материјално и магацинско работење и нуди можност за 

евидентирање на приемници и испратници, лагер листа по количина, цена и вкупен износ и 

истиот е поврзан со фискален уред Вардарец, преку кој се одвива продажбата на залихите во 

книжарницата. Книжарницата на Факултет за безбедност располага со почетно салдо по 

завршна сметка во износ од 3.977.775,00 денари. 

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

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

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

–Битола и Одлуката за продажба на учебници во пакет на книги за зимскиот семестар во 

академската 2021/2022 година на Факултет за безбедност-Скопје  на студентите им се делеа 

книги во пакет.  

Сите активности на книжарницата се директно поврзани со одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење кое посветено и тековно ги изработува финансиските 

извештаи за продадени книги врз основа на кои се извршува исплата на авторите. 

Активностите беа завршени со  голем ангажман, прецизност, точност, навременост  и во 

целост.  

Друга активност на одделението е пријавување на ПО1 обврска. Врз основа на член 11 

од Законот за пријавување и евидентирање на обврски (,,Службен весник на Р.Македонија” бр 

64/18) министерот за финансии носи Правилник за начинот на пријавување на обврските и за 

формата и содржината на збирните извештаи. Пријавувањето на обврските се врши врз основа 

на месечна основа со прикажување на дел од податоците од сметководствената евиденција на 

субјектите во електронски систем за пријавување и евиденција на обврски ЕСПЕО, најдоцна до 

10-ти во тековниот месец, за претходниот месец. На субјектите кои ги пријавуваат обврските  

преку ЕСПЕО системот Министерството за финасии  им обезбедува контролиран пристап до 

истите, односно пристап до податоците во однос на пријавените обврски. 

Во одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење се води 

евиденција и истата се  ажуририра во континуитет за следните активности: исплати и уплати 

на студентите кои произлегуваат од нивното студирање согласно ЕКТС стандардите, како и 

исплати на вработените и ангажираните наставници и соработници во сите циклуси на студии 

и студиски програми, согласно акредитацијата и предвидените наставни содржини, преземени 

обврски и друго. Сите овие активности се одвиваат по електронски пат преку ПДД систем.   

Одделението редовно го ажурира кварталниот извештај на Бирото за јавни набавки по 

основ на реализирани слободни набавки. Во 2021 година се реализираа 12 јавни набаки за кои 

тековно се врши подмирување на обврсите кои произлегуваат од склучените договори. 

Подготвен е и годишниот план за јавни набавки за 2022 година и истиот е внесен и активен на 

web страната на Бирото за јавни набавки.  

Согласно член 110 од Законот за работни односи одделението изготви писмена 

пресметка на платата, придонесите од плата и надоместоците на платата за платниот период, 

односно за изминатата година за сите вработени како и за лицата кои давале услуги на 

Факултет за безбедност за 2021 година. 

Одделението исто така во редовните законски рокови подготвува и поднесува 

квартални и годишни даночни пријави преку системот Е-Даноци на УЈП кои резултираа со 

потврда за успешност. 

Согласно Законот за извршување на Буџет се подготви Буџетски циркулар за период од 

2022 до 2026 година и исто така согласно законските одредби се изработи годишен 

финансиски план по квартали за користење на средствата по сметки, програми и подпрограми. 

Во врска со реализацијата за Меѓународна научна  конференција  на тема „30 години 

независна Македонска држава“ реализирана во период од 13-15.09.2021 година во Охрид, 

одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење активно ги извршуваше 

сите потребни активности преку набавка на промотивен материјал, изготвување на фактури, 
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преглед на пристигнати котизации, пресметки  и слично. Вкупниот приход од уплата од 

котизации изнесува 79.844,00 денари или вкупно 28 уплати. 

За потребите на Факултет за безбедност на 02.04.2021 година се склучи Договор за  

јавна набавка на работи, реновирање на дел од павиљон 4 Фаза 1. Вкупната вредност на јавната 

набавка изнесуваше 1.535.846,00 денари. Одделението ги следеше сите активности како и 

изработка на документацијата за јавната набвка. 

