
 

 

 

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

 

д-р Зафирчо Панчев 

 

Зашто докторски студии? Зашто докторат на Факултетот за 

безбедност? Често поставувани прашања од моите роднини, 

пријатели, колеги. Прашањата ме водеа до неколку можни 

одговори, кои според мене се многу едноставни.  

Прво, моето образование кое започна со средното полициско 

училиште, продолжи со постдипломските студии по 

криминологија и криминалистика на Факултетот за безбедност, 

што, пак, несомнено и логично водеше кон заокружување на 

образованието со докторат од областа на безбедноста.  

Второ, мојата кариера во безбедносниот систем на Македонија 

започна од најниското скалило во Министерството за внатрешни 

работи (полицаец), движејќи се низ сите структури на 

систематизацијата на Министерството, се до тоа што сум денеска, 

раководител на најсуштинската организациска единица во БЈБ која се бори против 

организираниот криминал. Секако, кариерниот развој и образованието значајно придонесоа 

да бидам таму каде што сум. Всушност, кариерниот развој се движеше пропорционално со 

образованието, како стекнував ново образование (читај нови знаења од областа на 

безбедноста) така напредував и во кариерата.  

Трето, но не и последно по значење, иако постојат повеќе високообразовни институции од 

областа на безбедноста во Македонија кои организираат постдипломски и докторски студии, 

изборот на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, е исто 

така логичка последица на сознанието дека само на оваа високообразовна институција 

можам да се стекнам со соодветни знаења од областа на безбедноста, криминалистиката и 

криминологијата, особено што на овој факултет има наставен (професорски)  кадар со 

вистинско научно знаење во квантитативна и квалитативна смисла. Наведеното неминовно 

водеше кон мојот избор на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“, како образовна институција каде ќе го комплетирам моето образование.  

Мојата препорака до сите идни студенти и последипломци, при изборот на образовната 

институција (факултетот) каде ќе го завршат/докомплентираат своето образование, да се 

водат од квалитетот на наставниот кадар, наставната програма и квантитетот и квалитетот на 

научните сознанија кои ќе ги стекнат во текот докторските студии. Факултетот за безбедност 

при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ дефинитивно е најдобриот избор во Македонија 

за сите студенти кои сакаат да се промовираат како научници од областа на безбедноста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



д-р Кире Бабаноски 
 

Студирањето треба да обезбеди знаење, критичко 

размислување и разбирање на светот околу нас. Со вакви очекувања 

во 2005 година се запишав на додипломски студии по 

криминалистика на Факултетот за безбедност (тогашна Полициска 

академија). Особено сум задоволен што имав можност да учам од 

професори кои целиот професионален ангажман го посветиле на 

науката, истражувањата и практиката. Дарежливи во споделување 

на искуството и работните навики, несебични во соработката и 

одлични во презентирање на знаењето и пренесување на 

професионалните принципи.  

Уште во текот на студиите бев член на студентски истражувачки тим, што беше 

главниот поттик за мојата определба во иднина да истражувам, творам, анализирам и 

испитувам. Во последната година од студирањето моите колеги ми ја дадоа довербата да ги 

претставувам како претседател на Сојузот на студенти и да ги застапувам нивните права и 

интереси.  

Квалитетниот наставно-образовен процес на Факултетот за безбедност ме поттикна да 

ги продолжам последипломските студии од областа на криминалистиката и 

криминологијата, а вложениот труд и напор за време на студиите ми овозможија да ги 

споделувам знаењата и со другите студенти како демонстратор по предмети од областа на 

криминалистичките науки. Факултетот со тоа покажа дека има визија, дека знае да препознае 

посветеност и трудољубивост и дека дава поддршка на младите истражувачи. Целиот кадар 

на факултетот со особена почит ми ги покажуваше насоките на кариерен развој и ме 

охрабруваше при соочувањето со предизвиците во работната средина.  

