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1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 

Годишниот извештај за работата на деканот и Факултетот за безбедност за 2022 година, 

претставува сублимиран приказ на бројните активности кои се реализирани во 2022 година, а се 

поврзани со остварување на наставно-научната, стручно-апликативната и административна 

дејност на вработените на Факултетот за безбедност. 

 Во текот на целата година, непречено се организираа и се спроведуваа сите предвидени 

активности за сите циклуси на студии, се продлабочуваше научната дејност, се реализираа 

бројни научни проекти, се исполнуваат плановите за издавачка дејност, за јавни набавки, за 

библиотечно работење, за континуирано образование итн. 

 Во извештајот во посебни глави е даден соодветен приказ на: 

 

1. Значајните активности кои се реализирани во 2022 година (поделени на научно-истражувачки 

активности, стручно-апликативни активности, склучени договори, предавања и учества на 

надворешни соработници во одредени активности на Факултетот за безбедност, активности на 

студентите и промотивни и други активности на Факултетот),  

2. Наставно-научен и соработнички кадар, 

3. Активности на Наставно-научниот совет и Деканатската управа, 

4. Учеството на преставниците на Факултетот за безбедност во работата на универзитетските 

тела, органи, комисии, интеруниверзитетска конференција и др., 

5. Наставно-образовна дејност – прв циклус, втор циклус, трет циклус, 

6. Самоевалуација, 

7. Библиотечно работење, 

8. Практична и клиничка настава, 

9. Научно-истражувачка активност, 

10. Издавачка дејност, 

11. Материјално-финансиско работење, 

12. Доквалификација и доедукација, 

13. Одбор за соработка и доверба со јавноста, 

14. Административна и помошно-техничка служба, 

2. ЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ   

Организирање конференции, научно-стручни расправи, тркалезни маси, кампањи  

26.09.2022: 13-та Меѓународна научна Конференција “45 години високо образование – 

образовни предизвици и перспективи за безбедноста” 

Во перидот од 26 – 28 септември 2022 година се одржa 13-та Меѓународна научна 

Конференција “45 години високо образование – образовни предизвици и перспективи за 

безбедноста”, која оваа година заеднички ја организираат Факултетот за безбедност и 

Фондацијата Фридрих Еберт. 

           На свеченото отварање присуствуваа бројни професори, научни работници, истражувачи 

од областа на безбедноста, претставници од Министерството за внатрешни работи, државни 

органи и институции, а на онлајн сесијата и бројни академски работници од 20 држави од 

Европа. Пред присутните свое излагање имаа Претседателот на Република Северна Македонија 

д-р Стево Пендаровски, г-н Јосип Јуратовиќ, пратеник во Германското собрание, Министерот за 

внатрешни работи г-н Оливер Спасовски, Ректорот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” 

проф. д-р Сашо Коруновски, Проректорот за наука на УКЛО, проф. д-р Игор Неделковски, проф. 

д-р Снежана Никодиновска Стефановска, г-н Рене Шли, регионален директор на Фондацијата 

Фридрих Еберт и Деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р Никола Дујовски. 
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Деканот додели свечена плакета на г-н Рене Шли и м-р Нита Старова од Фондацијата 

Фридрих Еберт за успешната соработка во организацијата на конференциајта и на проф. д-р 

Сашо Коруновски, ректор на УКЛО. 

По повод пензионирањето на проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска, која има 

оставено свој печат во целокупниот образовен процес на Факултетот за безбедност од 1984 

година и манифестирање на високо ниво на професионалност во ширење на своето знаење и 

образованието на студентите, продеканката за финансии проф. д-р Снежана Мојсоска и врачи 

свечена плакета и пригоден подарок. 

     Во работниот дел можеа да се слушнат инспиративни пораки за безбедноста и 

безбедносната состојба, актуелните предизвици и перспективи, состојбата во Украина, 

енерегетската безбедност, но и други актуелни теми од областа на криминалистиката, 

кримонологијата, полициските науки итн. 

       На конференцијата присуствуваат повеќе од 80 научни работници и практичари од 

повеќе од 20 земји во Европа, а објавени се 45 научни и стручни трудови во Зборник на трудови 

кој е индексиран во EBSCO базата на податоци. 

 

13.10.2022: Тркалезна маса “Фудбалски хулиганизам – македонски и регионални искуства и 

запознавање со глобалниот индекс на организиран криминал” 

Факултетот за безбедност – Скопје во партнерство со Министерството за внатрешни 

работи и Глобалната Иницијатива против транснационален организиран криминал (GI TOC) на 

13ти октомври 2022 година ја одржаа тркалезната маса со наслов “Фудбалски хулиганизам – 

македонски и регионални искуства и запознавање со глобалниот индекс на организиран 

криминал”. 

Пред присутните на настанот се обратија Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски, г-а Fatjona Mejdini, директорка на опсерваторијата на југоисточна Европа (GI TOC), 

г-н Филип Поповски, генерален секретар на Фудбалската Федерација на Македонија и Деканот 

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

Целта на дискусијата на тркалезната маса е да се стави фокус на фудбалскиот 

хулиганизам како важно безбедносно прашање, бидејќи насилството и немирите со висока 

димензија бараат регионална и меѓународна полициска соработка. Фудбалскиот хулиганизам 

како најприсутен општествен проблем бара покревање на широка превентивна општествена 

акција а тоа е долготраен и сложен процес, кој бара многу време, трпение, но и материјални 

ресурси. 

Глобалната иницијатива го презентираше годишниот извештај на глобален индекс на 

организиран криминал, при што се потенцираше силната посветеност во борбата со 

организираниот криминал и корупцијата и посветеноста кон реформите. 

 

06.04.2022: Кампања за заштита на пешаците во сообраќајот: И јас и ти – сите сме 

пешаци! Безбедноста на прво место!  

Факултетот за безбедност во соработка со Министерството за внатрешни работи и 

Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата започнаа кампања за поголема 

безбедност на пешаците во сообраќајот, под мотото “И јас и ти – сите сме пешаци! Безбедноста 

на прво место!”, за подобрување на најранливата и најмасовната категорија учесници во 

сообраќајот. Целта е да се поттикне свесноста за ризиците во сообраќајот и да се подигне јавната 

свест и одговорноста кај секој учесник. 

Новата кампања на МВР, РСБСП и Факултетот за безбедност значително ќе придонесе 

за актуелизирање на предизвикот за безбедно учество во сообраќајот на сите учесници, особено 

на пешаците како најранлива категорија. Успехот на заштитата на животот и имотот на 

граѓаните во сообраќајот е во директна корелација со активностите на сите органи кои може да 

придонесат за поттикнување на сообраќајната култура и за овозможување услови за безбеден и 

уреден сообраќај. Тоа е дополнителната вредност на оваа кампања која го потенцира 

интегрираниот пристап во кој повеќе институции работат за исполнување на единствената цел 

– безбедност во сообраќајот за сите! 

Настанот се одржи на 06.04.2022 година на Факултетот за безбедност каде свечено 

обраќање пред присутните земаа Министерот за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски, 
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Ректорот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола проф. д-р Сашо Коруновски, 

Претседателката на Републичкиот Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата м-р Гордана 

Кожуваровска и Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски. Во однос на 

работниот дел беа подготвени презентации од началници и раководители на сектори во МВР и 

министерството за транспорт и врски како и професори од Техничкиот Факултет – Битола. 

 

12.05.2022 Презентација на студијата: 

Унапредување на полициското знаење и капацитети за заштита на правата на жртвите во 

контекст на европските стандарди за жртвите на криминал, ОБСЕ, Мисија во Скопје, 

работилница со полицски службени и раководни работници- работилница 

 

13.07.2022: Заедничка кампања која се спроведува заедно со МВР и РСБСП со наслов “Вози 

одморен” 

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски на 13 јули 2022 година 

на граничниот премин кон Република Србија “Табановце” учествуваше во заедничката кампања 

која се спроведува заедно со МВР и РСБСП со наслов “Вози одморен”. Во рамките на 

активностите заедно со Министерот за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски и 

Претседателката на РСБСП м-р Гордана Кожуваровска беше поделен соодветен едукативен 

материјал за сите возачи на патнички и товарни возила кои влегуваат на територијата на нашата 

држава, со практични совети и препораки како да го препознаат заморот, да прават почести 

паузи при патувањето и да внимаваат на својата и безбедноста на останатите учесници во 

сообраќајот. Во рамките на посетата на ГП “Табановце” се реализира и средба со раководството 

на Одделот за гранични работи и миграции, како и со старешините на граничниот премин. Овој 

пат кампањата беше поддржана и од Агенцијата за безбедност во сообраќајот на Република 

Србија, чиј што директор беше присутен и ја поддржа оваа широка кампања за безбедност во 

сообраќајот. Факултетот за безбедност ќе продолжи да биде партнер на институциите за 

остварување на основната премина на безбедност и заштита за граѓаните. 

 

29.11.2022: Научен собир на тема „Не користи мобилен телефон додека возиш“ 

На 29 ноември 2022 година, Факултетот за безбедност, Министерството за внатрешни 

работи и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата организираа трибина 

на тема „Не користи мобилен телефон додека возиш“. На трибината се обратија Министерот за 

внатрешни работи г-н Оливер Спасовски, Претседателката на РСБСП г-а Гордана Кожуваровска 

и деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски. 

Деканот Дујовски истакна: „Мобилните телефони во комбинација со управување со моторно 

возило може да бидат смртоносни алатки. За тебе или за другиот учесник во сообраќајот. 

Застани, размисли, не брзај, внимавај! Опасностите се на секој агол, статистиките се 

поразителни! Кога возиш, остави ги за подоцна сите разговори на мобилниот телефон. Заштити 

се себе си и другите учесници во сообраќајот!“, акцентираше деканот на Факултетот за 

безбедност, Никола Дујовски сложувајќи се со другите ученици на научниот собир дека ваквите 

стручни настани и вклучувањето на повеќе различни институции и на стручните но и на 

образовните, односно академски средини, можат дополнително да придонесат за разбирањето и 

решавањето на ваквите негативни феномени. 

Министерот Спасовски во своето излагање потенцираше дека секоја техничко-

технолошка новина во себе носи важни дилеми кои бараат соодветни правила на прилагодување, 

особено ако практичните ускуства покажуваат конкретни проблеми при користењето. „Фактот 

дека според Светската здравствена организација одвлеченото внимание на возачот поради 

користење на мобилен телефон се јавува како причина во безмалку една четвртина од сите 

сообраќајни незгоди, јасно ни укажува дека одредени модерни технолошки алатки едноставно 

не можат да се користат секаде и во секоја прилика. Евидентно е дека се соочуваме со еден нов 

и потенцијално многу опасен феномен кој согласно статистиките и аналитички согледувања има 

капацитет на крајно сериозна закана, чија цена се човечки несреќи и трагедии.“, ја дефинираше 

опасноста од користењето на мобилните телефони министерот Спасовски. 
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СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 

31.05.2022: Бета пилотирање на техничките можности и употреба на алатките кои се 

развиваат во проектот Вектор 

Во Полицискиот центар „Ѓорче Петров“ на 31/05 и 01/06/2022 година се спроведе Бета 

пилотирање на техничките можности и употреба на алатките кои се развиваат во проектот 

Вектор. Вектор е истражувачки проект, кој развива интегрирано решение за идентификување, 

анализа, класификација и одговор на закани предизвикани од експлозивни средства 

(неексплодирани убојни средства и импровизирани експлозивни направи). Со спојување на 3Д 

фотограметрија, вештачка интелигенција, како и технологија на зголемена и виртуелна реалност, 

се развива пакет алатки што може да се распореди во широк спектар на оперативни сценарија за 

отстранување експлозивни направи. Крајните корисници имаа можност за првпат со физичко 

присуство да ја применат мобилната апликација која е развиена за проектот во сценарио со 

користење и без користење на дрон, заедно со партнерите од CENTRIC – Центар за извонредност 

во истражувањата за тероризам, отпорност, разузнавање и организиран криминал при Шефилд 

Халам Универзитетот од Обединетото Кралство, Факултетот за безбедност – Скопје, Школата 

за наука и технологија при Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина и CERTH – 

Центарот за истражување и технологија Хелас од Грција. Понатаму се продолжи со користење 

и евалуација на командната табла и користење на наочари за виртуелна реалност. 

Дводневниот настан беше отворен со поздравни говори од министерот за внатрешни 

работи, г-н Оливер Спасовски, Директорот за Дирекцијата за заштита и спасување, д-р Беким 

Максути, Директорот на проектот, проф. Бабак Акбар, Деканот на Факултетот за безбедност-

Скопје, проф. Никола Дујовски и ко-директорката на проектот, проф. Марина Малиш-

Саздовска. 

Освен успешното бета пилотирање може да се заклучи дека софтверското решение 

успешно се развива во сите компоненти (мобилната апликација, командната табла и 3D 

виртуелната лабораторија), потенцијалите на користење на техниката и науката во 

апликативната дејност многукратно се зголемуваат и во иднина тоа нема да се промени. 

Факултетот за безбедност-Скопје е горд на своето прво искуство во мултинационален проект 

поддржан од програмата за мир и развој на НАТО, а македонските институции ќе имаат и 

софтверско решение со цел да се намалат ризиците по животот и здравјето на граѓаните и 

вработените кои се справуваат со експлозивни средства. 

 

22.09.2022: Завршен состанок на конзорциумот на Вектор проектот, Шефилд, Велика 

Британија 

На 22 и 23 септември 2022 година, на Универзитетот Шефилд Халам (Sheffild Hallam 

University), во Центарот за извонредност за истражување на тероризам, отпорност, разузнавање 

и организиран криминал (CENTRE OF EXCELLENCE IN TERRORISM, RESILIENCE, 

INTELLIGENCE AND ORGANISED CRIME RESEARCH – CENTRIC) се одржа конечното 

тестирање на сите компоненти на информатичко-комуникациската платформа од проектот 

ВЕКТОР. 

На 22-ри септември се спроведе тестирање на подготвеноста на компонентите, додека на 

23-ти се спроведе тестирањето на сите алатки од платформата: мобилната апликација за 

фотографирање и снимање, можноста за употреба со дрон, платформата за пребарување и 

препознавање на неексплодирани убојни средства (НУС) и користење на виртуелната реалност. 

За време на ова тестирање се сними и видео запис со презентација на секоја од 

компонентите на проектот при што секој од партнерите во проектот го презентираа својот дел 

од работата, вклучително и Факултетот за безбедност-Скопје. На завршниот состанок во 

Шефилд, како претставник на тимот од Република Северна Македонија, активно учество имаше 

проф д-р Александар Иванов. 
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СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 

19.04.2022: Договор за соработка помеѓу „CEPS – Centar za poslovne studije“ и Факултетот 

за безбедност - Скопје 

На 19.04.2022 година во Кисељак, деканот на Факултетот за безбедност – Скопје проф. 

д-р Никола Дујовски и директорот на Високата школа „CEPS – Centar za poslovne studije“ 

Kiseljak, Босна и Херцеговина, д-р. Мирзо Селимиќ потпишаа Договор за соработка. 

Двете страни меѓусебно ќе соработуваат преку можноста за размена на академски кадар, 

заедничко организирање научно-истражувачки активности, конференции, летни школи, 

семинари, работилници, размена на стручни и научни информации преку размена на списанија, 

публикации, учебници и друг стручен материјал. 

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р. Никола Дујовски потпишувањето на 

овој договор го оцени како многу важен, со многу добар пријателски дух меѓу двете институции, 

меѓусебна посветеност во остварувањето на целите и градењето на институционалните 

капацитети. Договорот вклучува и соработка на различни полиња, вклучително и можности за 

развој на заеднички проекти во областа на истражувањето, во рамките на програмата за размена 

Еразмус + итн. 

 

16.05.2022: Договор за соработка со Народен правобранител – Национален превентивен 

механизам 

На 16.05.2022 година Народниот правобранител г-н Насер Зибери беше во посета на 

Факултетот за безбедност – Скопје. Состанокот резултираше со потпишување на  меморандум 

за соработка. Овој Меморандум ќе придонесе размена на искуствата помеѓу договорените 

страни, соработка на полето на едукација, придонес во објавување на стручни и научни трудови, 

меѓусебна поддршка во организација на семинари и научни собири. Националниот превентивен 

механизам е согласен негови кадри на покана да изведуваат практична настава на студентите на 

Факултетот за безбедност. 

