
 

 

 
Биди и ти дел од успешната приказна на Факултетот за безбедност-Скопје 

 

Вон. проф. д-р Александар Иванов 

Задоволството да се работи во институцијата каде еден човек се 

образува е исклучително ретка, но истовремено и работа која 

буди задоволство. Во текот на студиите на Полициската 

академија нашите професори и асистенти ни беа истовремено и 

мотиватори, кои знаеја да го поттикнат нашиот голем 

ентузијазам, се разбира, инспиративни, но и кога е потребно - 

пријатели.  

Знам дека предизвикот да се избере професија е огромен за 

секој човек, особено имајќи предвид колку е важно во животот да си ја сакаме професијата. 

За Факултетот за безбедност - Скопје можам да се изразам пред се преку моите професори, 

асистенти и колеги. Тоа беше еден период на активна и здрава компетитивност, соодветно 

оценета и наградена. На факултетот за безбедност-Скопје работат исклучителни професори 

со богато животно и професионално искуство кои Вашата амбиција знаат да ја насочат и да 

Ви помогнат да ја реализирате. Затоа никогаш не зажалив што високото образование во 

сите степени во завршив токму на Факултетот за безбедност. 

Инаку, се викам Александар Иванов и роден сум во 1986 година во Скопје. Средното 

образование го завршив во ДСЕПУ „Васил Антевски – Дрен“ во Скопје. Во 2005/06 година се 

запишав каков втора генерација на Полициската академија во Скопје, каде дипломирав со 

просек 9,66, во 2008 година стекнувајќи се со звање Дипломиран криминалист. 

Во учебната 2008/09 година се запишав на после-дипломските студии на Полициската 

академија (сегашен Факултет за безбедност). После-дипломските студии ги завршив со 

просек 9,33, а во мај 2011 година магистрирав стекнувајќи се со звање магистер на науки од 

област на криминологија и криминалистика. 

Во 2013 г. успешно го одбранив докторскиот труд стекнувајќи се со научен степен доктор на 

науки од областа на безбедноста. 

Покрај наставно-образовниот процес активно сум вклучен во научно-истражувачки процеси, 

пишувања при што имам учествувано како истражувач во повеќе домашни и меѓународни 

истражувања и проекти. Во текот на своето стручно и научно усовршување сум посетувал и 

активно сум се вклучувал во повеќе проекти, работилници, учествувал со свое учество и 

излагање на бројни домашни и меѓународни конференции. 

Во 2019 г. сум избран за вонреден професор на Факултетот за безбедност-Скопје, каде и 

денес работам. 

 

 



 

 Вон. проф. д-р Ангелина Станојоска 

Размислувајќи каде ќе го продолжам своето образование, во 2004 

година се запишав на Полициската академија (денес Факултет за 

безбедност) каде станав дел од првата генерација дипломирани 

криминалисти. Факултетот за безбедност беше мој избор и за 

вториот циклус студии каде магистрирав во 2011 година, но и за 

третиот степен од моето образование, па така во јуни 2014 година 

таму ја одбранив докторската дисертација и се стекнав со научен 

степен доктор на науки од областа на безбедноста. 

Изборот на високообразовната институција е од клучно значење за идните чекори во нашиот 

професионален живот. Зошто? Бидејќи, стекнатото квалитетно образование, всадената 

работна навика, пријателскиот однос на професорскиот и соработничкиот кадар и нивната 

отвореност за соработка, теоретската поткованост и практичната настава на Факултетот за 

безбедност во Скопје, заедно со мојата љубов кон науката, ми овозможија откако ги 

заокружив трите циклуси на образование да се вратам назад во факултетските училници, но 

овој пат на другата страна од дрвените клупи. Па така, од декември, 2014 година сум 

вработена на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, 

каде сум избрана во наставно – научното звање вонреден професор и тоа на предметите од 

научната област Криминологија; а сум и Раководител на Центарот за научно – истражувачка 

работа при факултетот.  