По добивањето научен степен доктор на науки од областа на безбедноста на овој 

факултет, работното искуство го продолжив како доцент на еден од приватните 

универзитети. Сепак, и понатаму ја продолжив комуникацијата и соработката со моите 

професори, кои секогаш несебично ми пружаа поддршка и пријателски совети за лична и 

професионална надградба. 

Стекнатото теоретско знаење, како и развиените истражувачки вештини и 

способности кои ги стекнав на Факултетот за безбедност - Скопје, ми помогнаа во 

успешното реализирање на работните ангажмани во рамки на проектните активности на кои 

бев вклучен целиот изминат период. Би го издвоил консултантскиот ангажман за контрола на 

мало и лесно оружје во Мисијата на ОБСЕ во Скопје, развивањето прирачници за законските 

овластувања при обезбедување лица и имот во Комората за приватно обезбедување, а бев 

назначен и за потпретседател на Центарот за меѓународни и развојни студии и програмски 

директор за безбедност во Импетус - Скопје. Неодамна, од страна на Министерството за 

правда, ми беше издадена и лиценцата за судски вештачења.  

Постојано се водев од советите на моите професори за постојан личен и 

професионален развој, па во текот на изминатиот период, активно бев посветен на 

стекнување продлабочени академски и стручни безбедносни знаења и современи вештини, 

иницирање и реализација на истражувања, а посетив и повеќе семинари, школи, обуки и 

конференции во земјата и странство. Особено позитивно искуство ми е учеството на третата 

работилница за млади истражувачи на тероризам и насилство, организирана на Универзитет 

во Хаифа, Израел (2019). 

Особено сум горд на мојата моментална работна позиција национален проектен 

координатор на програма за реформи во разузнавачкиот сектор во рамките на DCAF - 

Женевски центар за управување со безбедносниот сектор. Тука имам можност моето 

досегашно стекнато знаење од областа на безбедноста да го применам во реални услови и да 

придонесам за развој и унапредување на безбедносниот систем на државата и изградба на 

подобро, посигурно и побезбедно општество. 



Студирањето на Факултетот за безбедност - Скопје ми го пружи очекуваното знаење, 

аналитички вештини, согледување на проучуваните појави, како и осознавање и разбирање 

на човековата потреба за безбедност. На тој начин факултетот стана нераздвоен дел од мојот 

живот. Среќен сум за поминатите академски денови и задоволен сум од мојот избор, а 

стекнатите пријателства од студиите се вистинско богатство кои сигурен сум дека ќе траат 

цел живот. 

 

 

доц. д-р Ивона Шушак 

 

         

 

„Разбудете ја страста кон учењето. 

Ако го направите тоа,  никогаш нема да 

престанете да созревате.“ – Антони 

Д’Анџело 

Страста кон учењето ја развив од најмали нозе. Бев ученик кој посветено и 

трудољубиво работи и постојано барав нешто повеќе и нешто ново што ќе го храни мојот ум. 

Тука можеби и лежеше најголемиот проблем во определувањето на тоа "што сакам да бидам 

кога ќе пораснам", бидејќи јас всушност сакав да бидам многу нешта. Сепак, никогаш не 

помислив дека во текот на животот и преку целокупниот мој образовен процес ќе успеам да 

бидам сето тоа во едно. 

По завршувањето на средното образование својот пат го насочив кон мојата прва 

љубов-ПРАВОТО. Дипломирав и магистрирав на Правниот факултет во Скопје, 

определувајќи моја специјализација да биде КАЗНЕНОТО ПРАВО. 

 Дипломата вредеше! За кратко време се вработив на Правниот факултет при 

Универзитетот "Св.Климент Охридски" од Битола, токму како помлад асистент на Катедрата 

за казненото право. 

И тука повторно се разбуди страста, но овој пат кон науката. И повторно требаше да 

се избере вистинската опција, но овој пат за факултетот на кој ќе продолжам со третиот 

циклус на студии. 

И не беше тешко да се избере. Еден прекрасен човек, еден професор за пример, кој 

подоцна стана и мојот ментор, ми посочи за студиската програма која ја нуди Факултетот за 

безбедност. Ја разгледав, одлучив и патешествието започна. 