 

20.05.2022: Договор за соработка за соработка со Националниот координативен центар 

Националниот координатор за гранично управување проф. д-р Владимир Пивоваров на 

20.05.2022 година беше пречекан од Деканот на Факултетот за безбедност проф д-р Никола 

Дујовски и продеканите проф д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Снежана Мојсоска. Според 

претходната остварена заедничка средба проф. д-р Пивоваров одржа предавање на Факултетот 

пред професорите, студентите и пред кадетите од Центарот за обука во МВР.  

На крајот од предавањето се потпиша нов Меморандум за соработка помеѓу Факултетот 

за безбедност- Скопје и Националниот координативен центар за гранично управување. Со овој 

меморандум се зајакнува соработката во полето на едукација, обука и изведување на активности 

на студентите во Националниот координативен центар. Потоа деканот му врачи Благодарница 

на Националниот координатор за гранично управување проф. д-р Владимир Пивоваров со 

уверување за силната посветеност кон меѓусебната соработка. 

 

20.05.2022: Договор за соработка со International Youth Fellowship Организацијата 

На 20.05.2022 година директорот HeeKyung Jeong и претставници од организацијата 

International Youth Fellowship од Јужна Кореја одржаа предавање пред студентите и професорите 

на Факултетот за безбедност и пред кадетите од Центарот за обука во МВР, за поголема 

поддршка и подигнување на свесноста од потребата за личен развој, како и поинаков пристап 

кон начинот на градење на млади лидери кои може да бидат двигатели на развојот на нашата 

држава. Во рамките на оваа предавање директорот HeeKyung Jeong и Деканот проф. д-р Никола 

Дујовски потпишаа Договор за соработка помеѓу International Youth Fellowship организацијата 

и Факултетот за безбедност. Оваа соработка придонесува подобра едукација за зајакнување на 

сопствените капацитети, нови начини и методи на обука кои би можеле да се имплементираат 

во образованието на студентите. 
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21.11.2022: Договор за соработка со Академијата за Јавна Безбедност - Косово 
На 21.11.2022 година деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски 

потпиша нов меморандум за соработка со генералниот директор на Академијата за јавна 

безбедност од Косово, г-н Кастриот Јашари. Цел на потпишување на овој нов договор за 

соработка е продолжување на повеќегодишната соработка и одржување на меѓусебните 

партнерски односи помеѓу овие две институции, а во насока на поддршка на процесите за 

подигнување на квалитетот на високото образование во областа на безбедноста. 
 

02.12.2022: Договор за соработка со Институтот за Национална и Меѓународна безбедност 

од Белград  

На 02.12.2022 година деканот на Факултетот за безбедност, проф. д-р Никола Дујовски 

и проф. д-р Дарко Трифуновиќ, директор на Институтот за Национална и Меѓународна 

безбедност од Република Србија потпишаа договор за меѓусебна соработка. Овој договор отвара 

можност за поголема соработка помеѓу студенти, професори и експерти во областа на 

безбедноста од различни земји, кој помага за развој и надоградување на знаењето на студентите 

од Факултетот за безбедност.  

 

15.12.2022: Договор за соработка со ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје 

На средбата одржана на ден 15.12.2022 година, во просториите на ЈУ Завод за социјални 

дејности-Скопје, Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје, проф. д-р Никола Дујовски и 

директорот на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Стојан Станиславски, потпишаа 

меморандум за соработка меѓу двете институции. Со меморандумот се предвидува подготвеност 

за соработка и взаемно остварување помош и поддршка меѓу стручните кадри од двете 

институции, со цел организирање и спроведување научно истражувачки фундаментални и 

применети проекти, анализи и евалуации кои се поврзани со децата во ризик и во судир со 

законот во Република Северна Македонија и други облици на соработка со цел размена на 

искуства, знаења и унапредување на состојбите во оваа област. 

 

ПРЕДАВАЊА И УЧЕСТВА НА НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ ВО ОДРЕДЕНИ 

АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

15.02.2022: Работна средба со претседателката на РСБСП, м-р Гордана Кожуваровска 

На 15 февруари 2022 година на Факултетот за безбедност се одржа состанок помеѓу 

деканот проф. д-р Никола Дујовски и продеканот за настава проф. д-р Јонче Ивановски со 

Претседателката на РСБСП м-р Гордана Кожуваровска, Секретарот на РСБСП г-н Владимир 

Лазаров и со претставниците на МВР г-н Шефик Бајрами, помошник на директорот во Одделот 

за униформирана полиција, г-н Дејан Трајковски, Началник на Секторот за сообраќајни работи 

и г-н Сефедин Синанов, виш полициски советник. 

Состанокот беше во функција на планирање и организирање на заеднички активности во 

насока на подобрување на безбедноста во сообраќајот, посебно на најранливата категорија–

пешаците. Беа договорени повеќе активности со кои ќе се поттикнe свесноста за ризиците во 

сообраќајот, а ќе се дадат и корисни препораки за конкретни чекори кај надлежните државни 

органи. За подобрување на безбедноста во сообраќајот, за заштита на животот и имотот на 

граѓаните, за почитување на правилата и прописите во сообраќјот, потребен е интегриран 

пристап во кој ќе се вклучат повеќе институции (од извршната власт, образовните и 

советодавните институции, локалната заедница, професионалните здруженија итн) за заеднички 

да придонесеме кон остварување на еден од приоритетите на секое модерно општество – 

безбеден и уреден сообраќај. Факултетот за безбедност како високообразовна институција 

посветува значително внимание на безбедноста во сообраќајот и ќе ги стави на располагање 

своите капацитети, знаење и искуство за да ги поддржи напорите на МВР и РСБСП во промоција 

на сообраќјната култура, етичките вредности кај сите учесници во сообраќајот и кон свесноста 

дека секој може да придонесе за безбедноста во сообраќајот. Наставниците и студентите од 

Факултетот, активно ќе се вклучат во планираните активности и со личен пример ќе ги 

поттикнуваат и останатите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите и 

да се грижат за безбедноста на секој поединец. 
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03.03.2022: Соработка помеѓу Факултетот за безбедност и Friedrich Ebert фондацијата 

  Деканот на Факултетот за безбедност- Скопје, проф. д-р Никола Дујовски заедно со 

продеканот за финансии и продеканот за настава, проф. д-р Снежана Мојсоска и проф. д-р Јонче 

Ивановски, на 03.03.2022 година остварија работен состанок со директорот на Friedrich 

Ebert фондацијата, MSc. René Schlee и координаторката на програмата и раководител за 

финансии MSc. Нита Старова. Friedrich-Ebert-Stiftung – ФЕС е најстара политичка фондација во 

Германија со богата традиција во социјалдемократијата која датира уште од нејзино основање. 

На состанокот се утврди меѓусебната соработка и согласност за заедничка организација на “13та 

Меѓународна научна конференција” по повод 45 години високо образование во областа на 

безбедноста – образовни предизвици и перспективи за безбедноста, која ќе се одржи во период 

од 26 – 28 септември во Хотел Дрим (Струга). Фондацијата се согласи да го поддржи овој настан 

кој Факултетот за безбедност традиционално со години го одржува и на кој присуствуваат 

учесници со објавени трудови од повеќе земји низ светот. Се разговараше и за други можности 

за понатамошнo партнерство и на други проекти. 

 

11.05.2022: Состанок помеѓу деканот на Факултетот за безбедност и Националниот 

координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам 

Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје проф. д-р Никола Дујовски, заедно со 

продеканот за настава и продеканот за финансии проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Снежана 

Мојсоска остварија работен состанок на 11.05.2022 година со Националниот координатор за 

спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, г-н Златко Апостолоски и 

секретарот г-н Филип Коровешовски. 

На состанокот Деканот проф. д-р Дујовски со г-н Апостолоски, кој е дипломиран на 

Факултетот за безбедност, разговараа за продолжување и продлабочување на соработката 

помеѓу Факултетот и Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба 

против тероризам. Состанокот резултираше и со предлог за потпишување на Меморандум за 

соработка како и за вклучување на професорите од Факултетот со активности и проекти во 

Националниот комитет. 

 

16.05.2022: Посета на Народниот правобранител г-н Насер Зибери на Факултетот за 

безбедност 

На 16.05.2022 година Народниот правобранител на Република Северна Македонија г-н 

Насер Зибери заедно со претставници од Националниот превентивен механизам беа во посета 

на Факултетот за безбедност каде остварија средба со деканот проф. д-р Никола Дујовски, 

продеканот проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ. 

Народниот правобранител г-н Зибери одржа предавање на Факултетот пред професорите и 

студентите како и пред кадетите од Центарот за обука во МВР. По завршувањето се разви 

дискусија на која г-н Зибери одговори на многубројните прашања поставени од студентите. Во 

рамките на оваа посета деканот Дујовски и Народниот правобранител потпишаа Меморандум за 

соработка. На крајот од предавањето деканот му врачи Благодарница на г-н Насер Зибери со 

уверување за силната посветеност кон меѓусебната соработка. Во склоп на денешната посета 

беше реализирана и посетата на криминалистичкиот музеј. 

 

17.05.2022: Посета на Националниот координатор за гранично управување проф. д-р 

Владимир Пивоваров на Факултетот за безбедност 

Националниот координатор за гранично управување проф. д-р Владимир Пивоваров 

денес на 17.05.2022 година беше во посета на Факултетот за безбедност- Скопје каде оствари 

средба со Деканот проф. д-р Никола Дујовски. Соговорниците разговараа за развојот на системот 

на гранично управување и улогата на високообразовните институции во предлагањето на мерки 

и активности за подобрување на состојбите. Исто така се разговараше за можноста за 

продлабочување на меѓусебната соработка и активно вклучување на студентите во делот од 

активностите во Националниот координативен центар.  Врз основа на долгогодишната взаемна 

соработка, се разговараше и беше предложено да се потпише нов Меморандум за соработка 
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помеѓу Факултетот за безбедност- Скопје и Националниот координативен центар за гранично 

управување.  

 

25.05.2022: Посета на претставници од Националниот Воен Универзитет „Васил Левски“ 

во Велико Трново, Бугарија во рамките на ЕРАЗМУС + програмата 

На 25.05.2022 година на Факултетот за безбедност беа во посета претставници од 

Националниот Воен Универзитет „Васил Левски“ во Бугарија. Во составот на делегацијата беа 

проректорот полковник Георги Крајанов, продеканот за настава полковник доцент Румен 

Маринов, како и други претставници од Универзитетот. 

Деканот проф. д-р Никола Дујовски заедно со продеканката за финасии проф. д-р Снежана 

Мојсоска и вонр. проф. д-р Наташа Пеовска Факултетски ЕКТС координатор ги запознаа гостите 

со најзначајните активности на Факултетот, студиските програми, меѓународната соработка 

вклученоста во бројните процеси во општеството итн. Особено внимание на средбата беше 

посветено на развојот на меѓусебната соработка, продлабочувањето на можностите за мобилност 

на наставници и студенти, како и за заедничкото учество во проекти, тркалезни маси, 

конференции и друго. 

Во рамки на посетата, беше реализирана и посета на Криминалистичкиот музеј, каде 

деканот Дујовски ги запозна гостите со развојот на криминалистичката наука во нашата држава 

и со предметите и поставките во музејот. 

Покрај неведената посета, во текот на 2022 година беа реализирани вкупно 5 мобилности 

на наставници од споменатиот универзитет, со вкупно 16 лица. 

 

02.06.2022: Работна средба со претставниците од Школата за наука и технологија при 

Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина SSST 

На 02.06.2022 година во рамките на активностите на Бета пилотирањето, претставниците 

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

остварија работна средба со Факултетот за безбедност-Скопје, при што деканот проф. д-р 

Никола Дујовски и деканката Белма Рамиќ-Бркиќ разменија искуства во врска со студиските 

програми, реализацијата на истите, како и предизвиците кои се пред нас. 

Особена важност се даде на можностите за соработка во идниот период, како и употребата на 

технички-технолошкиот развој во надминување на предизвиците со кои денешните општества 

се соочуваат. Покрај работниот дел, на уважените гости им беше презентирана историјата на 

комплексот каде што е лоциран Факултетот за безбедност-Скопје, со посебен осврт на 

Криминалистичкиот музеј, како и Хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни 

работи. Помеѓу другото, може да се извлече заклучок дека имајќи ги предвид ризиците и 

опасностите со кои се соочуваат денешните општества, како и меѓусебната поврзаност и 

меѓузависност, останува во иднина, високо образовните установи да се вмрежуваат во 

реализација на оперативни и применливи проекти кои ќе го подобрат квалитетот на живот на 

граѓаните. 

 

27.04.2022: Предавање од д-р Виктор Димовски, директор на Агенцијата за национална 

безбедност на тема „Безбедносниот систем на Република Северна Македонија и воените 

дејствија во Украина како безбедносен ризик“ 

 

09.05.2022: Онлајн предавање од д-р Бранислав Кисачанин од Србија пред студентите на 

тема “Што е ново во вештачката интелигенција?” 

 

27.05.2022: Онлајн предавање на тема “Ментално здравје кај младите по ковид 

пандемијата”  

 

26.10.2022: Предавање од експерти за шумарство и илегални активности во шума 

 

03.11.2022: Интерактивно предавање „Ментално здравје на младите-како до поголема 

благосостојба“ 
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14.12.2022: Одржано интерактивно предавање од Психолошкото советувалиште на УКЛО 

 

19.12.2022: Онлајн предавање од проф. д-р Дарко Трифуновиќ на тема ,,Современи 

безбедносни предизвици за регионот и за Европа“   

 

АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

11.04.2022: Посета на Националниот Координативен Центар за Гранично Управување 

 

14.04.2022: Посета на Центарот за подготвеност и одговор при катасторфи на Црвениот 

Крст 

 

21.04.2022: Посета на Државниот инспекторат за животна средина во рамки на 

предметните програми Еколошки криминалитет и Меѓународна заштита на животна 

средина 

 

01.06.2022: Деканот Дујовски гостин во емисијата „За Универзитетот отворено“ на УКЛО 

FM 

 

28.06.2022: Посета на министерот за внатрешни работи г-н Спасовски и деканот проф. д-

р Дујовски на кампот за обука во Лазарополе 

Министерот за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски и Деканот на Факултетот за 

безбедност- Скопје проф. д-р Никола Дујовски на 28.06.2022 година беа во посета на кампот за 

обука на МВР во Лазарополе, каде студентите од Факултетот за безбедност одржаа практична 

настава – логорување. Министерот Спасовски имаше можност да ги проследи практичните 

сценарија кои се однесуваат на: начини, формации и тактики на движење при совладување на 

отворен и пошумен простор, тактики на движење во затворени објекти, заседа и блокада, гаѓање 

со вежбовен школски пиштол и вежбовна автоматска пушка – AIRSOFT опрема. 

Министерот Спасовски и деканот Дујовски другаруваа со студентите, а министерот ги охрабри 

уште попосветено да ги совладуваат теоретските и практичните цели на обуката, затоа што 

безбедносниот систем има потреба од врвно едуцирани и подготвени млади луѓе кои ќе се 

вклучат во реализацијата на безбедносните практики во државата. 

 

03.10.2022: Факултетот за безбедност го одржа првиот свечен академски час 

На 03.10.2022 Факултетот за безбедност – Скопје го одржа првиот свечен академски час 

на прв циклус студии во академската 2022/2023 година. На оваа свеченост беше и обележан и 

значаен јубилеј, 45 години од формирањето на Факултетот. Беа присутни бројни студенти, 

професори, претставници од министерството за внатрешни работи и директори од други 

институции. 

Свое обраќање пред присутните имаа Министерот за внатрешни работи г-н Оливер 

Спасовски, Ректорот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” проф. д-р Игор Неделковски, 

проф. д-р Борис Мургоски и Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски, 

кои им посакаа успешен почеток и посветеност во студирањето на новите студенти и на новата 

генерација која Факултетот за безбедност ќе биде особено горда. 