Во текот на мојата наставна дејност, секогаш се обидувам на моите студенти да им ја 

пренесам работната навика и професионалните принципи на кои ме научија десетте години 

поминати на Факултетот за безбедност (како студент, магистрант и докторант), притоа не 

заборавајќи да ги потсетам на можноста да создадат доживотни пријателства во текот на 

студиите.  

Од друга страна пак, важна улога во мојата научна дејност имаат вториот и третиот циклус 

на студии на Факултетот за безбедност, кои ме оформија како истражувач (во почетна 

форма), за потоа моите истражувачки престои на Правниот факултет при Универзитетот во 

Лунд (Кралството Шведска) и Макс Планк Институтот за истражување на криминалот, 

безбедноста и правото (Оддел за криминологија) во Фрајбург им Брајсгау (Сојузна 

Република Германија) да остават клучна трага во мојата досегашна научна работа.  

Досегашните скромни научни успеси во мојата професионална кариера, ја вклучуваат 

Светската награда за најдобар млад истражувач во областа на криминологијата од 

Канцеларијата за дрога и криминал на ООН (UNODC) и Меѓународното здружение за 

криминологија (ISC) за трудот во кој за првпат тестираме криминолошка теорија во нашата 

земја и тоа на примерок на жени затворенички; како и досегашните три стипендии (2015, 

2018, 2019) за учество на годишната конференција на Европското здружение за 

криминологија (EUROCRIM), уредничка улога во неколку специјални изданија на 

меѓународни научни списанија, потоа над 50 стручни и научни трудови објавени во 

меѓународни научни списанија и зборници на меѓународни научни конференции, и се 

разбира, она на што сум посебно горда е првиот универзитетски учебник по Криминологија 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. 

Иако никогаш не успеав да се вработам во Министерството за внатрешни работи, што 

всушност беше мојот студентски сон, сфатив дека науката и студентите се вистинското 

место на кое треба да сум. Тоа чувство и сигурност не се случајност, туку се резултат на 

вистинскиот избор и студентските денови на вистинското место -  Факултетот за безбедност 

во Скопје. 



Вон. проф. д-р Ице Илијевски 

После завршување на средното гимназиско образование во Битола во 

2005 година мојата единствена желба беше да се запишам на 

Факултетот за безбедност – Скопје. И покрај големата конкуренција со 

успех ги поминав сите тестирања и станав дел од втората генерација 

студенти. Додипломските студии ги завршив предвремено и бев 

избран за демонстратор на Факултетот за безбедност - Скопје каде ги 

продолжив и поледипломските студии. Магистерската теза ја 

одбранив во 2011 година и за мое огромно задоволство бев избран за 

асистент на Катедрата за криминалистички науки. Докторската 

дисертација на тема: „Контрола и надзор врз безбедносниот систем на РМ со посебен осврт 

на МВР“ исто така ја одбранив на Факултетот за безбедност – Скопје во 2014 година по што 

бев избран за доцент на научните области Општа криминалистичка теорија и Безбедносни 

науки. Повеќе години бев ментор за практична настава, а соработката на Факултетот за 

безбедност – Скопје со безбедносните институции им овозможува огромно искуство на 

студентите. Во моментот сум избран за вонреден професор на Правниот факултет при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Искуството кое го стекнав на Факултетот за безбедност – Скопје како и знаењето пренесено 

од моите драги професори со кои подоцна имав можност да соработувам на повеќе проекти 

и да објавам заеднички научни и стручни трудови во земјата и странство ми помогнаа да се 

оформам како научен работник. Во однос на развојот на мојата професионална кариера би 

го издвоил членството во Советот за граѓански надзор како независен и самостоен орган кој 

е надлежен за утврдување на законитоста на спроведување над мерките за следење на 

комуникациите каде сум избран од Собранието на Република Северна Македонија. 