Седум години подоцна, сега веќе како доктор на науки на овој факултет, можам да 

кажам дека никогаш не се покајав за направениот избор. Имав прилика да работам со 

извонредни професори, од кои научив многу. Зреев како личност и научник, низ нивните 

предавања и сугестии, низ истражувачките постапки, низ пишувањето на докторската 

дисертација.  

Денес, веќе како нивна колешка, сум горда што сум нивен "производ". 

Благодарение на сите нив, особено на мојот ментор Проф.д-р Оливер Бачановиќ, 

денес сум доцент на Правниот факултет при Универзитетот "Св.Климент Охридски" од 

Битола за научните области: Криминологија и Детско престапништво, а можам да се 



пофалам со бројни објавени трудови во меѓународни списанија и журнали, посети на бројни 

конференции, обавени студиски посети, добиени стипендии и сл. 

ЈАС НЕМА ДА ПРЕСТАНАМ ДА ЈА ХРАНАМ СТРАСТА, БИДЕЈЌИ ЧОВЕКОТ 

УЧИ ДОДЕКА Е ЖИВ! Направете го и Вие вистинскиот избор и трасирајте го својот пат кон 

успехот, а ако во потенцијалните избори го има и Факултетот за безбедост – Скопје, Ви 

гарантирам дека определувајќи се за него нема да погрешите! 

 

    Д-р Љатиф Љатифи 

Државен Инспектор за животна средина 

  

 Како дипломиран инженер за биотехнологија, 

дипломиран професор по хемија и магистер за менаџирање за 

животната средина може слободно да се каже дека сум човек 

од природните науки, така да Факултетот за безбедност дава 

екслузивна можност и на профилите од природните науки да 

истражуваат во безбедносните науки, бидејки ги има сите 

услови и кадар за такви истражувања. Главната спрега на 

природните науки и Факултетот за безбедност е во 

трихотомијата на криминалистичките науки посебно на 

криминалистичата техника каде јас успешно заедно со одличната соработка на менторката и 

другите професори ја одбранив докторската дисертација со тема “Ситуационо вештачење на 

површинските води во Република Македонија”, каде јас се стекнав со нови знаења околу 

криминалистичката техника и форензиката кои всушност се најважни за докажување на 

криминалот во сите сфери на животот. Сето горе спомнато може да се оствари само доколку 

институцијата каде истражуваш ги има условите, потребниот кадар, експедитивен ментор и 

професори кои се експедитивни и во секој момент ги даваат потребните знаења, насоки и 

искуства и секако многу експедитивна администрација која ја има факултетот за безбедност 

посебно за докторските студии што е многу важно.  

 Слободно може да се препорача Факултетот за безбедност и на профили на 

природните науки кои ке дадат понатаму придонес во криминалистичката техника и 

форензиката бидејки такви експерти се помалку ги има а се најважни во борбата против 

криминалот.  

 

  



Генерал мајор д-р МУХАМЕТ Ислам РАЦАЈ, Насловен вон. проф. 
 

 

Роден сум 01 aвгуст 1961 година, во Сичево, општина Клина, во 

Република Косово. По националност сум Албанец. 

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. По завршување на основно училиште ја 

започнав моја војничка кариера. Се запишав во средно воено 

училиште на КоВ во 1976  и завршив 1980 година во Сараево, 

Воена академија на Копнената војска во 1986 година во Белград, 

Командно штабна академија во Скопје во 1996 година во 

Р..Македониоја, Школа за национална одбрана во Истамбул, во Р. 

Турција  во 2007 година. Произведен сум во чин  на пешадијски 

водник 1980 година. Унапреден во чин водник I класа 1983 година. 

По завршувањето на Воена академија на Копнената војска во Белград унапреден сум во чин  

потпоручник во 1986 година,   во чин поручник  во 1987 година,   во чин капетан во 1991 

година,  во чин капетан I класа во 1996 година,   во чин мајор во 2001 година,  во чин 

потполковник во 2003 година,   во чин полковник во 2006 година,    во чин бригаден генерал  

во 2012 година,  а во чин генерал мајор во 2015 година. Во мојата војничка кариера ги 

извршивував сите старешински должности, од командир на вод до заменик началник на 

Генералштаб на Армијата на Република Северна Македонија.  