Продеканите проф. д-р Ивановски и проф. д-р Мојсоска доделија благодарници на 

поранешните декани на Факултетот за безбедност. Деканот проф. д-р Дујовски му  врачи плакета 

на Ректорот проф. д-р Игор Неделковски по повод започнување на ректорскиот мандат и му 

посака успешно раководење со Универзитетот и свечена плакета на Министерот г-н Оливер 

Спасовски во име на долгогодишната соработка и меѓусебните партнерски односи со 

Министерството за внатрешни работи, како и неговата несебична поддршка во процесите за 

подигнување на квалитетот на високото образование во областа на безбедноста. 
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05.10.2022: Учество во регионална школа – ,,ХУМАНИТАРЕН АСПЕКТ НА МЕШАНИ 

МИГРАЦИСКИ ТЕКОВИ“ 

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски заедно со Министерот 

за внатрешни работи г-н Оливер Спасовски и  Генералниот Секретар на Црвениот Крст г-н Саит 

Саити на 05.10.2022 година ги поздравија учесниците на регионалната школа за мигарции на 

која учествуваат студенти од Факултетот за безбедност, од други високообразовни установи од 

земјата и од странство. Регионалната школа е во организација на Црвениот крст, а учесниците 

ќе имаат можност да слушнат за хуманиот аспект на миграциите и за значењето на 

интегрираниот пристап за одговор на овие современи безбедносни предизвици. 

 

14.10.2022: Остварена средба со избраната претседателка и членовите на ФСС 

На ден 14.10.2022 година (петок), деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола 

Дујовски и продеканот за настава проф. д-р Јонче Ивановски остварија средба со избраната 

претседателка и членовите на Факултетското студентско собрание. 

За Претседател на Факултетското студентско собрание е избрана студентот Лела 

Радуловиќ. Студентите веќе предложија членови на органите на Факултетот, со кои очекуваме 

дека правата на студентите ќе бидат застапувани на високо ниво. 

На средбата беа претставени идните планови за работа на ФСС, а деканот и продеканот 

истакнаа дека се отворени за соработка за секој предлог и активност од страна на студентите. 

 

14.12.2022: Посета на КПУ Битола 

 

16.12.2022: Посета на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје 

 

27.12.2022: Традиционално предновогодишно академско кафе 

На 27 декември 2022 година се одржа традиционалното предновогодишно академско 

кафе со министерот за внатрешни работи, г-н Оливер Спасовски. Студентите и професорите од 

Факултетот за безбедност имаа можност низ срдечна и пријатна атмосфера да ги слушнат 

најубавите новогодишни пораки, но и да разговараат со министерот Спасовски за актуелните 

теми во безбедноста, како хибридните закани, борбата против криминалот и корупцијата, 

плановите на МВР за 2023 години и други теми. 

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 Благодарница и книги издадени од Факултетот за безбедност. 

 

27.12.2022: Свечена промоција на дипломи 

На 27 декември 2022 година се одржа свечената промоција на дипломирани студенти во 

академската 2021/22 година. На свеченоста беа промовирани 17 магистри на науки, 11 

специјалисти по безбедност и 63 дипломирани студенти на прв циклус студии на Факултетот за 

безбедност. 

Дипломираните студенти беа поздравени од министерот за внатрешни работи, г-н 

Оливер Спасовски, ректорот на УКЛО проф. д-р Игор Неделковски, студентката со највисок 

просек на студирањето Анастасија Маркоска и деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р 

Никола Дујовски. На настанот присуствуваат и директорот на Бирото за јавна безбедност м-р 

Сашо Тасевски и државната секретарка во МВР м-р Магдалена Несторовска. 

 

Психолошкото советувалиште 

Нашите студенти волонтираат во работата на Психолошкото советувалиште, пред се со 

своите преводи од англиски и српски на содржини од областа на менталното здравје како и со 

оформување и водење на Facebook  и Instagram страна „Психолошко советувалиште-УКЛО“, 

преку кои редовно се објавуваат постови и тоа два пати неделно.  Во изминатиот период бројот 

на следачи на Facebook страната се зголеми за 68% по месец, а просечно досегаат  и до околу 

2.300 луѓе. Оваа активност придонесува кон популаризирање на Психолошкото советувалиште, 
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а едукативните содржини овозможуваат сензибилизирање за темите на заштитата на 

менталносто здравје, не само на на студентите, туку и на сите оние кои ја следат. Оваа активност 

на студентите на Факултет за безбедност-Скопје  има  значење и за превенција на менталното 

здравје во нашата држава. 

 

Април – декември Организирани акции и активности во склоп на кампањата „И јас и ти- 

сите сме пешаци! Безбедноста на прво место!“ за промоција на сообраќајната култура и 

вниманието за секој учесник во сообраќајот, низ повеќе градови на Македонија . 

 

ПРОМОТИВНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

06.05.2022: Промоција на новата Монографија “МВР за граѓаните – 2017-2021” 

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски на 06.05.2022 година 

учествуваше на промоцијата на новата Монографија “МВР за граѓаните – 2017-2021”. Како 

главен и одговорен уредник на монографијата и како промотор, меѓу другото истакна: 

“Живееме во свет на лажни вести, свет во кој вистината треба да се повторува, за неа секогаш да 

се говори, да се промовира. Токму затоа сме горди на издавањето на Монографијата “МВР за 

граѓаните 2017-2021″, чија првенствена цел е преку реалните бројки и постигнатите резултати, 

да ги нагласи новите трендови на развој на македонската полиција, во вистински сервис за 

граѓаните и чувар на демократијата и владеењето на правото. Во монографијата читателот ќе ја 

забележи внимателноста на Министерот Спасовски и раководството на МВР за секој вработен, 

но и за сите граѓани. Свесни сме за значењето на односот полиција-граѓани и ги подготвивме 

овие страници да бидат сведок на посветеноста, на одлучноста за реформи и развој на добрите 

полициски практики”. 

 

Март-мај 2022 година: Промотивна презентација на студиските програми  

Во периодот март – мај 2022 година беше реализирана редовната активност за промоција на 

студиските програми од прв циклус студии во голем број на средни училишта во државата. Во 

оваа значајна активност беа вклчени поголем број на наставници и вработени во Факултетот за 

безбедност и спроведувањето беше добро организирано, без позначајни предизвици. 

 

06.07.2022: Учество на конференција 

На покана од Фондацијата Метаморфозис проф. д – р Светлана Николоска од  

Факултетот за безбедност - Скопје при Универзитетот  „Св. Климет Охридски“ Битола имаше 

учество со  презентација на 18 th International e – Society.mk Conference, Cyber Resilience  for 

Freedom and Security што се одржа на 06   - 07 2022 година во  хотел Мериот во Скопје. Темата 

на презентацијата беше на тема „ САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО 

ЗАПАДНИОТ БАЛКАН - КОМПЈУТЕРСКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ЗЛОУПОТРЕБА НА 

ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“. На Конференцијата 

говорници беа Славјанка Петровска – Министерска за одбрана на Министерството за одбрана, 

Дејвид Гир – Амбасадор на ЕУ делегацијата во РСМ, Дирк Јан Коп – Амбасадор на Кралството 

Холандија во РСМ, Метју Лосон – Амбасадор на Обединетото Кралство во РСМ, Цлавица 

Грковска, заменик на Претседателот во Владата на РСМ и Бардил Јашари, извршен директор на 

Фондацијата Метаморфозис.  

 

07.07.2022: Одржана Работилница во организација на Македонско еколошко друштво во 

Велес 

Во организација на Македонско еколошко друштво на 7 и 8 јули 2022 година во Велес 

се одржа ,,Работилница за изработка на оперативни протоколи за постапување при случаи со 

труење на диви животни наменети за релеватните државни институции,,. Учесници на 

работилницата беа претставници од Македонско еколошко друштво, Министерство за 

внатрешни работи, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот 

инспекторат за животна средина и природа, Факултет за безбедност при УКЛО, Факултет за 

ветеринарна медицина при УКИМ, невладини организации, експерти од областа и др. 
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Презентација на тема ,,Методика на сузбивање на еколошки криминал,, имаше проф д-р 

Марина Малиш Саздовска, а активно учество во дискусијата за постапување на полицијата и м-

р Емилија Велкоска, докторант на Факултет за безбедност Скопје. 

 

15.07.2022: Промоција на истражувачката студија ,,Анализа на кризната состојба и 

справувањето со пожарите во Република Северна Македонија низ призма на 

функционалноста на системот за управување на кризи и заштита и спасување,, 

На 15.07.2022 година на Факултетот за Безбедност се одржа промоција на 

истражувачката студија ,,Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во 

Република Северна Македонија низ призма на функционалноста на системот за управување на 

кризи и заштита и спасување,,. Во првиот дел од промоцијата свои обраќања имаа министерот 

за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорот на Дирекција за заштита и спасување д-р 

Беким Максути, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов и деканот на 

факултетот за безбедност проф д-р Никола Дујовски. Во вториот дел на промоцијата имаа 

излагање и коавторите на публикацијата проф д-р Марјан Ѓуровски, проф д-р Марина Малиш 

Саздовска и проф д-р Росе Смилески, додека м-р Менде Моцановски беше и модератор на 

настанот. При тоа беа презентирани резултатите од истражувачката студија кои се однесуваа на: 

пожарите, нивното настанување, начинот на гасење и влијанието врз животната средина; 

криминалистичките аспекти на шумските пожари, како и системот за заштита и спасување и 

менаџирање на кризи. 

На настанот беа присутни претставници од надлежните институции, и тоа: 

Министерство за внатрешни работи, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување 

со кризи, Црвен крст, професори и студенти од Факултетот за безбедност, Воена Академија, 

невладини организации, медиуми и др. 

 

22.09.2022: Eлектронско издание на Прирачникот под наслов „Европски градител на 

мирот: Дијалог во образованието за возрасни“ 

22.09.2022 Како резултат од тригодишната работа на партнерите од осум држави во рамките 

на Еразмус + проектот ДИА (Дијалог во образование за возрасни), излезе електронското издание 

на Прирачникот под наслов „Европски градител на мирот: Дијалог во образованието за 

возрасни“(European Peacebuilder: Dialogue in Adult Education Handbook). Прирачникот 

претставува главен производ на проектот и во него се поместени вкупно 32 методи (практики) 

од мировното образование за возрасни (по четири од секој партнер, пришто секој партнер е 

застапен со по еден метод (практика) од четирите области на проектот: справување со ризици, 

градење на мирот, градење на заедницата и општествена вклученост).  На изработката на 

методите (практиките) поместени во Прирачникот, од партнерот во проектот Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола (УКЛО), Факултет за безбедност-Скопје, работеа: ред. проф. д-р 

Саше Герасимоски, вонр. проф. д-р Раде Рајковчевски, вонр. проф. д-р Весна Трајковска, како и 

претставниците на надворешните учесници (придружни) партнери во проектот: м-р Александар 

Стојановски од НВО „Евротинк“-Скопје и Мартин Ѓорѓиевски од Агенцијата за приватно 

обезбедување „ОСА Обезбедување“-Скопје. Изработениот Прирачник ќе биде од корист на 

наставниците и учениците/студентите во образовниот систем во Македонија, како и на други 

заинтересирани субјекти кои имаат допирни точки со наставата во делот на мировното 

образование за возрасни. 

 

27.12.2022: Деканот Дујовски на Првиот Европски полициски самит 

На поканата на Европскиот совет на полициски синдикати, на 27 и 28 октомври 2022 

година, деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски учествуваше на Првиот 

Европски полициски самит, кој се одржува во Мадрид, Шпанија. Деканот Дујовски имаше 

презентација на тема “Значењето на соработката помеѓу полицијата и медиумите, во функција 

на превенција криминалот”. На настанот беа остварени повеќе средби со Претседателот на CESP 

д-р Рикардо Валадас и други високи претставници на полициски синдикати.  
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26-28.10.2022: Работилница за Академско пишување и говорење во јавност во организација 

на ОБСЕ 

Во периодот 26 – 28 октомври 2022 година во Хотелот Романтик во Велес реализирана е 

Работилница за Академско пишување и говорење во јавност во организација на ОБСЕ и 

Секцијата на жени од македонскиот полициски синдикат со групата на Алумни од менторската 

програма со едукатори од академската заедница и од страна на професионалци од областа на 

јавното говорење и стилот на пишување. Проф. д – р Светлана Николоска од  Факултетот за 

безбедност - Скопје при Универзитетот  „Св. Климет Охридски“ Битола реализира обука за 

академско пишување.  

 

Психолошко советувалиште за студенти 

Во извештајниот период на Факултет за безбедност продолжува со работа Психолошко 

советувалиште како дел на Психолошкото советувалиште-УКЛО.  

Овој бесплатен сервис им овозможува на студентите да добијат психолошка поддршка и 

советување на самиот факултет, за што не се потребни никакви предуслови, услугите се 

бесплатни, а анонимноста на разговорите е загарантирана и во склад со етичките принципи и 

кодексот на Психолошката комора.  

Главната цел на советувалиштето  е унапредување и заштита на менталното здравје на 

студентите, подигнување на јавната свест и здравствената култура за менталното здравје, со цел 

намалување на ризиците и психолошките проблеми преку промовирање на здрави стилови на 

живеење. 

  Овие цели се реализираа преку индивидуални советувања (во живо и онлајн), групни 

работилници за раст и развој (во живо и онлајн), интерактивни предавања, како и преку 

уредување на Facebook и Instagram страни под назив „Психолошко советувалиште-УКЛО“, на 

кои се постираат содржини кои ја промовираат грижата за менталното здравје на студентите. 

Неколку пати претставниците на Психолошкото советувалиште УКЛО (професори и студенти) 

беа гости на студентското радио УКЛО. 

Во групните работилници и интерактивни предавања, студентите учествуваа 

искуствено, дискутирајќи за  теми   поврзани со емоциите и нивното изразување, учењето за 

асертивно изразување, вреднување на себеси и самопочитување, стрес и соочување со стресот, 

учење на техники на релаксација, разрешување на конфликти, љубов и партнерските односи... 

Сето ова придонесува кон превенција на развој на сериозни психички нарушувања. 

 

 

3. ЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Проект VECTOR – Алатка за виртуелно собирање докази за идентификација и 

онеспособување неексплодирани убојни средства за 2022 година 

 

Факултетот за безбедност – Скопје успешно беше партнер во спроведувањето на две 

годишниот проект ВЕКТОР1 - Алатка за виртуелно собирање докази за идентификација и 

онеспособување неексплодирани убојни средства, кој се спроведува во периодот 01.07.2020-

30.09.2022 година. 

Ко-директор и проектен раководител од Факултетот за безбедност – Скопје е проф. д-р 

Марина Малиш Саздовска. Во проектниот тим беа вклучени и двајца млади истражувачи: вон. 

проф. д-р Александар Иванов од Факултетот за безбедност – Скопје и д-р Кире Бабаноски, како 

надворешен соработник.  

На почетокот на 2022 година, на барање на проектниот конзорциум, а поради 

одложување на одредени проектни активности поради пандемијата предизвикана од КОВИД-19, 

 
1 https://projectvector.net/ 

 

https://projectvector.net/
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канцеларијата на програмата на НАТО - Наука за мир и безбедност, одобри продолжување на 

проектот за три месеци, односно до 30.09.2022 година. 

Проектниот тим во овој период работеше на подготовка и спроведување на бета- 

тестирање, понатаму финалното тестирање на компјутерската апликација, нејзино валидирање 

и обуки на крајните корисници за практична имплементација и реализирање на последниот 

состанок на конзорциумот на проектот. 

Во продолжение следи краток преглед на реализираните активности во периодот јануари 

– септември 2022 година: 

Во периодот 01.01.2022-30.06.2022, проектниот тим од Факултетот за безбедност - 

Скопје редовно комуницираше и им обезбедуваше потребни информации на техничките 

партнери за работната средина и организациската структура на крајните корисници, за подобро 

разбирање на нивните функционалности и како апликацијата VECTOR може да се искористи на 

најдобар начин во нивниот мандат. Проектниот тим работеше на реализација на проектните 

задачи во соработка со партнерите на проектот, континуирано учествуваше на седмичните 

координативни состаноци, ги подготвуваше и реализираше истражувачките активности и 

извештаи поврзани со фазите на реализација на проектот, како и директна вклученост во 

обезбедувањето одржливост, преносливост и ширење (дисеминација) на резултатите од 

проектните активности, т.е. иновативните практики и паметни методи. 