На 21.01.2021 година, Наставно - научниот совет на Факултетот за безбедност донесе 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр 02-2/71 од 24.09.2015 година за 

утврдување висина на средства за покривање на трошоците за учество на научни и стручни 

собири во земјата и во странство на наставниците и соработниците вработени на Факултет за 

безбедност-Скопје, со која се зголеми износот на средствата  во висина од (1500 евра.). По 

утврдените пресметки од страна на одделението, а согласно наведената Одлука средствата беа 

реализирани во два наврати на 18.03.2021 година и на 09.11.2021 година. Со оваа Одлука се 

овозможи стручно усовршување во областа на наставно-научната и истражувачката дејност, 

која е oд особен интерес за унапредување и зголемување на квалитетот во наставно научната и 

истражувачката дејност на наставничкиот кадар. 

Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност на седницата одржана на 

29.09.2021 година, донесе една од најзначјаните одлуки, односно Одлука за утврдување на 

платите и надоместоците на вработените на Факултет за безбедност. Коефициентот на 

сложеност за  пресметување на основната бруто плата за секој вработен според нивото на 

работно место на кое работи на Факултетот е утврден во согласност со Колективниот договор 

за високо образование и наука. Средствата за исплата  на основната бруто плата и за дел од 

платата од работен стаж се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија и од  

сметката од сопствени приходи на Факултетот. Значајно е да се истакне дека Факултетот за 

безбедност е една од малкуте институции во државата кои успеаја да ја зголемат платата на 

вработените и од сметката за самофинансирачки активности. И покрај зголемите расходи по 

тој основ, сметката останува солвентна и раководството има јасни визии како ќе продолжи да 

ги исполнува обврските во иднина. Ниту во 2022 година нема да биде доведено во прашање 

редовно исплаќање на плата со средства и од сметката за самофинансирачки активности. 

Факултетот за безбедност фисклната 2021 ја заврши со позитивен финансиски извештај 

со што се остава можност за усовршување на наставно - научниот кадар, подобрување на 

условите за студирање на студентите на Факултет за безбедност како и се овозможува да се 

работи во еден добар амбиент за сите вработени на Факултет за безбедност.  

 

15. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОЕДУКАЦИЈА 

 

Вработените во Одделението за доквалификација и доедукација во изминатиот период 

активно ги следеа состојбите во меѓународниот и домашниот спорт во делот на манипулации 

со резултати на спортски натпревари. 

 

Вработените  беа ангажирани во делот на: 

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

реализирањето на испитните и колоквиумските недели во учебната 2020/21 година. 

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

реализирани со физичко присуство и онлајн во учебната  2020/21 година. 

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

циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје. 

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

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

средства, ситен инвентар и книги во библиотека за 2021 година. 

• Поддршка во реализирање на годишната меѓународна конференција организирана од 

Факултетот за безбедност-Скопје. 
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• Техничка поддршка во организирањето на упис на студенти од прв циклус на студии и 

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

приемот на нови студенти. 

• Техничка поддршка во организирањето на Свечената промоција на дипломирани 

студенти на Факултетот за безбедност-Скопје. 

• Помагање со физичко присуство во оделението за студентски прашања. 

• Помагање во оделението за финансиско, сметководствено и матерјално работење. 

• Извршување на обврски како секретар за Меѓународниот Годишник за 2021 година. 

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

(презентации) и слично. 

• Активно учество во спроведувањето на активностите во проектот Вектор. 

• Внесување на студенти отварање на мејлови на новата платформа Microsoft, работа со 

iknow. 

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

магистерски, докторски трудови. 

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

благодарници, сертификати и нивно проследување до печатење. 

• Изготвени флаери (плакати) за одржани онлајн стручни расправи во 2021. 

• Учество во секретаријатот во организирање на Меѓународната научна  конференција 

што се одржа во Охрид 2021 година. 

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

подготовка на салата за спроведување на испити со физичко присуство, подготовка на 

салата за Свечената промоција на дипломирани студенти на Факултетот за безбедност-

Скопје и др. 

16. ОДБОР ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА  

 

                   Во текот на 2021 година е  формиран Одборот за доверба со јавноста на Факултетот 

за безбедност – Скопје со Одлука  бр. 08 – 258/ 4 од 22.04.2021 година на Наставно – научниот 

совет со по едно лице номинирано од Министерството за внатрешни работи, од 

Министерството за одбрана, од Комората на Република Северна Македонија за приватно 

обезбедување, од Општина Гази Баба и двајца претставници од Наставно – научниот совет на 

Факултетот за безбедност во Скопје.  