Иако ги завршив сите можни војни школи и курсеви почувствував дека ми фали научно-

истражувачки дел во моето образование, па така се запишав во Институт за Одбрана-Скопје 

при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје во 1996 и студиите ги завршив во  2006. 

Тема на магистерскиот труд „Обезбедување на државната граница на Р. Македонија според 

современите безбедносни стандарди“ под менторство на проф. др. Јордан Спасески. Вреди да 

се истакне дека голем дел од мојот магистерскиот труд се имплементира во работата на 

Гранична полиција на Република  Македонија.   

На предлог на мојот ментор почитуваниот проф. др. Јордан Спасески, патот кон научните 

истражувања го продолжив со пријавување на докторска дисертација од областа на 

безбедноста на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитет „Свети Климент 

Охридски“ –Битола. Докторирав на тема: „Пrevencijata vo suzbivaweto na organiziranite oblici 

kriminal меѓудржавните granici na Рepublika Мakedonija “ во 2009 и се стекнав со научно 

звање “Доктор на науки од областа на безбедноста”. 

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

Јордан Спасески,  Оливер Бачановиќ,  Снежана Никодиновска,  Слаѓана Тасева,  Миодраг 

Лабовиќ,  Гоце Џуклески,  Томе Баткоски,  Борис Мургоски и  Цане Мојаноски, 

исклучителни научници и професори со богато животно и професионално искуство кои 

Вашата амбиција знаат да ја насочат и да Ви помогнат да ја реализирате. Воедно сигурен сум 

дека плејада на помлади научници и професори на Факултетот за безбедност продолжува да 

го афирмира Факултетот и соодветно е вклучена во реализацијата на Третиот циклус- 

докторски студии. 

Моето научно истражување продолжив во Армија на Република  Македонија каде учествував 

во изработка на Стратегиски одбрамбен преглед и  Стратегија за одбрана,а исто така  бев 

рецензент на сите правила што се изработени во Армија на Република Македонија.. 

Напоменувам дека, а по одлука на Министерот за одбрана, ја вршев должноста заменик на 

главниот уредник на научното списанието ”Современа македонска одбрана”. Воедно, ми се 

отворија сите патишта и во вискообразовните институции. Така со одлука  на Научно - 

наставниот совет на Факултетот за детективи и безбедност при Првиот приватен 



Универзитет ФОН - Скопје, избран сум  за доцент од областа на криминалистиката. Во 2010 

година на Воената академија - Скопје, со одлука на Наставно - научниот совет избран сум за 

доцент од областа на военo-техничи науки. За насловен вонреден професор избран сум на 

Факултетот за детективи и безбедност при Првиот приватен Универзитет ФОН - Скопје, 

2015, а во исто звање избран сум  на Воената Академија при Универзитетот „Гоце Делчев“, 

Штип, 2015. Покрај наставно-образовниот процес активно сум вклучен во научно-

истражувачкиот процес,  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, а сум учествувал со 

свои излагања и на бројни домашни и меѓународни конференции. 

На самиот крај би сакал да истакнам дека 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.  Па затоа: „Биди и Ти дел од успешната приказна  на 

Факултетот за безбедност- Скопје!“ 

 

 

     д-р Тони Станковски 

 
Професијата не е нешто однапред подготвено. Тоа е долг и 

континуиран процес на подобрување на избраната активност 

при што, секој професионалец со тек на време, сè поцврсто се 

врзува себе си со „златни ланци“ за својата работа. Тој 

постепено, чекор по чекор, се стекнува со потребните вештини, 

станува компетентен и стручен, човек чија должност е да стори 

сé што е во највисок степен на одговорност, професионалност, 

совесност и сигурност.  