Во продолжение следи краток преглед на реализираните активности во периодот јануари 

– јуни 2022 година: 

• февруари 2022 – објавен труд „Protection and Rescue of Population from Unexploded 

Ordnance (UXO) – Challenges with the Current Procedures Through Capacity Gap Analysis“ 

во Меѓународниот годишник 2021/2 на Факултетот за безбедност – Скопје,  

• март-мај 2022 – изработен, поднесен и прифатен труд „Use of Modern Technology in the 

Protection and Rescue of the Population from Unexploded Ordnance (UXO)“ за 13-тата 

Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје која ќе се 

одржи на 26-28 септември во Струга,  

• мај 2022 – изработени три упатства за користење на ВЕКТОР на македонски јазик: 1. 

Упатство за користење на мултимедијалната апликација, 2. Упатство за користење на 

командната и контролна табла и 3. Упатство за користење на виртуелни лаборатории, 

наменети за претставниците на крајните корисници на проектот ВЕКТОР,  

• 12.05.2022 – планирачки состанок и увид на локација за бета пилот тест во 

Полицискиот центар во касарната „Ѓорче Петров“ – Скопје, 

• 18.05.2022 – комуникациски тест со партнерите од конзорциумот (онлајн) и крајните 

корисници, спроведен на Факултетот за безбедност – Скопје, 

• 25.05.2022 – тренинг сесија со партнерите од конзорциумот и крајните корисници, 

спроведен на Факултетот за безбедност – Скопје, 

• 27.05.2022 – подесување на опрема на локацијата за бета пилот тест во Полицискиот 

центар во касарната „Ѓорче Петров“ – Скопје, 

• 31.05.2022 и 01.06.2022 - бета пилот тест на апликацијата, спроведен во Полицискиот 

центар во касарната „Ѓорче Петров“ – Скопје, 

• 02.06.2022 – прием на делегацијата од Школата за наука и технологија при 

Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина во просториите на Факултетот за 

безбедност – Скопје. 

• 07.09.2022 - интерен комуникациски тест со партнерите од конзорциумот и крајните 

корисници, спроведен онлајн, 

• 09.09.2022 – интерен состанок за логистичка подготовка на крајниот состанок на 

конзорциумот со партнерите од конзорциумот и крајните корисници, спроведен онлајн, 

• 16.09.2022 – тест снимање на оперативноста на ВЕКТОР со партнерите од 

конзорциумот, спроведен онлајн, 

• 22/23.09.2022 – конечно тестирање на сите компоненти на информатичко-

комуникациската платформа на Универзитетот Шефилд Халам во Центарот за 

извонредност за истражување на тероризам, отпорност, разузнавање и организиран 

криминал. 
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 На 22-ри септември се спроведе тестирање на подготвеноста на компонентите, додека на 

23-ти се спроведе тестирањето на сите алатки од платформата: мобилната апликација за 

фотографирање и снимање, можноста за употреба со дрон, платформата за пребарување и 

препознавање на неексплодирани убојни средства (НУС) и користење на виртуелната реалност. 

 За време на ова тестирање се сними и видео запис со презентација на секоја од 

компонентите на проектот при што секој од партнерите во проектот го презентираа својот дел 

од работата, вклучително и Факултетот за безбедност-Скопје. 

 На состанокот се дискутираше и за начинот и постапката за трансфер на софтверот до 

крајните корисници, односно Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и 

спасување на Република Северна Македонија. Во следниот период, со детално упатство за 

користење ќе бидат доставени трите компоненти на проектот (мобилната апликација, 

командната табла и виртуелната реалност). 

 

Еразмус + проект ДИА (Дијалог во образование за возрасни) 

 

          Во текот на 2022 година беше успешно завршен Еразмус + проектот ДИА (Дијалог во 

образование за возрасни). ДИА проектот беше дел од КА 204, клучна акција 2, во рамките на 

областа Соработка за иновација и размена на добри практики-Стратегиско партнерство во 

образование за возрасни и беше прв Еразмус + проект добиен и успешно реализиран од 

Факултетот за безбедност-Скопје. За успешноста на спроведениот проект говори и фактот дека 

по спроведената евалуација од страна на Националната агенција на Германија за проекти, ДИА 

проектот беше оценет со 96 од максимални 100 поени. Универзитетот „Св. Климент Охридски“-

Битола беше носител и партнер во проектот, а Факултетот за безбедност-Скопје, спроведувач на 

проектот. ДИА Еразмус + проектот беше спроведен од тим на проектот од Факултетот за 

безбедност во состав: ред. проф. д-р Саше Герасимоски, раководител на проектот и член на 

проектниот тим, вонр. проф. д-р Раде Рајковчевски, ред. проф. д-р Весна Трајковска и ред. проф. 

д-р Марјан Арсовски - членови на проектниот тим. Во спроведувањето на активностите од 

проектот, активно учествуваа и три надворешни учесници (придружни партнери) и тоа: НВО 

„Евротинк“-Скопје, НВО „Форум Цивилен Мировен Сервис“-Скопје и Агенција за приватно 

обезбедување „ОСА Обезбедување“-Скопје. Проектот се спроведуваше во периодот 01.10.2019 

до 30.06.2022 година. Времето на спроведување на проектот беше продолжено за шест месеци 

од првично планираното (01.01.2022 година), поради Ковид 19 пандемијата. 

Основната цел на проектот беше создавање, имплементирање и оценување на паметни 

методи (добри практики) во образованието за возрасни во четири области на проектот: 

справување со конфликти, градење на мирот, градење на заедницата и општествена вклученост. 

Посебна нагласка беше ставена на развој на иновативни и современи методологии во наставата 

и образованието за возрасни и тоа како формалното, така и во неформалното образвание. Во 

проектот беа вклучени едукатори и ученици во категоријата возрасни (студенти и повозрасни) 

од партнерите на проектот.  Во спроведувањето на Еразмус + проектот ДИА, беа осум вклучени 

партнерски организации од седум држави: Германија, Данска, Полска, Украина, Хрватска, 

Кипар и Македонија.      

Како главни производи на проектот беа Е-книгата на паметни методи (практики) во 

мировното образование за возрасни и Дигиталната карта на европскиот градител на мирот. Во 

Е-книгата се опфатени по четири паметни методи (практики) кои покриваат по една од 

споменатите четири области на проектот, доставени од сите осум партнери во проектот, од седум 

земји, или вкупно 32 паметни методи (практики).  Е-книгата е објавена во електронско издание 

и достапна на репозиториумот на УКЛО и Интернет страната на Факултетот за безбедност.  

Треба и да се истакне дека во периодот 06.06.2022-07.06.2022 година, во Скопје, во хотелот Бест 

Вестерн Турист, се одржа последниот транснационален состанок во рамките на ДИА проектот, 

а успешен домаќин и организатор на состанокот беше партнерот во проектот Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“-Битола, Факултет за безбедност-Скопје.   
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Проект “Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави и шумски пожари 

- решение”  

 

Двајца професори од Факултет за безбедност-Скопје, вон. проф. д-р Рајковчевски и проф. 

д-р Никола Дујовски, се вклучени во поширокиот тим на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола, каде Универзитетот е партнер во ИПА проектот за прекугранична соработка 

(помеѓу Северна Македонија и Грција). Проектот  насловен „ПРЕВЕНЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ 

СО ПРЕКУГРАНИЧНИ КОМПЛЕКСНИ ПОПЛАВИ И ШУМСКИ ПОЖАРИ – РЕШЕНИЕ“ 

(анг. CROSS BORDER COMPLEX FLOODS AND FOREST FIRES PREVENTION AND 

MANAGEMENT - SOLVE) вклучува активности за управување со ризици од поплави и шумски 

пожари.  

Активностите на двајцата професори се составен дел од задачите на Работната група 2 

чии теми се: раното предупредување, превенцијата, подготвеноста и мерки за управување. Вон. 

проф. д-р Раде Рајковчевски неформално ја координира работата на оваа група составена од 

уште четири професори од друга единица на Универзитетот. Со оглед дека се работи за проект 

кој започна на крајот на 2021 година и ќе трае до крајот на 2023 година, двајцата професори од 

Факултетот за безбедност-Скопје во текот на целата 2022 година работеа на изработка на дел од 

извештаите - Резултат 3.4.2 Рано предупредување, превенција, подготвеност и управување со 

поплави (Пелагониски регион) и Резултат 4.4.2 Рано предупредување, превенција, подготвеност 

и управување со шумски пожари (Пелагониски регион). 

 

Проект “Малолетничка делинквенција и сајбер вознемирување: 4-та Меѓународна анкета 

за самопријавување на делинквенција (ИСРД4)” 

  

Проектот “Малолетничка делинквенција и сајбер вознемирување: 4-та Меѓународна 

анкета за самопријавување на делинквенција (ИСРД4)” е дел од меѓународно истражување за 

самопријавување на делинквентното однесување, виктимизацијата и сајбер вознемирувањето 

меѓу децата, со посебен фокус на онлајн делинквенција и виктимизација. 

Меѓународното истражување има за цел да ја истражи темната бројка на малолетничката 

делинквенција и да ги обнови постојните бази на податоци, да се развие македонска база на 

податоци за меѓународни споредувања во рамки на ISRD-4, да се изготви компаративна анализа 

на малолетничката делинквенција во Швајцарија и во државите од поранешна Југославија и да 

се утврди влијанието на различни фактори кои ја објаснуваат малолетничката делинквенција и 

виктимизацијата, со осврнување на различни криминолошки пристапи или теории. 

Во таа насока, во проектот е предвидено емпириското истражување во рамки на 

основните и средните училишта во градот Скопје и Куманово, кое е завршено и се очекува 

истото да даде податоци за обемот и појавните облици на малолетничката делинквенција во Р.С. 

Македонија, базирано на информации за темната бројка, која не е статистички регистрирана во 

официјалните евиденции. Воедно се очекува податоците да дадат и информации за 

виктимизацијата меѓу децата, но и за искуствата со сајбер вознемирувањето. 

 

ERAZMUS KA2 Проект Зголемување на социјалните вештини при стручно оспособување во 

затвор (Enhancing social skills during vocational training in prison (SOCVOC) (2022-2024).  

 

 Во истражувачкиот тим учествуваат проф. Весна Стефановска, проф. Оливер Бачановиќ, 

проф. Драгана Батиќ и проф. Наташа Пеовска. ЕРАЗМУС КА2 Проектот во чие спроведување 

Факултетот за безбедност – Скопје е партнер организација (заедно со парнер организации од 

Полска, Естонија, Холандија и Белгија) има за цел развој на социјални вештини и компетенции 

на осудени лица на казна затвор кои ќе им помогнат во нивното стручно оспособување и 

вработување. Специфични цели на проектот се: развој на стручни материјали наменети за 

едукација на возрасни, посебно на ранливите категории, како што се осудените лица со цел да 

се подобрат нивните социјални вештини, унапредување на дијалогот меѓу едукаторите во затвор 

и осудените лица од различни ЕУ земји и промовирање добри практики преку веб страна и развој 

на упатства за воведување методологија за учење социјални вештини за време на стручно 

оспособување. Конкретни активности во рамките на проектот се организирање и спроведување 



20 
 

обука на едукатори во затвор (подготовка на програма, материјали за предавање, избор и 

селекција на едукатори, обука (на англиски јазик), спроведување на промотивна 

работилница/сесија со осудени лица за примена на подготвените материјали за обука заедно со 

едкаторите во реалистичен контекст во затвор, како и развој на препораки за едукаторите во 

затвор. Во декември 2022 година истражувачкиот тим оствари две работни средби, едната со 

директорот на Центарот за тренинг и едукација на затворскиот персонал, а втората со 

Директорот на управата за извршување на санкции, г-н Марјан Спасовски на кои беше 

разгледана можноста за соработка и дефинирани идни чекори при реализирање на проектните 

активности во рамките на СОКВОК проектот Зголемување на социјалните вештини при стручно 

оспособување во затвор.  

 

Научно-истражувачки проект „Патеки на бездомните лица – пред и за време на 

бездомништвото„, (2022-2023).  

 

Во истражувачкиот тим учествуваат проф. Весна Стефановска, проф. Оливер Бачановиќ 

и проф. Наташа Пеовска. Предмет на истражување се патеките на бездомните лица пред и за 

време на бездомништвото како процес. Тој процес вклучува животна историја на бездомните 

лица, општествен и економски контекст во кој бездомништвото се појавува, искуство да се биде 

бездомник, процес на криминализација, развој на социјални политики и достапност на социјална 

поддршка од заедницата и од општеството како целина. Примарно и суштински е да се разберат 

условите и општествениот контекст во кои бездомништвото се јавува бидејќи таквите сознанија 

се нужни за дизајнирање соодветни политики на општествен, социјален и индивидуален план.  

Теренското истражување, собирањето податоци и нивната квалификација и анализа се 

спроведе од февруари 2022 година до јануари 2023 година. Беа спроведени длабиснки интервјуа 

со 35 бездомни лица во просториите на Пуктот за бездомници – Момин Поток во Скопје. 

Научната оправданост на истражувањето произлегува од фактот што криминологијата, 

социологијата и психологијата, како пошироки научни области, може да се развиваат единствено 

преку научни истражувања. Добиените резултати се предмет на научни дебати и на 

продлабочени анализи, кои добиваат и научна апликативна вредност. Тоа значи дека 

препораките може да понудат соодветни решенија од страна на надлежните државни органи. 

Исто така, научниот интерес за проблемите поврзани со бездомништвото подразбира познавања 

на најновите теоретски и практични сознанија во соодветните научни области, кои можат да 

бидат отфрлени или проверени со вакви и слични истражувања во наш, специфичен политички 

и општествен контекст.  

4. НАСТАВНО-НАУЧЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

 

По однос на наставно-научниот кадар, наставно-образовниот процес на првиот, вториот 

и третиот циклус на студии го спроведуваа наставници вработени на Факултетот за безбедност, 

како и ангажирани наставници од други установи и институции за академските 2021/2022 и 

2022/2023 година со одлуки на Наставно-научниот совет. Станува збор за одлуки за покриеност 

на настава.  

 

Табела 1. Ангажирани наставници од Факултетот за безбедност во наставно-образовниот процес 

 

Реден број Наставно – научен кадар Избран во редовен работен однос 

1 Редовен професор 20 

2 Вонреден професор 7 

 Вкупно 27 

 

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

одвиваше согласно законските прописи.  Во извештајниот период беа спроведени постапки за 

избор во повисоко наставно научно звање (изборите на вонреден проф. д-р Весна Трајковска и 
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вонреден проф. д-р Татјана Гергинова). Во оваа смисла, се спроведоа две постапки за избор во 

повисоки наставно – научни звања, од кои едниот избор во повисоко звање е потврден со Одлука 

од Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, додека за другиот избор се 

распиша конкурс по втор пат, поради истечен законски рок за завршувањето на постапката за 

избор во рок од шест месеци, а потоа постапката заврши во избор во истото наставно – научно 

звање.  

 По однос на наставниот кадар, значајно е да се истакне и дека една професорка од нашиот 

факултет заминаа во пензија. Своите пензионерски денови од 01.10.2022 година ги започна 

проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска, додека од 05.06.2022 година проф. д-р Марјан 

Ѓуровски со отказ го прекина договорот за вработување. 

 

 Табела 2. Ангажирани наставници од други институции 

 

Реден број Наставно – научен кадар Циклус студии 

1 Вонреден проф. д-р Ице Илијевски Прв циклус 

2 Проф. д-р Весна Блажевска Втор циклус 

3 Проф. д-р Силвана Нешковска Втор циклус 

4 Проф. д-р Верица Данчевска Втор циклус 

5 Проф. д-р Цветко Андреески Втор циклус 

6 Проф. д-р Цане Мојаноски Трет циклус 

7 Проф. д-р Трпе Стојановски Трет циклус 

8 Проф. д-р Владимир Ортаковски Трет циклус 

9 Проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска Трет циклус 

 Вкупно 9 

 

Генерално можеме да констатираме дека во извештајниот период продолжува 

позитивниот тренд на постојано зголемување на бројот на наши избрани наставници кои се 

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

надворешните наставници што зборува за сериозниот подем на нашата институција во однос на 

заложбата да се потпира на сопствениот кадар. Како најголем предизвик за наставата останува 

недостигот на соработнички кадар. На факултетот нема ниту еден соработник со што сериозно 

е нарушен процесот на работа. На Факултетот за безбедност – Скопје од 2012 година нема 

вработено асистент, ниту пак доцент. 