 На првата седница на одборот е избран Претседател на Одборот, проф. д – р Светлана 

Николоска. Одборот одржа 4 седници на кои беа разгледани 4 Елаборати за повторна 

акредитација на прв и втор циклус Студиски програми од Факултетот за безбедност  - Скопје.  

 Разгледани се 4 (четири) Елаборати за повторна акредитација на Студиски програми и 

тоа: 

• Елаборат за повторна акредитација на Студиската програма „Кризен менаџмент“ за 

втор циклус, едногодишни студии е разгледуван на Седницата на 29.04.2021 година и е 

едногласно е донесена позитивна Препорака за прифаќање на Елаборатот .  

• Елаборатот за повторна акредитација на Студиската програма „Криминалистика„ на 

прв циклус, четиригодишни студии на Факултетот за безбедност – Скопје е 

разгледуван на Седницата одржана на 09.12.2021 година и едногласно е донесена 

позитивна Препорака за одобрување на Елаборатот за кој  се потенцираше дека е 

квалитетно изработен, со студиски програми и содржини кои се соодветни за 

профилирање на кадри од областа на криминалистиката за потребите на безбедносните 

институции.  

• На Седницата одржана на 24.12.2021 година разгледани се три Елаборати за втор 

циклус студии и тоа: Елаборатот за повторна акредитација на Студиската програма 

„Криминалистика“ на втор циклус, едногодишни студии на Факултетот за безбедност – 

Скопје,   Елаборатот за повторна акредитација на Студиската програма „Безбедност“ 
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на втор циклус, едногодишни студии на Факултетот за безбедност – Скопје  и 

Елаборатот за повторна акредитација на Студиската програма „Криминалистика“ на 

втор циклус, двогодишни студии на Факултетот за безбедност – Скопје. 

За трите наведени Елаборати се дадени едногласно позитивни препораки  дека истите 

се квалитетно изработени со соодветни наставни содржини кои се соодветни за 

профилирање на кадри од областа на криминалистиката и областа на безбедноста  за 

потребите на безбедносните институции. 

 

 Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за безбедност – Скопје во 

2021 година имаше повеќе ангажман околу разгледување на содржината на наведените 

Елаборати и на одржаните Седници по плодните дискусии беа донесени позитивни Препораки 

во насока на одобрување на содржините и квалитетот на изработка на Елаборатите  за 

Студиските програми од прв и втор циклус на Факултетот за безбедност – Скопје.  Од страна 

на надворешните номинирани членови на одборот е искажано задоволството што учествуваат 

во Одборот на кој се разгледуваат Содржини за Елаборати и задоволство што се почитува 

мислењето  на соодветните Институции.   

 

17. АДМИНИСТРАТИВНАТА И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 

 

Административната и помошно техничките служби, во 2021 година продолжија да ги 

извршуваат своите активности во согласност со редовниот процес на работа на Факултетот. 

Отсуството на неколку вработени по основ боледување или породилно отсуство, беше 

надоместено со зголемен обем на работа на колегите кои одеа редовно на работа. Најголем 

проблем за функционирање на факултетот е немањето на соодветно решение во правната 

служба. Секретарот на факултетот поднесе отказ, а колешката која е вработена во правната 

служба веќе трета година е на породилно отсуство. Се снаоѓаме со времени решенија и 

склучување договори за дело со лица со скромно правно искуство.  

На крајот на 2021 година, имавме и едно пензионирање на колега кој работеше на 

работно место Возач. Бројот на вработени во оваа служба постојано се намалува, најчесто по 

основ на пензионирање, но и на отказ од страна на вработен.  

Поголемиот број од актите кои се изработуваат во правната служба, Одделението за 

студентски прашања и Одделението за материјално и финансиско работење се заверуваат 

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

документите/записите.  

18. АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

 

Извештајот претставува сублимиран приказ на активностите на Факултетското 

студентско собрание на Факултетот за безбедност - Скопје реализирани во период од 25 

февруари 2021 година до 31 декември 2021 година . 
Факултетското студентско собрание заедно со Деканот на Факултетот за безбедност 

проф. д-р Никола Дујовски, и сите вработени на факултетот дадоа свој придонес за справување 

со предизвиците кои произлегоа од пандемијата на Ковид-19. 
Во изминатиот период активностите беа условени од ситуацијата со пандемијата, па со 

цел заштита на колективното здравје, и спречување на ширењето на заразата, за реализација 

активностите беа искористени современите технологии. 
Факултетското студентско собрание е избрано со тајно гласање на избори одржани 

онлајн на 24.02.2021 година и од тогаш функционира како тело кое се залага да се слушне 

гласот на студентите и за подобрување на условите за студирање. 
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АКТИВНОСТИ  

 

На 11.03.2021 година е одржана првата седница на Факултетското студентско собрание 

на Факултетот за безбедност - Скопје (во продолжение ФСС на ФБ) на он-лајн 

платформата Microsoft teams, на која на предлог на Претседателот на ФСС беа 

донесени неколку Предлог одлуки и тоа Одлука за одржување на седниците на ФСС 

преку онлајн платформата Microsoft teams поради почитување на здравствените 

протоколи; 

Одлука за именување на Аријан Сејдини и Лела Радуловиќ за претставници од ФСС на 

ФБ во УСС при УКЛО; 

Одлука за именување на Христина Митаноска и Моника Тодорова за претставници од 

ФСС на ФБ во ННС на ФБ ; 

Одлука за имeнување на Кристина Јаневска за претставник од ФСС на ФБ во 

Деканатската Управа на Факултетот за безбедност- Скопје ; 

Одлука за именување на Лилјана Димитрова за Заменик претседател на ФСС на ФБ. 

 

На 17.03.2021 година беше одржана онлајн презентација на студиските програми на 

Факултетот за безбедност - Скопје пред матурантите од средните училишта на која 

покрај Деканот и Продеканите на Факултетот за безбедност, свое излагање имаше и 

Претседателот на Факултетското студентско собрание, која на присутните им го 

сподели своето искуство од студирањето на Факултетот за безбедност и им ја претстави 

накратко работата на Факултетското студентско собрание. 

 

На 19.03.2021 година по повод Меѓународниот Ден за заштита на шумите 21-ви март, 

на Факултетот за безбедност - Скопје се организирање еколошка акција за садење на 

зимзелени садници. Во акцијата активно учество земаа Деканот на Факултетот за 

безбедност - Скопје, проф. Д-р Никола Дијовски, проф. Д-р Марина Малиш Саздовска, 

Аљоша Недев, Виолета Трајковска,Слободан Игнатов,  како и претставници од 

Факултетското студентско собрание, Претседателот на ФСС на ФБ Јаневска Кристина, 

Аријан Сејдини, Теодора Панчева, Христина Митаноска, Лела Радуловиќ и Филип 

Јанковски. Акцијата беше реализирана во соработка со Центарот за обука при МВР и г-

дин Гоце Бачанов, помошник на министерот за Центар за обука. 

 

Почнувајќи од 07.04.2021 година до 24.04.2021 година во шест последователни модули  

се одржа онлајн  Академија за кривично право и криминологија во организација на 

ЕЛСА - Здружение на млади правници. Покрај останатите како предавач на 

Академијата беше и проф. Д-р Марина Малиш Саздовска. Факултетското студентско 

собрание си зема за обврска да ги поттикне студентите од Факултетот за безбедност да 

земат учество на оваа академија, и истата беше успешно завршена, покрај учеството на 

членовите на ФСС на Академијата учествуваа и дел од останатите студенти на 

Факултетот за безбедност - Скопје, за што по завршувањето на шестте модули секој 

учесник доби онлајн Сертификат. 

 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност учествуваше во 

организација на Ораторскиот натпревар УКЛО Тривиум на тема “Ефектот на 

инфлуенсерите врз обликувањето на општеството” на 17.04.2021 година. 

 

На 05.05.2021 година од страна на членовите на Факултетското студентско собрание 

беше изработена facebook официјална страна на првото бесплатно Психолошкото 

советувалиште на УКЛО под раководство на проф. Д-р. Драгана Батиќ и проф. Д-р 

Гордана Ристевска Димитровска, со цел промоција на психолошкото советувалиште и 

запознавање на студентите со неговата работа. 