Мојата препорака е Факултетот за безбедност - Скопје да биде избор за сите кои сакаат да 

ги истражуваат безбедносните појави бидејќи доколку треба повторно да избирам јас пак би 

го направил истиот избор. 

 

Вон. проф. д-р Наташа Пеовска 

Мојата успешна приказна на Факултетот за безбедност- Скопје 

започнува некаде кон крајот на 2007 година со вработување 

како помлад асистент на Катедрата за кривично правни и 

криминолошки науки (на тогашната Полициска академија). 

Можноста по завршување на правните студии да започнеш со 

работа како помлад асистент особено на угледен државен 

факултет, беше значајна за остварување на моите лични 

амбиции за научно истражувачка работа. Почетната желба за 

истражувачка работа беше поттикната како од раководството 

така и од страна на искусниот наставен кадар, кој уште од 

првите работни денови ми овозможи да бидам дел од 

истражувачките тимови на факултетот. Квалитетот и 

потенцијалот на наставниот кадар како во поглед на одржување на наставата така и во 

однос на искуството со истражувачки проекти, беше доволен патоказ дека понатамошното 

научно надградување треба да го продолжам на овој факултет. Како студент на вториот 

циклус на студии, професорите кои веќе имаа долгогодишно искуство на полето на 

емпириските истражувања, го препознаа мојот истражувачки дух и ми овозможија да бидам 

вклучена во неколку меѓународни истражувања од криминолошката област. Со ваквата 

посветеност на професорите и нивното несебично пренесување на своите знаења, ми 

овозможија да го продлабочам знаењето но и вештините за водење и спроведување на 



истражувањата. Сета оваа взаемна соработка резултираше и со успешна одбрана на 

магистерската теза во 2011 година од областа на криминологијата. Патот кон научните 

истражувања го продолжив со пријавување на докторска дисертација од областа на 

криминологијата на Факултетот за безбедност. Знаењата и вештините кои веќе ги стекнав за 

истражувачка работа, но и квалитетните предлози и сугестии од страна на професорите, 

успешно ме водеа во целокупниот процес на изработка на докторскиот труд, кој заврши со 

одбрана во 2014 година. Со стекнување на научен степен доктор на науки од областа на 

безбедноста, факултетот односно наставниот кадар ми овозможи да ја продолжам и 

развивам својата професионална кариера како доцент во областа на криминологијата. 

 Квалитетната соработка со професорите на Факултетот за безбедност ја остварував 

и на полето на наставната дејност. Пренесувајќи го нивното искуство, чесниот и коректен 

пристап кон студентите, развивањето на нови методи во наставата, уште повеќе ја 

охрабрија мојата определба за настава и пренесување на стекнатото знаење и 

истражувачките резултати на студентите.  

 Целокупниот труд, упорност како и својата посветеност на наставната и 

истражувачката работа, поттикната и поддржана од наставниот кадар, резултираше со 

унапредување со избор во вонреден професор во јануари 2020 година како и со: напишани 

преку четириесет научни и стручни трудови, вклученост во петнаесет меѓународни и 

национални истражувачки проекти (2007-2019 година), стипендии за присуство на 

меѓународни симпозиуми, присуство на бројни меѓународни конференции, работилници и 

јавни расправи и висока оценка од страна на студентите според податоците од процесот на 

евалуација на наставата на Факултетот за безбедност. 

 Сите оние кои имаат желба за своја научна и стручна надоградба од областа на 

криминалистиката, криминологијата и пошироко безбедноста, а особено за истражување во 

овие области, Факултетот за безбедност е вистинското место. Богатото практично и 

истражувачко искуство и знаење на наставниот кадар, кое несебично го пренесуваат на 

студентите, е тоа што го квалификува Факултетот за безбедност како еден од 

најквалитетните и најпосакуваните факултети за студирање на сите три циклуси на 

студирање.  

Биди и Ти дел од него! 

 