Во изминатиот период сите лица кои биле вработени како доценти, помлади асистенти 

и асистенти напредувале во научната кариера и беа избрани во повисоки наставно – научни 

звања, веќе се вонредни и редовни професори. Работните позиции на асистенти и доценти се 

непополнети и поради тоа се соочуваме со сериозни потешкотии за реализација на наставниот 

процес во делот на вежбите по сите наставни предмети на акредитираните студиски програми 

на нашиот факултет. Со исполнување на услови за стекнување на старосна пензија, работните 

места се испразнуваат. 

Факултетот за безбедност – Скопје е една од најпрепознатливите и најетаблираните 

институции во областа на општествените науки во Република Северна Македонија, како и 

реномирана високообразовна установа со голем број на студенти на прв циклус студии на четири 

акредитирани студиски програми. Подолг период градиме партнерски односи со многу 

институции, особено во областа на безбедноста, повеќе иницијативи за промена на законите во 

оваа област произлегоа од Факултетот за безбедност – Скопје и со бројни други активности ја 

исполнуваме нашата мисија како општествено одговорна институција. Високообразовната 

дејност се извршува на соодветно ниво кое е препознаено од студентите чиј интерес за 

студирање е особено висок. Сметаме дека е особено важно заради реализација на студиските 

програми и развој на академскиот подмладок, но и како поттик на младите да се посветат на 

напредок во високото образование и да се вработуваат во високообразовни установи со што ќе 

се даде поддршка на процесот на образование, но и на развојот во општеството во целина. 

Вежбите се суштинскиот дел од наставата за сите студиски програми на Факултетот за 

безбедност кои особено ја зафаќаат практичната компонента на извршување на полициските 
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работи и другите сегменти во областа на безбедноста. Повеќе од една деценија се соочуваме со 

сериозни потешкотии за нивна реализација, особено имајќи предвид дека Законот за високото 

образование ги ограничува наставниците на фондот на часови.  

 

5. АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ И ДЕКАНАТСКАТА 

УПРАВА 

 

Од 1 јануари 2022 година до 31 декември 2022, се одржаа следниве седници на Наставно 

– научен совет: 

1. 20.01.2022 година (четврта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 21 точка,  

2. 17.02.2022 година (петта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 20 точки, а на седницата дополнето со една точка и симната една точка, 

вкупно 20 точки,  

3. 10.03.2022 година (трета вонредна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 2 точки,  

4. 18.03.2022 година (четврта вонредна седница за академската 2021/2022 година), со 

дневен ред предложена 1 точка, 

5. 28.04.2022 година (седма редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 10 точки, а на седницата дополнето со една точка, вкупно 11 точки, 

6. 05.05.2022 година (петта вонредна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 3 точки, 

7. 19.05.2022 година (осма редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 12 точки, 

8. 16.06.2022 година (деветта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 10 точки, а на седницата дополнето со една точка, вкупно 11 точки, 

9. 27.06.2022 година (десетта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен 

ред предложени 4 точки, 

10. 18.07.2022 година (единаесета редовна седница за академската 2021/2022 година), со 

дневен ред предложени 14 точки, 

11. 30.08.2022 година (дванесета редовна седница за академската 2021/2022 година), со 

дневен ред предложени 7 точки, 

12. 21.09.2022 година (тринаесета редовна седница за академската 2021/2022 година), со 

дневен ред предложени 14 точки, 

13. 29.09.2022 година (четиринаесета редовна седница за академската 2021/2022 година), со 

дневен ред предложени 2 точки, а на седницата дополнето со една точка, вкупно 3 точки, 

14. 21.10.2022 година (прва редовна седница за академска 2022/2023 година), со дневен ред 

предложени 28 точки, а на седницата симната една точка, вкупно 27 точки, 

15. 09.11.2022 година (втора редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен ред 

предложени 8 точки, а на седницата симнати две точки, вкупно 6 точки, 

16. 24.11.2022 година (трета редовна седница за академска 2022/2023 година), со дневен ред 

предложени 17 точки а на седницата дополнето со една точка, вкупно 18 точки, 

17. 16.12.2022 година (четврта редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен 

ред предложени 3 точки, а на седницата дополнето со една точка, вкупно 4 точки, 

18. 22.12.2022 година (петта редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен ред 

предложени 18 точки. 

 Во текот на календарската 2022 година, беа разгледани вкупно 196 точки на одржаните 

18 (вкупно редовни и вонредни заедно) седници на Наставно – научниот совет на Факултетот 

за безбедност – Скопје. 

 Од први јануари 2022 година до 31 декември 2022, се одржаа следниве седници на 

Деканатска управа: 

20.01.2022 година (четврта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 14 точки, 
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17.02.2022 година (петта редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 8 точки, 

01.03.2022 година (прва вонредна седница за академската 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 2 точки,  

23.03.2022 година (шеста редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 7 точки, а на седницата симната една точка, вкупно 6 точки, 

28.04.2022 година (седма редовна седница за академската 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 2 точки, 

19.05.2022 година (осма редовна седница за академската 2021/2022 година), со предложени 5 

точки, 

16.06.2022 година (деветта редовна седица за академската 2021/2022 година), со предложени 4 

точки, а на седницата дополнето со една точка, вкупно 5 точки, 

27.06.2022 година (десетта редовна седница за академската 2021/2022 година), со предложени 3 

точки, 

21.09.2022 година (единаесета редовна седница за академска 2021/2022 година), со дневен ред 

предложени 4 точки, а на седницата дополнето со две точки, вкупно 6 точки, 

29.09.2022 година (дванаесета редовна седница за академска 2021/2022 година), со дневен ред 

предложена 1 точка, 

21.10.2022 година (прва редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен ред 

предложени 12 точки, а на седницата симната една точка, вкупно 11 точки, 

09.11.2022 година (втора редовна седница за академска 2022/2023 година), со дневен ред 

предложени 4 точки а на седницата симнати две точки, вкупно 2 точки, 

24.11.2022 година (трета редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен ред 

предложени 6 точки, 

22.12.2022 година (четврта редовна седница за академска 2022/2023 година) со дневен ред 

предложени 10 точки. 

 Во текот на календарската 2022 година, беа разледани вкупно 81 точка на одржаните 14 

(вкупно редовни и вонредни заедно) седници на Деканатската управа на Факултетот за 

безбедност – Скопје. 

 

На седниците на ННС и ДУ, меѓу другото, вршен е избор на наставничкиот кадар, 

усвоени се студиски програми, иницирани се соодветни истражувања и поднесени истражувачки 

извештаи од веќе реализирани истражувања, донесени се одлуки за организирање на научната 

Конференција во Струга, на тркалезни маси и на други научно-стручни расправи, формирани се 

комисии и определувани ментори на докторски, магистерски и специјалистички трудови, 

разгледувана е издавачката дејност, извештаите за учество на наставниците на научни 

конференции, советувања, тркалезни маси, студиски престои во земјата и странство, актуелните 

тековни и развојни, финансиски активности од значење за функционирањето на Факултетот како 

и други прашања од надлежностите на овие два органи. Покрај тоа, беа утврдувани покриеноста 

на настава на сите три циклуси на студии, распоредот на часови, План за издавачка дејност, План 

за јавни набавки како и нивните извештаи за претходната година, Извештај за продадени 

учебници, учебни помагала и други изданија на Факултетот и итн. 

 

Исто така и другите тела и служби на Факултетот редовно ги реализираа своите 

активности. За работата на некои од нив ќе стане збор во понатамошниот дел од Извештајот. 

 

6. 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. Претставник на Факултетот за безбедност учестува во 

работата на Интеуниверзитетската конференција.  
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7. 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.  

Во текот на летниот семестар во академската  

 

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 2022 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 

Кофинансирање Бранители 

и друг 

основ 

Странски 

државјани 

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц. 

Редовни 185 246 6 1 / / 438 28 

Вонредни / 60 2 / / / 62 2 

 

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

година изнесува вкупно 500 студенти. 

Во 2022 година на студиската програма Криминалистика се имаат испишано 57 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 82 37 2 / / / 121 11 

Вонредни / 10 / / / / 10 / 

 

На студиската програма „ Безбедност “ бројката на активни студенти изнесува вкупно  131  

студенти . 

Во 2022 година на студиската програма Безбедност се имаат испишано 11 студенти. 
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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

или дел 

завршено 

во 

странство 

Завршено 

VI/1 

Паралелно 

студирање 

Вкупно Малц

. 

Редовни 79 23 / 4 / / 106 4 

Вонредни / 8 1 / / / 9 1 

 

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

студенти изнесува вкупно  115  студенти . 

Во 2022 година на студиската програма Криминологија и криминална политика се имаат 

испишано 4 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 24 1 / / / / 25 1 

Вонредни / 2 / / / / 2 1 

 

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

изнесува вкупно 27 студенти . 

Во 2022 година на студиската програма Безбедност и евроатлански интеграции се имаат 

испишано 2 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 / 4 1 / / / 5 1 

Вонредни / 5 / / / / 5 / 

 

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

изнесува вкупно 10 студенти. 

Во 2022 година на студиската програма Безбедност и финансиска констрола се имаат испишано 

6 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 370 311 9 5 / / 695 45 

Вонредни / 85 3 / / / 88 4 

 

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

783  студенти, а во 2022 година се испишале вкупно 80 студенти. 

Во текот на 2022 година на Факултетот за безбедност дипломирале 65, а до денес вкупно 1445 

студенти. 

2. Втор циклус на студии 

 

 Во 2022 година од 01.01. до 31.12.2022, 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 01.01.2022 година до 23.10.2022 година, раководител на советот на втор 

циклус студии е проф. д-р Наташа Пеливанова, а членови на советот се проф. д-р Злате 

Димовски, проф. д-р Саше Герасимоски, проф. д-р Снежана Мојсоска, вон. проф. д-р Јонче 

Ивановски и вон. проф. д-р Богданчо Гогов. По истекот на мандатот на претходниот состав, 

односно од 24.10.2022 година раководител на втор циклус студии е проф. д-р Катерина 

Крстевска Савовска, додека членови на советот се проф. д-р Жидас Даскаловски, проф. д-р 

Светлана Николоска, проф. д-р Снежана Мојсоска, проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски и вон. 

проф. д-р Јонче Ивановски. 

 Во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година Советот на втор циклус студии одржа 

15 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 2022/2023 г. во сите уписни рокови се запишаа 17 кандидати (види 

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

претходната година забележено е намалување (претходната година се запишаа 25 кандидати).  
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Графички приказ бр. 1  Запишани студенти во академската 2022/2023 г. на акредитираните 

студиски програми 

Забележливо е зголемување на бројот на запишани студенти на студиската програма по  

Криминалистика, во однос на претходната (6 годинава, а 5 минатата), бројот на запишани 

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

забележано е  намалување (4 годинава, а 7 минатата), намалување  на бројот на запишани 

студенти има и на студиската програма Безбедност (двегодишни), во однос на претходната  (3 

годинава, а 4 минатата), намалување на бројот на кандидати се јавува и кај специјалистичките 

студии по безбедност (3 годинава, а минатата 7), намалување на бројот на запишани студенти 

има на студиската програма Криминологија и криминална политика, во однос на претходната (1 

годинава, а 2 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 наставата  и спроведувањето на испитите за вториот циклус студии се 

одвиваше онлајн преку електронската платформа Microsoft Teams и со физичко присуство, 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 15 седници (состаноци) разгледа 78 точки на дневен ред. Притоа, Советот за втор 

циклус на студии разгледуваше 12 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 (8), односно комисии за јавна одбрана на 

магистерски и специјалистички труд  (5). Советот разгледуваше и други барања на студентите 

од втор циклус, донесуваше и одуки од важност за тековно одвивање на наставата (10). Исто 

така Советот усвојуваше извештаи за подобност на тема (8) и утврдуваше предлози за ментори 

(6), 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 се добија решенија за 

реакредитација и почеток со работа на студиските програми по Криминалистика, Безбедност 

(едногодишни студии) и Безбедност (двегодишни студии) и Кризен менаџмент. Во извештајната 

академска година советот донесе 3 одлуки за прием на студенти, предлагаше покриеност на 

наставата по предметни комисии, 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 и усвои 15 записници. По барање на 

студентите од вториот циклус студии советот одлучуваше за мирување на студиите. Во текот на 

Криминалистика
Безбедност 

(едногодишни)
Безбедност 

(двегодишни)

Криминологија и 
криминална 

политика

Специјалистички 
студии по 

безбедност

2022/2023 6 4 3 1 3

6

4

3

1

3

0

1

2

3

4
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7
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2022/2023
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2022 година разгледуваше и други барања од студентите кои се однесуваа во делокругот на 

вториот циклус студии, како и усвои два негативни извештаи  доставени од комисија за 

подобност на темата и кандидат за изработка на магистерски труд. 

Графички приказ бр. 2 Постапувања на Советот на втор циклус студии  од 01.01. до 

31.12.2022 година. 

 

3. Трет циклус на студии 

 

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

активности во текот на 2022 година ги реализираше врз основа на Законот за високото 

образование (од 2018 г.), Правилникот 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 одлуки 

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

Битола“ и одлуките на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје.  
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Во изминатиот период Советот на третиот циклус- докторски студии одржа 15 седници 

на кои беа разгледани вкупно 47 точки. Седниците, по правило, се одржуваа оn line. На дневен 

ред на седниците на Советот воглавно беа прашања поврзани со поднесени извештаи за различни 

фази на изработка докторски трудови (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 или менување 

на ментори, предлагање на ментори до ННС,  покриеност и распоред на наставата, одлуки 

поврзани со реализирањето на Конкурсот за запишување на студенти - докторанти за 

академската 2022/23 година,  информации за двете сесии на Годишната конференција на 

Универзитетот во рамките на кои се организираа јавни одбрани на докторските проекти и во 

врска со тоа избор на комисии за нивна одбрана, предлагање на комисии за одбрана на докторски 

трудови и др. 

Во оваа академска година се запишани вкупно девет студенти, што е повеќе до однос 

на бројката на запишани во минатата година (кога се запишани вкупно 4), и е релативно солидна 

бројка, имајќи ја предвид ситуацијата на другите факултети од нашиот Универзитетот, како и 

нашето искуство од минатите години може да се констатира дека покажува нагорен тренд. 

Сепак, треба да се напомене дека нашиот факултет располага со солидна бројка од 23 ментори, 

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 доминираат првите, посебно 

имајќи го предвид материјалниот момент поврзан со интересот на потенцијалните кандидати. 

Како илустрација за последното може да послужи фактот дека двајца потенцијални кандидати 

за запишување во последен момент се откажаа, наведувајќи дека не се во можност да обезбедат 

потребни финансиските средства. Напоменуваме дека, а со цел мотивација на студентите за 

запишување на докторските студии, се продолжи со досегашната добра пракса на објавување на 

тн. успешни приказни на доктораните кои на нашиот факултет ги завршиле докторските студии. 

Така, за оваа академска година на претходните успешни приказни се прикучија два нови прилози 

на наши неодамна завршени докторанти и истите беа објавени на веб страната на нашиот 

факултет. 

Во овој период одбранети се три докторски дисертации, а интересно е дека не е 

поднесена ниту една идејна скица. Исто така, поднесени се две барања за продолжување на 

траењето на студии кои се прифатени од Советот на докторските студии. Во врска со ова треба 

да се напомене дека за прв пат двајца докторанти од претходните генерации кои ги положиле 

сите испити, но кои во предвидениот рок не изработиле докторски труд, поднесоа барање за 

повторно запишување на нашите докторски студии. По направените конуслтации (со Ректоратот 

на нашиот Универзитет и земањето предвид праксата на некои други државни универзитети во 

државата) барањата им се позитивно решени, со можност да им бидат признаени претходно 

реализирани активности. 

Она што беше специфично и го обележа овој извештајен период, а поради престанокот 

на пандемијата со Ковид-19, која ги услови вкупните активности на третиот циклус на студии 

(пред се предавањата и делумно испитите, кои се одржуваа on line), се создаде можност повторно 

да се вратиме на стариот начин на релизација на настава и испити по пат на физичко присуство.  