За мене, професијата не е само работа, туку и живот, не само 

професионална реализација и раст во кариерата, туку и пат на 

личен развој и созревање. 

При одредување на мојата професија не се двоумев воопшто, 

бидејќи постојано сум се залагал за правичност и рамноправност, а сигурноста на луѓето и 

безбедноста на мојата земја за мене од секогаш биле и ќе бидат на прво место. 

Роден сум 1967 година во Скопје. Уште во основното образование моја најголема желба 

беше да бидам полицаец, поради што и се запишав во средното полициско училиште 

„Елисие Поповски - Марко“. По завршувањето на средното образование, во јуни 1986 година 

засновав работен однос во МВР, како Приправник милиционер. Бидејќи во средното 

Полициско училиште по постигнат успех бев меѓу првите, како награда ми беше овозможено 

да се запишам на Факултетот за безбедност - Скопје.  

По завршувањето на факултетот бев распореден на работни места согласно системот за 

кариера, почнувајќи во Полициска Станица каде извршував работни задачи како дежурен 

работник, работник за прихват, водич на Сектор, Помошник Командир, Заменик Командир, 

Командир на чета во Посебната единица на полиција, Командир на полициска станица.  

Потоа бев распореден во Бирото за јавна безбедност на работните места: Главен инспектор за 

јавен ред и мир, Главен инспектор за посебни единици, Раководител на Сектор за јавен ред и 

мир, Помошник командант, а потоа и  Заменик командант на Единицата за брза интервенција 



„Лавови“, „Командант на Единицата за специјални задачи „Тигар“, Главен инспектор во 

Оддел за антитероризам и деминирање во Управата за безбедност и контраразузнавање, Виш 

полициски советник за превенција, Помошник на директорот за работи на јавен ред и мир, 

Помошник на директорот во Сектор за полиција, Началник на Единица за планирање 

резервен состав, превенција и справување со кризна состојба, Помошник началник на Сектор 

за внатрешни работи-Тетово, Помошник на директорот во Сектор за полициски работи од 

општа и посебна надлежност, Началник на Оддел за заштита на определени личности и 

објекти и Помошник директор на Единица за стратешко планирање, стандарди и контрола на 

квалитет. 

Како припадник и старешина во Посебните единици на полиција, Единицата за брза 

интервенција и Единицата за специјални задачи и како раководител на организациските 

единици во МВР, учествував во извршување на голем број задачи од областа на јавниот ред 

и мир, бегалската криза, апсење и спровод на опасни лица и сл. Воедно, како припадник на 

Посебната единица на полицијата, учествував во воениот конфликт, при што на раководните 

места на кои бев ангажиран извршував сложени безбедносни задачи во кризните региони. 

Средното и високото образование, пост-дипломските и докторските студии на Факултетот за 

безбедност, теоретското знаење пренесено од страна на врвни професори и експерти во 

својата област, како и сопственото практично и од терен искуство, во голема мера ми 

помогнаа во успешното извршување на работните задачи. Сето тоа, придонесе до успешно 

движење во мојот кариерен систем во полицијата така што, од полицаец стигнав до 

помошник директор. 

Во текот на работењето присуствував на голем број семинари, курсеви и обуки (во државата 

35 и во странство 45), на конференции (во државата 32 и во странство 7), учествував во 

работата на комитети (8), комисии (18), одбори (5), работни групи (52), работилници (22), 

тркалезни маси (9), трибини (10), дебати (6), самит (1), стручна расправа (1), а имам 

напишано и 19 трудови од областа на безбедноста. 

Постигнатите резултати во изминатите триесет и една година ефективен работен стаж, морам 

да признаам дека се пред се’, резултат на образованието кое го стекнав во Средното 

полициско училиште и на Факултетот за безбедност – Скопје. 

Полициската работа e многу динамична и опасна, а решителноста и огромното знаење е тоа 

што треба да биде својствено за секој вистински полицаец. 

Доколку треба повторно да избирам, јас со задоволство, пак би го направил истиот избор. 

Горд сум на мојата професија! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