Администратори на страницата се членовите на ФСС Лела Радуловиќ и Аријан 

Сејдини. 
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На 10.05.2021 година се одржа онлајн  предавање на тема “ Безбедност на новинарите и 

медиумските работници при известување од настани од висок ризик/ соработка помеѓу 

новинарите и полицијата”  предавањето го одржа м-р Драган Секуловски, Директор на 

Здружението на новинари во Македонија. На предавањето присуствуваа сите членови 

на ФСС на ФБ. 

 

На 14.05.2021 година, Претседателот на Факултетското студентско собрание Јаневска 

Кристина, оствари средба со Претседателот на Здружение за поддршка на 

идентификувани и потенцијални ранливи групи - ЖРТВА Охрид, Драгана Костевска. 

На средбата се разговараше воглавно за организирање и спроведување на проектот  

“Рехабилитација на жени затворенички” поддржан од ЦИВИКА МОБИЛИТАС.  

Проектот беше одобрен од надлежните институции и неговото спроведување  во КПУ 

Идризово започна на 08.06.2021 година и траеше до 12.08.2021 година. Проектот се 

состоеше во одржување на десет теоретски работилници и десет јога сеанси со 

осудените лица во женското одделение во КПУ Идризово. 

Факултетското студентско собрание зема целосно активно учество во организацијата и 

спроведувањето на проектот. Покрај членовите на ФСС како учесници во проекот се 

вклучија и дел од останатите студенти на Факултетот за безбедност - Скопје. 

 

На 18.05.2021 година Претседателот на ФСС Јаневска Кристина и членот на ФСС 

Митаноска Христина, беа дел од постапката за последователна евалуација на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” и учествуваа на состанокот со експертскиот 

тим на ИЕП/ЕУА. 

 

На 18.05.2021 година Факултетот за безбедност - Скопје, заедно со Факултетското 

студентско собрание во соработка со Црвен Крст организираа крводарителска акција во 

просториите на факултетот со почитување на сите здравствени протоколи за заштита 

од корона вирусот.  

 

На Регионалната Универзитетска Школа заа Бебедност 2021 година активно учество 

земаа покрај другите студенти од Факултетот за безбедност, и дел од членовите на 

Факултетското студентско собрание. 

 

На 25.05.2021 година на онлајн платформата google meet  беше одржан вебинар на тема 

“Анксиозност, што е тоа?” во рамките на Психолошкото советувалиште на УКЛО. 

Организацијата и техничката поддршка на вебинарот беше под раководство на членови 

на ФСС,  а истиот го одржи проф. Д-р Гордана Ристевска Димитровска. 

 

Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност оствари соработка со 

Здружение ПРКОС во однос на волонтирање, претставување на Здружението и 

неговата работа пред студентите на нашиот факултет со цел да бидат поттикнати за да 

волонтираат во истото и пружање техничка помош и поддршка при реализација на 

актвивностите. 

 

На 11.06.2021 година во рамките на Психолошкото советувалиште на УКЛО беше 

одржан онлајн вебинар од страна на проф. Д-р Драгана Батиќ на тема “Ментално 

здравје и ментално нарушување (нормално и патолошко ) “ технички и организациски 

поддржан од Факултетското студентско собрание. 

 

На 12.06.2021 година од страна на ФСС на ФБ беше спроведена онлајн анонимна 

анкета на платформата GOOGLE FORMS помеѓу студентите на Факултетот за 

безбедност  - Скопје на која студентите имаа можност да ги искажат своите ставови во 

однос на  начинот на кој се спроведуваат  колоквиумите. 
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Во периодот од 28.06.2021 до 06.07.2021 во Самоков, Бугарија беше спроведен 

проектот “Shadows in the mountains” поддржан од Еразмус + програмата. Активно 

учество во овој проект земаа студентите од Факултетот за безбедност, Весна 

Скендерска, Муарем Шакировски- Ганди, Ивана Мукоска, Мира Милеска, како и 

студентите членови на ФСС Лела Радуловиќ и Филип Јанковски. 

 

На 30.06.2021 година по предлог на Претседателот, Факултетското студентско 

собрание донесе одлука за именување на членот на ФСС Брајан Петкоски за член на 

Комисија за дисциплински постапки на Факултетот за безбедност, и за именување на 

Кристина Јаневска за Заменик член на Комисијата за дисциплински постапки на 

Факултетот за безбедност - Скопје. 