Но, земајќи ги предвид и позитивните искуства од одржувањето на наставата on line, Советот на 

Третиот циклус- докторски студии одлучи наставата, а врз основа на одлуката на предметните 

наставници и со претходен договор со докторантите, да може да се реализира по пат на тн. 

хибриден модел. Во врска со оваа одлука 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 оn line настава, како за нив (од повеќе причини) 

попрактичен начин за одржување на наставата. 

Во овој период, со задоволство можеме да констатираме декa на нашите докторанти  

повторно им се овозможи (со посредување на одговорните на нашиот Факултет), а во рамките 

на нивните задолжителни активности, да ја реализираат студијска посета во странство (тн. 

меѓународна мобилност). Успешната соработка со Факултетот за безбедност од Белград во 

рамките на Белградскиот универзитет (високорангиран на Шангајската листа), продолжи, 

поточно на докторантите им беше организирана добро осмислена програма (предавања, 

консултации, престој на други сродни институции и посета на нивнитее библиотеки и др.) со 
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еднонеделен престој на оваа респектабилна институција. Упешноста и полезноста од овој 

престој недвосмислено го потврдија нашите докторанти кои ја искористија можноста за 

реализирање на оваа активност. Во рамките на оваа активност некои од докторантите ја 

искористија можноста да реализираат три семинари/обуки/вебинари во организација на 

странски академски институции од областа на безбедноста. 

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 дванаесетата 

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 се одржуваа оn line) и даваше активен 

придонес во неговото работење со свои дискусии и заложби. Воедно за најзначајните активности 

редовно го известуваше членовите на Советот на Трет циклус- докторски студи.  

 

8. САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Со Одлука бр.08-893/28 од седницата на Наставно-научниот совет одржана на 

25.10.2018, за членови на Комисијата за евалуација на Факултет за безбедност-Скопје за 

периодот 2018-2022 година ги определи: проф. д-р Жидас Даскаловски – претседател, вон. проф. 

д-р Александар Иванов - член, вон. проф.  д-р Весна Трајковска - член, вон. проф.  Јонче 

Ивановски– член. Во периодот на работа на комисијата во 2022 година, таа изготви прилог 

извештај-евалуација на работењето од страна на студентите, во изборот во исто академско звање 

на колешката проф. д-p Татјана Гергинова. 

Бидејќи четиригодишниот мандат на Комисијата за евалуација на Факултет за 

безбедност-Скопје истече на 24ти октомври 2022 година Наставно-научниот совет на 21ви 

октомври 2022 година донесе  Одлука бр.08-678/15 членови на Комисијата за евалуација на 

Факултет за безбедност-Скопје единицата за периодот 2018-2022 година. Комисијата е во состав: 

проф. д-р Жидас Даскаловски – претседател, проф. д-р Марија Миленковска, вон. проф. д-р 

Александар Иванов - член, вон. проф. д-р Раде Рајковчевски, и Давор Талески, студент. На 

седница одржана на 9ти Ноември, 2022 година, членовите на Комисијата за евалуација на 

Факултет за безбедност-Скопје го избраа проф. д-р Жидас Даскаловски за нејзин претседател. 

Во периодот до крајот на 2022 година Комисијата изготви прилог извештај-евалуација на 

работењето од страна на студентите, во изборот во повисоко академско звање на колешката 

проф.  д-р Весна Трајковска. 

 

9. БИБЛИОТЕЧНО РАБОТЕЊЕ 

 

Поради пандемијата предизвикана од ковид – 19,  првата половина на 2022 година се 

работеше според посебни епидемиолошки правила (одржување на социјална дистанца и носење 

на заштитни маски). Бидејќи немаше физичко присуство на настава на студентите од сите 

циклуси на студирање во првата половина на 2022 година, 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 9 ЦИП записи; 

- За списанието Безбедносни хоризонти бр 6 и 7 за 2022 година и за годишникот на 

Факултетот за безбедност за броевите 2022/1 и 2 изработени се УДК броеви 

-  Услугите во библиотеката „Јордан Спасески“ ги имаат добиено 355 корисници ; 

- Во Главната книга се заведени 54 наслови(од кои 7 од сопствено издание, купени 2, 

подарок од автори 5, подарок од издавачот 34, легат 6);  

- Подготвување на конференциска сала според ковид протокол за одбрана на дипломски, 

магистерски и докторски трудови, како и одржување на други настани од конференциски тип; 
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- Давање на логистистичка подршка при одржување на колоквиуми во текот на 2022 

година. 

- Земање и носење пошта, како и за време на дежурствата одење во град по потреба. 

 

10. 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. 

 

Клиничка настава 

  

Во извештајниот период истакнати стручњаци од практиката 

изведуваа клиничка настава за студентите на првиот циклус студии на Факултетот за 

безбедност. По предметите за кои се организираше клиничка настава на студентите им се 

овозможи да слушнат предавање од избраните лица, но и да посетат бројни институции од 

областа на безбедноста благодарение на ангажманот токму на овие лица. Во текот на 2022 

година на факултетот се избрани шест истакнати стручњаци за држење на клиничка настава на 

повеќе научни дисциплини и предмети. Оваа политика Факултетот ќе продолжи да ја развива и 

во наредниот период и да соработува со државните институции. 

 

Логорување 

  

Во период од 24.06.2022-01.07.2022 година во кампот на Министерството за внатрешни 

работи во близина на с. Лазарополе, 41 студент од Факултетот за безбедност 

реализираше теренска настава по логорување. За спроведување логорувањето покрај 

одговорните лица од факултетот беа вклучени и припадниците на Оделот за 

специјални полициски операции кои дадоа значаен придонес во реализацијата на 

програмата. Во текот на логорувањето кај студентите беше присутна висока посветеност, 

мотивираност и желба за учество во сите наставни активности при што за краток временски 

период студентите успеаа да стекнат нови знаења, вештини и способности поврзани со 

полицискта професија. За време на обуката посета извршија министерот за внатрешни работи г-

дин Оливер Спасовски и менаџментот на факултетот кои имаа можност одблиску да ги 

проследат практичните сценарија и вежби подготвени од страна на студентите и професорите.  

11. 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 2022 година, се предмет на Извештајот за издавачка 

дејност за 2022 година. 
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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 трудови 

(во земјата и странство), учество на конференции, симпозиуми, тркалезни маси и слично, 

преточено во бројки, сумарно прикажано, обемот на активностите е следен: 

 

Сумарен годишен извештај за 2022 

 
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 

8 16 7 11 2 44 

II. Објавени 

трудови надвор од 

РМ 

4 2 3 2 3 14 

III. Објавени 

учебници, учебни 

помагала, 

монографии и др. 

2 8 5 3 / 18 

IV. Учество на 

научни и стручни 

собири во РМ 

42 49 18 19 5 133 

V. Учество на 

научни и стручни 

собири надвор од 

РМ 

12 6 9 12 5 44 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

10 8 18 6 1 43 

VII. Ангажман во 

настава на други 

високообразовни 

институции 

1 6 / / / 7 

VIII. Учество во 

други активности 

и ангажмани 

реализирани 

надвор од ФБ 

13 14 9 4 2 42 
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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 3 / 3 1 8 

II. Објавени трудови надвор 

од РМ 

/ / 1 2 / 1 4 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

1 1 / / / / 2 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

5 1 3 11 7 15 42 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор од 

РМ 

2 1 1 5 3 / 12 

VI. Учество во реализација 

на проекти 

1 / 2 1 3 3 10 

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 

2 2 / 6 1 2 13 

 

Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки во текот на 2022 одржа вкупно 5 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: 
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• 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, 

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

• Активно учество во изработка на елаборатите по Безбедност и Криминологија и криминална политика (на првиот циклус на студии).  

 

2. Објавени трудови, учества во научни конференции и други активности на членовите  

Иако Катедрата е релативно мала, односно брои шест члена, сепак покажува значителни резултати во делот на објавување трудови во земјата 

и во странство, учества на конференции, научни собири и учество на членовите во повеќе активности поврзани со научна-апликативната дејност на 

Факултетот. Вкупниот број на учества и објавени трудови се прикажани на следната табела. 

 

Активност / ангажман вкупно 

I. Објавени трудови во РМ 8 

II. Објавени трудови надвор од РМ 4 

III. Објавени учебници, учебни помагала, монографии и др. 2 

IV. Учество на научни и стручни собири во РМ 42 

V. Учество на научни и стручни собири надвор од РМ 12 

VI. Учество во реализација на проекти 10 

VII.Ангажман во настава на други високообразовни институции 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 

13 

 

Покарактеристични активности на членовите на катедра се следниве: 

 

• Иницирање соработка со Заводот за социјални дејности во унапредување на процесот на деинституционализација спрема децата со социјални 

потешкотии и младите во судир со законот, како и спроведување на истражувања, анализи и евалуации што се дел од научната дејност на 

високообразовните установи во Република Северна Македонија и подготовка на Меморандум за соработка. Меморандумот го потпишаа 

деканот проф. Никола Дујовски и директорот на Заводот г-н Стојан СТаниславски на 15 декември 2022 во просториите на Заводот за 

социјални дејности – Скопје. 

• Иницирање соработка и остварена средба со Директорот на управата за извршување на санкции, г-н Марјан Спасовски на која беше 

разгледана можноста за соработка и дефинирани идните чекори при реализирање на проектните активности во рамките на СОКВОК проектот 

Зголемување на социјалните вештини при стручно оспособување во затвор. 
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• Презентација на монографијата „Унапредување на полициското значење и капацитети за заштита на правата на жртвите во контекст на 

европските стандарди во врска со жртвите на криминал„ со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на 12 мај во х. Холидеј Ин во Скопје 

од страна на авторот проф. Оливер Бачановиќ и проф. Наташа Пеовска која даде осврт на монографијата.  

• Проф. Бачановиќ и проф. Пеовска беа обучувачи нво рамките на обуките за полициски службеници на МВР на тема: Полицијата и заштита 

на правата на жртвите од криминал.  

• проф. Катерина Савовска – Крстевска е член во Работната група за изготвување на Законот за кривична постапка при Министерството за 

правда. 

• Проф. д-р Оливер Бачановиќ - Конференција на Виктимолошкото друштво на Србија: „25 година од залагања за права свих жртава“- учество 

со воведно обраќање по повод јубилејот на ВДС 

 

3. Реализирање проектни активности 

Во текот на 2022 година, повеќе членови од Катедрата активно учествуваа и преземаа проектни активности како дел од следниве проекти: 

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

• проф. Саше Герасимоски е дел од истражувачкиот тим во рамките на проектот „Македонското малцинство во Грција и Бугарија и Советот 

на Европа„, кој се спроведува од страна на Факултетот за безбедност – Скопје. 

• проф. Наташа Пеовска е координатор од Факултетот за безбедност 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). Во 

истражувачкиот тим учествуваат и проф. Оливер Бачановиќ, проф. Батиќ и проф. Наташа Пеовска.  

• Проф. Стефановска, проф. Бачановиќ и проф. Пеовска се дел од истражувачкиот тим во рамките на проектот „Патеки на бездомните лица – 

пред и за време на бездомништвото„, кој се спроведува од страна на Факултетот за безбедност – Скопје, 2022-2023. 

• Проф. Крстевска – Савовска е член на Управниот одбор на COST Action „Police Stops“ 



36 
 

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 2 4 5 2 2 16 

II. Објавени трудови надвор 

од РМ 

/ 1 / 1 / / 2 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

1 / 2 2 1 2 8 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

2 13 14 9 2 9 49 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор од 

РМ 

/ 4 / 1 / 1 6 

VI. Учество во реализација на 

проекти 

1 5 1 / / 1 8 

VII. Ангажман во настава на 

други високообразовни 

институции 

/ 4 / / 1 1 6 

VIII. Учество во други 

активности и ангажмани 

реализирани надвор од ФБ 

2 2 2 1 4 3 14 

 

 

 Во периодот 01.01.2022 до 31.12.2022 година, катедрата за криминалистички науки одржа 8 состаноци односно вкупно 23 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; 

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

- Член од катедра во тековната година раководеше со уредувачкиот одбор на списанието Безбедност, кој имаше интензивни активности во 

актуелната година и беа објавени повеќе трудови од земјата и од странство; 

- На состанок на катедра разгледувани се и дадени предлози за состав на членови на Комисии за одбрана на дипломски трудови; 
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- На катедра покрената е иницијатвива а подоцна и реализирана активност на презентации на Факултетот за безбедност по средните училишта 

во Скопје и градовите од внатрешноста. На самите презентации актовно 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; 

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

се одржа во Струга  26-28 Септември 2022 година;  

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

гостување на повеќе телевизиски дебати; 

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

- Во рамките на Факултетот и Универзитетот продолжи со активности на  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 прв циклус на студии 

Криминалистика, Безбедност и Криминологија. 

- Во тековната година издадени се повеќе изданија (учебници и прирачници) од членовите на Катедрата, во издание на Факултетот за 

безбедност. 

- Продолжи соработката  со Биро за судски вештачења и учествување на стручни семинари  

- Членови од катедрата учествуваа како едукатори на повеќе работилница со од областа на безбедоста, криминалистиката и психологијата 

- Членовите на катедра земаа активно учество во рецензирање на повеќе научни трудови за конференции во земјата и во странство 
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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 / / 1 2 2 2 7 

II. Објавени трудови 

надвор од РМ 

/ 1 1 / 1 / 3 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

/ 4 / / 1 / 5 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

/ 3 3 2 2 8 18 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор од 

РМ 

/ 5 3 1 / / 9 

VI. Учество во реализација 

на проекти 

/ 1 4 1 9 3 18 

VII. Ангажман во настава 

на други високообразовни 

институции 

/ / / / / / / 

VIII. Учество во други 

активности  

/ 1 4 / 4 / 9 

 

I. Организирани и одржани две седници (2-ра и 3-та) во академската 2021/22 година и две седници (1-ва и 2-ра) во академската 2022/23 

година. 

II. Учество на седниците на Деканската управа. 

III. 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 

Никодиновска 

Стефановска 

Проф. д-р 

Жидас 

Даскаловски 

Проф. д-р 

Наташа 

Пеливанова 

Проф. д-р 

Искра 

Аќимовска 

Малетиќ 

проф. д-р 

Марјан 

Арсовски 

проф. д-р  

Снежана 

Мојсоска 

проф. д-р 

Марија 

Миленковска 

проф. д-р 

Весна 

Трајковска 

проф. д-р 

Александар 

Иванов 

ВКУПНО 

I. Објавени 

трудови во РМ 

2 / 1 / 1 1 1 3 2 11 

II. Објавени 

трудови надвор 

од РМ 

/ 1 / / / / / / 1 2 

III. Објавени 

учебници, 

учебни 

помагала, 

монографии и 

др. 

/ / 1 / / / / 2 / 3 

IV. Учество на 

научни и 

стручни собири 

во РМ 

7 / 1 / 2 3 2 2 2 19 

V. Учество на 

научни и 

стручни собири 

надвор од РМ 

/ 1 / / 1 2 4 / 4 12 

VI. Учество во 

реализација на 

проекти 

/ / / 1 1 / 1 1 2 6 

VII. Ангажман 

во настава на 

други 

високообразовни 

институции 

/ / / / / / / / / / 

VIII. Учество во 

други 

активности  

1 / / 2 / 1 / / / 4 
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Во 2022 година, Катедрата за општествено-политички и правни науки одржа пет состаноци, на коишто беа разгледани прашања од нејзина 

надлежност. Два состаноци беа одржани онлајн преку платформата Microsoft Teams, а три состаноци беа одржани со физичко присуство на 

Факултетот за безбедност. Проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска беше раководител на Катедрата до 30.9.2022 година, по што за 

раководител на Катедрата беше избрана проф. д-р Наташа Пеливанова. 

Во текот на целата година, Раководителот на Катедрата за општествено-политички и правни науки беше во постојана координација со 

останатите членови на Катедрата во врска со прашањата коишто беа предмет на дискусија на состаноците на Катедрата. Членовите на Катедрата 

дадоа континуиран придонес за работата на Катедрата, активно учествувајќи на состаноците. 