 

На 25.09.2021 година во Градскиот парк во Скопје беше одржан фестивал по повод 

Денот на граѓанските организации 2021 каде учествуваа членовите на ФСС и дел од 

останатите студенти кои беа дел од проектот “Рехабилитација на жени затворенички” 

каде пред присутните го претставија проектот спроведен во КПУ Идризово, за што 

имаа подготвен фото и видео материјал како и флаери. 

 

На 01.10.2021 година на Факултетот за безбедност беше одржан првиот академски час 

за академската 2021/2022 година, Факултетското студентско собрание зема активно 

учество во целосната организација на овој настан. Членовите Христина Митаноска и 

Теодора Панчева го модерираа настанот, а Претседателот Јаневска Кристина имаше 

свое обраќање пред присутните. 

 

На 27.10.2021 година Факултетот за безбедност - Скопје заедно со Факултетското 

студентско собрание во соработка со Црвен крст организираа крводарителска акција во 

просториите на факултетот . 

 

На седница одржана на 03.11.2021 година факултетското студентско собрание на 

предлод на Претседателот, донесе одлука за престанок на мандат на членот Кристина 

Попова врз основа на Статутот на Факултетското студентско собрание каде е 

предвидено дека мандат на член на Факултетско студентско собрание може да престане 

поради дипломирање.  

 

На 11.11.2021 година во рамките на Психолошкото советувалиште на УКЛО беше 

одржан онлајн вебинар на тема “Асертивност во комуникација - како да кажеме НЕ “ и 

овој вебинар беше организациски и технички поддржан од страна на членовите на  

Факултетското студентско собрание.  

 

На 15.11.2021 година Претседателот на Факултетското студентско собрание Кристина 

Јаневска распиша конкурс за избор на Заменик студентски правобранител на 

Факултетот за безбедност.  

 

Во период од 15.11.2021 до 18.11.2021 на Ловќен во близината на Цетиње во Црна Гора 

се одржа четиринаесеттиот по ред регионален евроатлански камп REACT 2021 во 

организација на НВО "АЛФА Центар” од Никшиќ на кој учество земаа студенти од 

Факултетот за безбедност - Скопје меѓу кои и членот на ФСС Јанковски Филип. 

 

На 01.12. 2021 година Претседателот на Факултетското студентско собрание заедно со 

дел од членството на ФСС, остварија средба со Проректорот за студентски работи и 

институционален Еразмус+ координатор на УКЛО Проф. Д-р Марјан Ѓуровски, во 

просториите на Факултетот за безбедност, каде беше истакната заложбата студентот 

секогаш да биде на прво место. На средбата беше договорено организирање на 

конференција “Универзитет без корупција” ; Зимска регионална школа за меѓународни 

односи и безбедност 2022; Серија заеднички активности со УСС; Поголемо користење 
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на можностите кои што ги нуди Еразмус + ; Континуирана комуникација за сите 

прашања и иницијативи од студентите со Проректорот за студентски работи проф.д-р 

Ѓуровски. 

 

На 02.12.2021 е излезена првата радио емисија на УКЛО ФМ 90,8MHz - Битола 

Универзитетско радио насловена “ Психолошко советувалиште” и истата е модерирана 

од Лела Радуловиќ и Христина  Митаноска - Членови на Факултетското 

студентско собрание на Факултетот за безбедност- Скопје.  

 

На 03.12.2021 година Факултетското студентско собрание по разгледувањето на 

повеќето понуди за фотограирање на апсолвенти, собрани од професионални фото 

студија, донесе одлука за фотографирање на апсолвентите во академска 2021/2022 

година во професионално фото студио МЕТЕОР ДИГИТАЛ во период од 15.12.2021 до 

20.01.2022 година , и тоа по цена од 1100 ден со тоа што на сите студенти социјални  

случаи им е овозможено бесплатно фотографирање, исто така фотографирањето е 

бесплатно и за сите професори од Факултет за безбедност. 

 

На 03.12.2021 година по завршувањето на рокот за пријавување на кандидати за 

Заменик студентски правобранител врз основа на конкурсот распишан од страна на 

Претседателот, нан седница на ФСС беше донесена предлог одлука за именување на 

Никола Чамовски за Заменик студентски правобранител на Факултет за безбедност - 

Скопје, чија документација беше разгледана од комисијата составена од членови на 

ФСС и во истата не беа забележани неправилности, со што се констатираше дека 

пријавениот ги исполнува условите таксативно наброени во Статутот. 