На состанокот одржан на 7.2.2022 г. беше утврден Предлогот за комисии за одбрана на дипломски труд за студиската програма 

Криминалистика (2017-2021) и за студиските програми Безбедност (2018-2022), Криминологија и криминална политика (2018-2022) и Безбедност 

и евроатлантски интеграции (2018-2022). 

На состанокот одржан на 23.6.2022 г. беше утврден Предлогот за покриеност на наставата на првиот циклус студии за академската 2022/2023 

година. 

На состанокот одржан на 30.9.2022 г. беше избран нов раководител на Катедрата за општествено-политички и правни науки, поради 

заминување во пензија на дотогашниот раководител проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска. По спроведеното тајно гласање, за нов 

раководител на Катедрата беше избрана проф. д-р Наташа Пеливанова. На истиот состанок беше разгледан и Предлогот за структурата на студиската 

програма Безбедност и на студиската програма Криминологија и криминална политика на прв циклус студии. Исто така, беше утврден и предлог за 

член и заменик-член од Катедрата за општествено – политички и правни науки во Советот за втор циклус студии. За член беше предложен проф. д-

р Жидас Даскаловски, а за заменик-член беше предложен вонр. проф. д-р Александар Иванов.  

На состанокот одржан на 14.11.2022 г. беше утврден Предлогот за покриеност на наставата на втор циклус студии за академската 2022/2023 

година. На истиот состанок беше разгледана идејната скица на специјалистичкиот труд на кандидатката Вера Ѓорѓевиќ на тема „Криминалистички 

карактеристики на сексуална злоупотреба на деца во Република Северна Македонија“, како и идејната скица на магистерскиот труд на кандидатот 

Бојан Димитриевски на тема „Оперативни активности за сузбивање на кривичното дело даночно затајување во Република Северна Македонија“. 

 На состанокот одржан на 24.11.2022 г. беше утврден Предлог за формирање рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите наставно-

научни звања на научната област Англистика (64004). 

 На сите наведени состаноци беа разгледани и други прашања поврзани со различни аспекти на. работата на Факултетот за безбедност – 

Скопје во целина, но и на членовите на Катедрата поединечно. Овие прашања беа предмет на дискусија во рамки на редовната точка „Разно“. 

 Исто така, членовите на Катедрата за општествено-политички и правни науки беа во тек со работата на Советот на втор циклус студии. 

Редовно им беше доставуван Дневниот ред од состаноците на ова тело, како и материјалите во врска со темите коишто беа дискутирани на овие 

состаноци, при што и самите имаа можност да придонесат за работата на Советот со своите предлози и коментари. 
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Катедра за безбедносни науки 

 

Активност / ангажман проф. д-р 

Татјана 

Гергинова 

ВКУПНО 

I. Објавени трудови во 

РМ 

2 2 

II. Објавени трудови 

надвор од РМ 

3 3 

III. Објавени учебници, 

учебни помагала, 

монографии и др. 

/ / 

IV. Учество на научни и 

стручни собири во РМ 

5 5 

V. Учество на научни и 

стручни собири надвор 

од РМ 

5 5 

VI. Учество во 

реализација на проекти 

1 1 

VII. Ангажман во 

настава на други 

високообразовни 

институции 

/ / 

VIII. Учество во други 

активности  

2 2 
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12. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во текот на 2022 година Факултетот за безбедност издаде пет основни 

учебници, три учебни помагала, една скрипта, еден истражувачки извештај и два зборника на 

трудови  од меѓународната научна конференција во Струга. Изданијата на Факултетот на 

студентите им беа достапни преку книжарницата на Факултетот или преку пакети книги. 

Факултетот за безбедност за студентите во летниот семестар во учебната 2021/22 година оформи 

пакети книги за вториот и четвртиот семестар на СП Криминалистика и за вторите семестри за 

СП Безбедност и Криминологија и криминална политика, додека за зимскиот семестар во 

учебната 2022/23 година овозможи студентите по пристапни цени да набават книги во пакет за 

првиот, третиот и петиот семестар на СП Криминалистика, првиот семестар на СП Безбедност и 

првиот и третиот семестар на СП  Криминологија и криминална политика. Изготвен е и План за 

издавачка дејност на Факултетот во кој за 2023 година се најавуваат 47 нови ракописи на 

учебници, учебни помагала, скрипти, истражувачки извештаи, монографии и друго од кои 

студентите ќе можат да стекнуваат нови и ги прошируваат постоечките знаења.  

 

13. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

Годишниот извештај на одделението за финансиско, сметководствено и материјално 

работење и продеканот за финансии ги опфаќа сите активности кои се реализираа во областа на 

финансиите на Факултет за безбедност за 2022 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 одделението за финансиско, сметководствено и 

материјално работење и продеканот за финансии, 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 2022 година. Во него се наоѓаат речиси сите 

потребни информации, активности кои ги имало одделението и продеканот во текот на 

работењето во фискалната 2022 година како и податоци од кои може да се добијат сознанија за 

финансиската кондиција на факултетот, т.е. големината и структурата на средствата со кои 

располага факултетот, нејзините обврски и капитал и резултатот од работењето. Всушност, 

финансиските извештаи претставуваат преглед на работењето на една институција во определен 

временски период. 

 Пописот беше  навремено  и копмлетно 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 вистинската состојба на средствата, побарувањата и обврските, Биланс 

на успех. 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. 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. 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. Билансот на состојба ја претставува финансиската фотографија на состојбата во 

којашто се наоѓа институцијата. 
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По завршениот попис на Факултетот за безбедност се изработи финансиски извештај врз 

основа на сметководствени искази: 

- Биланс на успех и  

- Биланс на состојба   

 

Факултетот за безбедност во 2022 година според билансот на успех има позитивен 

финансиски резултат преку кој што се истакнува солвентоста и успешното менаџирање од 

страна на раководните лица. 

Факултетот за безбедност на самофинансирачката сметка 160016125578810 располага со 

почетно салдо во  2023 година во  износ од 3.441.536,00 денари, средства на мастеркард бизнис 

картичка во износ од 40.705,00 и готовински средства во благајна во износ од 17.324,00 или се 

вкупно во износ од 3.499.565,00 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 2022/2023 година на Факултет за безбедност-Скопје  на студентите им се делеа 

книги во пакет. Сите задачи беа завршени со  голем ангажман, прецизност, точност  и во целост 

беа изработени финансиските извештаи на продадени книги, а со тоа и исплатени обврските 

спрема авторите на продадените книги. 

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

2022 до 2026 година. Буџетскиет корисници не смеат да превземат обврски или да направат 

расходи над лимитот на одобрените средства со Буџетот, и во рок од 25 дена од денот на 

донесување на Буџетот до Трезорот при Министерство за финансиии согласно законските 

одредби  доставивме годишен финаносв план по квартли за користење на средствата по сметки, 

програми и подпрограми. 

Според Упатството за начинот на трезорско работење секој буџетски корисник е должен 

да ги евидентира повеќегодишните обврски ПО1 и обврските за тековната година О1, кои што 

од оваа година се поднесуваат по  електронски пат, преку веб апликација со примена на 

сертификати за електронски потпис. Пријавувањето на обврски се извршува во рок од 15 дена 

од денот на нивно настанување, со приложување на склучен договор и добиена согласнот, 

согласно 47 од Законот за буџети. Пријавувањето пак на обврските кои што се однесуваат на 

тековната година се пријавуваат од страна на буџетскиот корисник доколку истите се поголеми 

или еднакви од 370.000,00 денари за сите видови на расходи, освен за исплати кои што се вршат 

преку разделот 09002 –Министерство за финансии-Функции на државата. Пријавувањето на 

обврска со О1 преку ПО1 се врши во рок од 30 дена по пријавување на повеќегодишна обврска 

со образец ПО1 најдоцна до 31 јануари. 

Системот за финансиско и материјално работење располага со шест модули меѓу кои еден 

од нив 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. 

Врз основа на член 11 од Законот за пријавување и евидентирање на обвсрки (,,Службен 

весник на Р.Македонија” бр 64/18) министерот за финансии донесе 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 материјално – фиансиско 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 и фонд на часови, по 
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електронски пат преку ПДД систем.  Подготвен е и годишниот план за јавни набавки, изготвени 

се квартални и годишни даночни пријави преку системот Е-Даноци на УЈП за кои има потврда 

за успешна реализација. 

 Во врска со реализацијата за Меѓународна научна  конференција  на тема ,,45 години 

високо образование – образовни предизвици и перспективи во период од 26-28.09.2022 година 

во Струга беа превземени сите потребни активности преку, изготвување на промотивен 

материјал, изготвување на фактури, организација за сместување, даночни обврски за сместување 

и уплатени котизации  и сл.  

 Вкупниот приход од уплата од котизации изнесува 47.398,00 денари или вкупно 18 

уплати. 

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

основ на реализирани слободни набавки. Во 2022 се реализираа 13 јавни набаки за кои тековно 

се врши подмирување на обврските кои произлегуваат од склучените договори. Подготвен е и 

годишниот план за јавни набавки за 2023 година и истиот ќе биде внесен и активен на web 

страната на Бирото за јавни набавки.  

 За потребите на Факултет за безбедност се склучи Договор за  јавна набавка на работи – 

градежни работи (електричарски, молерофарбарски услуги и постградежно чистење ) Вкупната 

вредност на јавната набавка изнесуваше 884.336,00 денари. Одделението ги следеше сите 

активности како и изработка на документацијата за јавната набвка. 

  Факултетот за безбедност како современа високо образовна  институција која се стреми 

кон користење на современи услови за работа, модернизирање и подобрување на 

административните процеси со цел подршка на високото образование склучи Договор  за јавна 

набавка на услуга Набавка на софтвер ( надградба на постоечки софтвер за Магацинско и 

материјално работење, Пресметка на плата , Основни средства, Финансиско работење и 

Буџетско работење. Вкупната вредност на јавната набавка изнесуваше 266.585,00 денари. 

 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 средтсвата  во висина од (1500 евра.) Согласно 

наведената Одлука средствата беа реализирани во два наврати на 16.02.2022 година и на 

14.12.2022 година, а со тоа се овозможи и стручно усовршување во областа на наставно-научната 

и истражувачката дејност, која е oд особен интерес за унапредување и зголемување на 

квалитетот во извршувањето на пооделните задачи. 

 Наставно научниот совет а Факултетот за безбедност на седницата одржана на 29.09.2022 

година, донесе една од најзначјаните одлуки, 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 плат од работен стаж се 

обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија и од  сметката од сопствени приходи 

на Факултетот. 

 Факултетот за безбедност фисклната 2022 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.  
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14. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОЕДУКАЦИЈА 

 

Активности на Одделението за доквалификација и доедукација 

 

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

реализирањето на испитните и колоквиумските недели во учебната 2021/22 година. 

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

реализирани со физичко присуство и онлајн во учебната  2021/22 година. 

• Вклучени при подготовките на планот и организацијата за спроведувањето на 

практичната настава по логорување.  

• Реализација на содржините на практичната настава по логорување со студентите од 

Факултетот за безбедност, во Лазарополе. 

• Вклучени во делот на организирањето, спроведувањето и учеството на студентите на 

Униврзитетските натпревари по стрелаштво и куглање 

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

циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје. 

• Водење на екипата за фудбал составена од студенти од Факултетот за безбедност на 

Универитетскиот натпревар по фубал организиран од Универзитетот св. Климент 

Охридски – Битола, (освоено 3-то место).  

• 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 за 2022 година. 

• Подготовки за организирање на Планинарската тура на Водно организирана од 

Факултетот за безбедност за (студенти и вработени на Факултетот) по повод 45 

години постоење на Факултетот за безбедност.  

• Активно учество на часовите по Специјално физичко образование во реализација на 

наставата. 

• Подршка во реализирање на годишната меѓународна конференција организирана од 

Факултетот за безбедност-Скопје. 

• Техничка поддршка во организирањето на упис на студенти од прв циклус на студии 

2022/20023. 

• Техничка подршка во организирањето на Свечената промоција на дипломирани 

студенти на Факултетот за безбедност-Скопје. 

• Техничка подршка во организирањето на традиционално предновогодишно 

академско кафе со Министерот за внатрешни работи 

• Техничка подршка во организирање на предавање од психолошкото советувалиште 

на УКЛО 

• Техничка подршка во организирањето трибина на тема „Не користи мобилен 

телефон додека возиш“ 

• Техничка подршка во кампања под мотото “И јас и ти – сите сме пешаци 

• Техничка подршка во организирање на  тркалезна маса “Фудбалски хулиганизам – 

македонски и регионални искуства и запознавање со глобалниот индекс на 

организиран криминал” 

• Техничка подршка во организирање на  промоција на истражувачката студија 

,,Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во Република Северна 

Македонија 

• Техничка подршка во организирање на свечена седница на Националното здружение 

на автошколи и возачи-инструктори ОБУКА-Л 

• Дежурства за пошта. 

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

• Извршување на обврски како секретар за Меѓународниот Годишник за 2021 година. 
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• Извршување на обврски како секретар во работна група и подгрупа за повторна 

акредитација на СП Безбедност и ККП 

• 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. 

• 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 2022. 

• Учество во секретаријатот во организирање на Меѓународната научна  конференција 

што се одржа во Струга 2022 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. 

 

 

15. 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.  

 Одборот во 2022 година одржа една седница на која беа разгледани 2 (два) Елаборати за 

повторна акредитација на Студиски програми и тоа: 

•  Елаборат за повторна акредитација на Студиската програма „Криминологија и 

криминална политика“ за прв циклус, четиригодишни студии на Факултетот за 

безбедност и  едногласно е донесена позитивна Препорака за прифаќање на Елаборатот  

• Елаборат за повторна акредитација на Студиската програма „Безбедност“ за прв циклус, 

четиригодишни студии на Факултетот за безбедност и едногласно е донесена позитивна 

Препорака за прифаќање на Елаборатот  

 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. 

16. АКТИВНОСТИ ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС + ПРОГРАМАТА ЗА 2022 ГОДИНА  

 
1. Мобилност на академски кадар и стручен кадар од странски универзитети на 

Факултетот за безбедност-Скопје 

Во периодот 01.01.2022-31.12.2022 година на Факултетот за безбедност-Скопје беа 

реализирани шест посети односно мобилности на академски и стручен кадар преку ЕРАЗМУС+ 

програмата 

• Од страна на академски и стручен кадар од Националниот воен универзитет 

„Васил Левски“ - Велико Трново, беа реализирани пет посети на Факултетот за безбедност-

Скопје: 
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1. Во период од 04-08 април 2022 г., посета остварија Lt.Col. Assoc. Prof. Nikolay Iliev 

(од академскиот кадар) и  Lozka Hubenova-Stefanova и Mariyana Vladimirova (од 

административниот кадар- сектор за студентски прашања). За мобилноста беше изготвена агенда 

со предвидени активности, изработена од страна на факултетскиот Еразмус + координатор во 

соработка со менаџментот на Факултетот за безбедност-Скопје. Согласно агендата за посетата 

беа реализирани два состаноци на гостите со деканот на Факултет за безбедност-Скопје, проф. 

д-р Никола Дујовски, продеканите, проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Снежана Мојсоска и 

со вработените од одделението за Студентски прашања на Факултетот за безбедност-Скопје. 

 Административниот кадар од Националниот воен универзитет „Васил Левски“- 

Велико Трново, Lozka Hubenova-Stefanova и Mariyana Vladimirova, остварија дводневна посета 

на Одделението за Студентски прашања и од страна на вработените беа информирани за начинот 

на функционирање на ова одделение и воедно споделија добри практики кои би можеле да се 

инкорпорираат во работењето на овие одделенија на двете институции.  

Гостите имаа можност да земат учество и на тркалезната маса „Пешаците во 

сообраќајот“ организирана од страна на Факултет за безбедност и Републичкиот совет за 

превенција во сообраќајот, која се одржа на 06 април во просториите на Факултетот за 

безбедност-Скопје. Воедно го посетија и Криминалистичкиот музеј при Центарот за обука на 

кадри од областа на безбедноста и се запознаа со работата и функционирањето на центарот како 

дел од Министерството за внатрешни работи на Р.С. Македонија. 