 

На 09.12.2021 година се одржа онлајн состанок помеѓу Деканот на Факултетот за 

безбедност проф. Д-р Никола Дујовски, Продеканите и членовите на Факултетското 

студентско собрание. На состанокот се разговараше за тековните активности на ФСС, 

но беа договорени и нови меѓу кои и одбележување на јубилејот 45 години од 

формирање на Факултет за безбедност. 

 

На 10.12.2021 година во просториите на факултетот за безбедност се одржа научно- 

стручна конференција на тема “Современи предизвици во откривањето терористички 

закани од импровизирани експлозивни направи”. Членовите на ФСС Филип Јанковски, 

Лела Радуловиќ, и Христина Митаноска и Претседателот на ФСС Јаневска Кристина 

учествуваа на конференцијата и пружија техничка помош и поддршка при одржување 

на истата. 

 

На 15.12.2021 година се одржа онлајн Студентска конференција на тема “Digital 

transformation and democracy” организирана од Софиски форум за безбедност, Факултет 

за безбедност- Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер Софија. Конференцијата ја 

модерираа Лела Радуловиќ - Член на ФСС на ФБ и Јоана Стамбојлиска - Универзитет 

за национална  и светска економија Бугарија.  

Свое излагање со свои презентации имаа студентите од Факултет за безбедност 

Теодора Панчева - Член на ФСС, Христина Митаноска - Член на ФСС и Драган 

Секуловски . 

 

На 20.12.2021 година беше одржан хибриден Форум “Универзитет без корупција” по 

повод активностите на УКЛО за борба против корупцијата и судир на  интереси во 

Амфитеатарот на Факултет за безбедност - Скопје. На настанот учествуваа студенти и 

членови на Факултетското студентско собрание Филип Јанковски, Аријан Сејдини и 

Лела Радуловиќ кои што беа дел од организацијата на овој настан.  
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Состав на Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност - Скопје  

 

1. Јаневска Кристина - Претседател, Член на ДУ, Заменик член на Комисија за 

дисциплински постапки  

2. Лилјана Димитрова - Заменик Претседател  

3. Лела Радуловиќ - претставник во УСС  

4. Аријан Сејдини - Претставник во УСС  

5. Христина Митаноска - претставник во ННС 

6. Моника Тодорова - претставник во ННС  

7. Брајан Петкоски - Член на Комисија за дисциплински постапки  

8. Давор Талески  

9. Јанковски Филип  

10. Теодора Панчева  

11. Кристина Попова - Мандат до 03.11.2021. 
 
Одржани седници: 

 

11.03.2021 година со дневен ред предложени 7 точки  

30.03.2021 година со дневен ред предложени 4 точки 

14.05.2021 година со дневен ред предложени 6 точки 

12.06.2021 година со дневен ред предложени 5 точки 

30.06.2021 година со дневен ред предложени 4 точки 

24.08.2021 година со дневен ред предложени 4 точки 

03.11.2021 година со дневен ред предложени 6 точки 

03.12. 2021 година со дневен ред предложени 7 точки 

19. ЗАКЛУЧОК 

 
Годишниот извештај за работата на Деканот и Факултетот за безбедност се поднесува 

врз основа на член 114 став 5 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ, бр. 

82 од 8.5.2018 година), кој гласи:  

 

Деканот е должен најмалку еднаш во годината до наставно-научниот совет, и до 

ректорот на универзитетот да поднесе извештај за својата работа. Доколку наставно-научниот 

совет не го прифати извештајот за работата на деканот, се смета дека деканот е разрешен и се 

известува ректорот да именува вршител на должноста декан. Истиот ден кога наставно-

научниот совет нема да го прифати извештајот за работа на деканот отпочнува постапка за 

избор на нов декан. 

 

Извештајот претставува сублимиран приказ на активностите реализирани во периодот 

од 1 јануари 2021 до 31 декември 2021 година. Податоците опфаќаат различни сегменти од 

работата на деканот, раководниот тим, Наставно-научниот совет, Деканатската управа и 

другите органи и тела на Факултетот, работата и ангажирањето на наставниците и другите 

вработени на факултетот, како и на студентите. 

 
 

 

        Д  Е  К  А  Н  

                                                              

         Проф. д-р Никола Дујовски 