2. Во период од 23-27 мај 2022 г., посета остварија академскиот кадар Col. Kraynov 

Georgi, Col. Assoc. Prof. Rumen Marinov, Popov Georgi, Svetlin Pehlivanov и Spaska Belyova- од 

стручниот кадар задолжена за логистика. За посетата беше подготвена агенда со активности 

предвидени за гостите. Согласно предвидената агенда беа остварени два работни состаноци на 

гостите со менаџментот на Факултетот за безбедност-Скопје (Деканот и Продеканите), 

факултетскиот Еразмус + координатор, раководителот на Одделението за Студентски прашања 

на Факултетот на безбедност и Мартина Марковиќ Богдановска како секретар на Факултет за 

безбедност – Скопје. Гостите имаа можност да го посетат Криминалистичкиот музеј при 

Центарот за обука на кадри од областа на безбедноста и се запознаа со работата и 

функционирањето на центарот како дел од Министерството за внатрешни работи на Р.С. 

Македонија. 

3. Во периодот од 10-14 октомври 2022 г., посета оствари Col. Assoc. Prof. Linko 

Nikolov.  За посетата беше подготвена агенда со активности. Согласно предвидената агенда беа 

остварени два работни состаноци со Продеканот за настава проф. д-р Јонче Ивановски, 

Продеканката за финансии, проф. д-р Снежана Мојсоска и вонр. проф. д-р Наташа Пеовска- 

факултетскиот координатор за ЕРАЗМУС+ програма, на кои беше презентирана работата, 

активностите и учеството на факултетот во меѓународни истражувачки проекти. За време на 

посетата се разгледаа и можностите за интензивирање на соработката меѓу двете институции со 

вклучување во заеднички меѓународни проекти.  

   Воедно проф.д-р Линко Николов одржа и предавање пред студентите од прв циклус на 

студии на значајни теми од социјалниот инженеринг ("Trends in Social Engineering").  

4. Во периодот од 31 октомври – 04 ноември 2022 г., посета остварија Kaloyan Bakalov, 

Petar Penkov, Dimo Pehlivanov. За посетата беше подготвена агенда со активности. При посетата 

се одржаа работни состаноци со менаџментот на Факултетот за безбедност-и факултетскиот 

координатор за ЕРАЗМУС+ програма, на кој гостите може да се запознаат подобро со,  

историјата и активностите на Факултетот за безбедност-Скопје, студиските програми од 

различни циклуси на студирање, тековни научно истражувачки проекти и со издавачката 

дејност. Во рамки на посетата беа организирани и предавања од страна на гостите пред 

студентите од прв циклус на студии на следните теми: 

 Kaloyan Bakalov "Factors affecting shooting at short and extremely short ranges" 

     Petar Penkov- "The effectiveness of the non-lethal weapons with impact kinetic action" 

     Dimo Pehlivanov- "Personnel ballistic protection gear". 

5. Во период од 07-11 ноември 2022 г., на Факултетот за безбедност посета остварија 

Col. Assoc. Prof. Konstantin Ivanov Pavlevski и Major Konstantin Konstantinov Stefanov. За посетата 

беше изготвена агенда со активности. Гостите остварија работни средби со деканот на 

Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски, продеканот за настава проф. д-р Јонче 
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Ивановски, продеканот за финансии проф. д-р Снежана Мојсоска и проф. д-р Наташа Пеовска – 

факултетски координатор за ЕРАЗМУС+ програма, кои ги запознаа гостите со најзначајните 

активности на Факултетот, студиските програми, меѓународната соработка, вклученоста на 

академскиот кадар во проекти и др.  

Во рамките на посетата, професорите од Бугарија одржаа предавања пред студентите на 

првиот циклус студии на теми поврзани со ефективноста и влијанието на несмртоносното 

оружје, безбедноста при ракување и употреба со огненото оружје, балистичката опрема и 

заштита, и моделирање на спортски активности и тренинзи за подобрување на општата физичка 

подготвеност.  

Преку реализација на посетата, успешно се продлабочи соработката помеѓу двете 

високообразовни институции во делот на проширување на едукацијата и знаењата од областа на 

безбедносните науки. 

 

•  Од страна на академски кадар од Намик Кемал Универзитот (Namik Kemal 

University) од Турција, беше реализирана една посета:  

 

1. Во периодот од  21-25 ноември 2022 г., посета оствари Prof. Deniz Yetkin од  FEAS 

Political Science and public administration- Namik Kemal University од Текердаг, Турција. За 

посетата беше изготвена агенда со активности од страна на факултетскиот координатор за 

ЕРАЗМУС+ програмата. Согласно агендата се остварија два работни состаноци,  на кој 

менаџментот на Факултетот за безбедност-Скопје и факултетскиот ЕРАЗМУС+ координатор ја 

запознаа гостинката со историјата, работата, активностите и тековните проекти кои се 

спроведуваат. На состаноците се отвори можност за продлабочување на соработката меѓу двете 

институции, во однос на мобилноста и научно-истражувачки активности и проекти.  

Во рамки на посетата, Prof. Deniz Yetkin одржа две предавања за студентите од втор и 

трет циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје за теми значајно поврзани со 

изработка на магистерски и докторски дисертации а се поврзани со истражувачки методи кои се 

користат при подготовка на научно истражувачки трудови и видови на анализи на податоци при 

користење на статистичката програма (“An Introduction to Qualitative Methods”, “An Introduction 

to SPSS”). 

 

2. Мобилност на академски кадар од Факултетот за безбедност-Скопје на странски 

универзитети 

 

Во периодот од 14-18 март 2022 година проф. д-р Никола Дујовски и проф. д-р Снежана 

Мојсоска од Факултетот за безбедност-Скопје, преку ЕРАЗМУС+ програмата, остварија посета 

на Националниот воен универзитет „Васил Левски“- Велико Трново. За нивниот престој е 

изготвена агенда со одредени активности од страна на надлежните од Универзитетот. Согласно 

агендата, проф. д-р Никола Дујовски и проф. д-р Снежана Мојсоска реализирале неколку 

работни состаноци со менаџментот на Националниот воен универзитет „Васил Левски“- Велико 

Трново, на кои се дискутирало за продлабочување на соработката на двете институции во однос 

на мобилноста на академски и стручен кадар но и интезивирање на соработката во научно 

истражувачки активности. На посетата, проф. д-р Никола Дујовски и проф. д-р Снежана 

Мојсоска одржале свои онлајн предавања пред студенти од прв циклус на студии и вработените 

на теми од областа на безбедноста: 

Prof. Nikola Dujovski – “Contemporary challenges for regional security in the Balkans” 

Prof. Snezhana Mojsoska – “The neglect of Economic security in the research of National 

Security”. 
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  3. Мобилност на студенти од Факултетот за безбедност-Скопје за студирање и 

стажирање 

 

 Во текот на 2022 година, тројца редовни студенти спроведоа мобилност на странски 

универзитети во зимскиот и летниот семестар (летен семестар од учебната 2021/2022 г. и зимски 

семестар од учебната 2022/2023 година).  

Студентката Христина Митаноска, редовен студент на прв циклус на студии на 

Факултет за безбедност-Скопје од студиската програма Криминалистика, оствари мобилност во 

шестиот семестар (летен семестар од учебната 2021/2022 година) од студирањето, на 

International Relations Department во рамки на Bilkent University во Анкара (Турција). 

Мобилноста е спроведена во временскиот период од 22.01.2022 до 31.05.2022 година.  

Студентката Теодора Мијакоска, редовен студент на прв циклус на студии на 

Факултет за безбедност-Скопје од студиската програма Криминалистика, оствари мобилност во 

осмиот семестар (летен семестар од учебната 2021/2022 година) од студирањето, на International 

Relations Department во рамки на Bilkent University во Анкара (Турција). Мобилноста е 

спроведена во временскиот период од 22.01.2022 до 31.05.2022 година. 

Студентот Дејан Спасиќ, редовен студент на прв циклус на студии на Факултетот за 

безбедност- Скопје од студиската програма Криминалистика, оствари мобилност во шестиот 

семестар (летен семестар од учебната 2021/2022 година) од студирањето, на Faculty of Criminal 

Justice and Security- University of Maribor (Словенија). Студентот Дејан Спасиќ ја продолжи 

својата мобилност и во седмиот семестар од студирањето во учебната 2022/2023 година, на 

Faculty of Criminal Justice and Security- University of Maribor (Словенија) и истата е во тек.  

Во декември 2022 година, студентот Никола Андонов, редовен студент на прв циклус 

на студии на Факултетот на безбедност, од студиската програма Криминалистика, преку 

ЕРАЗМУС + програмата започна со шестмесечно стажирање во компанијата Distant Crew во 

Бугарија, со конкретно определени задачи при стажирањето а се однесуваат на: анализа на 

податоци и управување со безбедноста во одделот за Software Development, во рамки на 

компанијата.  

 

4. Други активности поврзани со ЕРАЗМУС+ програмата 

 

На 31 октомври 2022 година во прилог на јавниот повик до студентите за аплицирање за 

мобилност преку ЕРАЗМУС+ програмата, се организираше инфо ден, во организација на 

членовите од ФСС и Erasmus + координаторот - проф. д-р Наташа Пеовска. Факултетскиот 

координатор заедно со претседателката на Факултетското студентско собрание, Лела 

Радуловиќкаде ги запознаа студентите со можностите за студирање и стажирање, предностите и 

предизвиците од евентуалната мобилност. На состанокот беа присутни и студенти кои ја 

искористиле можноста за мобилност за студирање, со цел да ги споделат нивните позитивните 

искуства, придобивките и предизвиците при истата. 

Во организација на институционалниот координатор на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“- Битола, проф. д-р Рената Петревска Нечкоска, координаторот за ЕРАЗМУС + 

програмата на Факултетот за безбедност-Скопје, проф. д-р Наташа Пеовска присуствуваше на 

онлајн состанок со координаторите за ЕРАЗМУС+ програмата на ниво на Универзитет. На 

онлајн состанокот се споделуваа информации и се отвори дискусија за одредени новини во врска 

со Еразмус+ програмата, како во однос на мобилноста на студенти и академски кадар, така и во 

поглед на спроведување на проекти од истата програма. 
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17. АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ 

 

Извештајот претставува сублимиран приказ на активностите на Факултетското 

студентско собрание на Факултетот за безбедност - Скопје реализирани во период од 1ви јануари 

– 31 декември 2022г. 

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. 

Новиот состав на Факултетското студентско собрание е избрано со тајно гласање на 

избори одржани во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедност – Скопје на 

06.10.2022г. 

 

АКТИВНОСТИ  

 

1. На 09.03.2022г. членовите од ФСС – ФБС, Филип Јанковски и Лела Радуловиќ, 

студентот Нусри Барди присуствуваа на промоција на книгата на проф. д-р 

Марјан Ѓуровски во хотел Хилтон; 

2. На 16.03.2022г. под организација на ФСС – ФБС, се одржа студентска забава за 

студентите од Факултет за безбедност – Скопје. Учество земаа поголемиот дел 

од студентите на факултетот, како и други студенти од сродни факултети; 

3. Во период од 21 – 25.03.2022г. студентите Лела Радуловиќ и Муарем 

Шакировски учествуваа на проектот “Policing between the poles of prevention and 

control” од Полициската академија во Lower Saxony. Одговорни професори беа 

проф. д-р Никола Дујовски и проф. д-р Раде Рајковчевски; 

4. На 23.03.2022г. се одржа онлајн вебинар под организација на ФСС – ФБС и ФСС 

– ПФК на тема Малолетничка делинквенција со посебен осврт на сообраќајни 

кривични дела под модерација на студентот Лела Радуловиќ, а активно учество 

завземаа и останатите членови на ФСС – ФБС; 

5. На 02.04.2022г. студентите од ФСС – ФБС и дел од останатите студенти, 

учествуваа на “Кампања за безбедност на пешаците” во Битола, Скопје, 

Куманово под организација на МВР; 

6. Во период од 07 – 09.04.2022г. членовите од ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ и 

Аријан Сејдини, учествуваа на семинар за “Хибридни закани и надворешни 

актери за време на воена агресија во ЕУ – импликации врз регионалната 

безбедност” во хотел Турист, под организација на УКЛО и Конрад Аденауер; 

7. На 21.04.2022г. под организација на ФСС – ФБС и УСС – УКЛО, се одржа онлајн 

вебинар на тема Еколошки кривични дела во Република Северна 

Македонија.Говорник беше проф. д-р Марина Малиш Саздовска. Активно 

учество завземаа студентите и членовите на ФБС и настанот беше модериран од 

страна на Лела Радуловиќ; 

8. На 09.05.2022г. по повод Ден на Европа – 9 Мај 2022 година, говорници на онлајн 

младинските разговори беа членовите на ФСС – ФБС, Аријан Сејдини (тема: 

“Здравје и добросостојба на младите”) и Лела Радуловиќ (тема: “Квалитетно 

високо образование”); 

9. Во период од 03 – 07.10.2022г. студентите Весна Скендерска, Аријан Сејдини и 

Ивана Мукоска, учествуваа на програмот за миграции на тема:  

“Хуманитарен аспект на мешани миграциски текови” во хотел Солферино, 

Струга; 

10. На 06.10.2022г. беше изгласано новото членство и претседател на ФСС – ФБС; 

11. На 12.10.2022г. претседателот на ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ ја одржа првата 

седница во просториите на факултетот; 

12. На ден 14.10.2022г. новиот состав на ФСС – ФБС, оствари прва средба со 

менаџментот на Факултетот за безбедност – Скопје, со цел претставување на 

идни планови за работа на ФСС; 
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13. На 15.10.2022г. е креирана Инстаграм страна на ФСС – ФБС. Администратори 

на страната се: Ана Михајловска, Катерина Стојкоска, Екатерина Кузманоска и 

Лела Радуловиќ; 

14. На 17.10.2022г. студентките Весна Скендерска и  Христина Митаноска 

учествуваа на дискусија за нелегална сеча на шуми, заедно со проф. д-р Марина 

Малиш Саздовска и специјалниот агент Phill Huff од Шумската служба во САД 

15. На 20.10.2022г. членовите на ФСС – ФБС и студентите  учествуваа во 

Крводарителска акција под организација на Црвен крст и Факултет за безбедност 

– Скопје; 

16. На 26.10.2022г. членовите на ФСС – ФБС, Арион Рамадани и Игор Герасимовски 

учествуваа на предавањето во рамки на проектот Борба против илегални 

активности во шумарството”, заедно со останатите студенти од трета година. 

Одговорен за оваа активност беше проф. д-р Марина Малиш Саздовска; 

17. На ден 27.10.2022г. членовите на ФСС – ФБС, Ана Михајловска, Давор Талески, 

Арион Рамадани и Софија Маркова , заедно со останатите студенти од прва, 

втора, трета и четврта година, учествуваа на еднодневна планинарска тура до 

врвот Водно. Одговорен за оваа активност беше проф. д-р Јонче Ивановски; 

18. На 31.10.2022г. во организација на ФСС – ФБС, беше организирана презентација 

од страна на проф. д-р Наташа Пеовска за можностите за студирање во странство 

со програмата на Еразмус +. На овој настан учествуваа студентите Мартина 

Нешковска, Љупчо Наумов, Анастасија Спасова и Лела Радуловиќ. Гостин на 

настанот беше студентот Илија Блажевски кој го претстави неговото искуство со 

размената на студенти преку студирање во странство; 

19. На 03.11.2022г. под организација на УКЛО на одржаната јавна дебата за Урбана 

мобилност, членовите на ФСС – ФБС, Муарем Шакировски, Лела Радуловиќ и 

Давор Талески изработија кратко видео каде што ја прикажуваат важноста, 

целите и подобрувањето на системот за безбедност во сообракајот; 

20. На 03.11.2022г. се одржа интерактивно предавање Ментално здравје на младите 

– како до поголема благосостојба под организација на проф. д-р Драгана Батиќ, 

а активно учество завземаа членовите на ФСС – ФБС, Сара Мановска, Ана 

Михајловска, Арион Рамадани, Игор Герасимовски, Давор Талески, Лела 

Радуловиќ, Катерина Стојкоска и Екатерина Кузманоска, како и голем дел од 

студентите од прва, втора, трета и четврта година на факултетот; 

21. На 07.11.2022г. под организација на ФСС – ФБС И УСС – УКЛО, се одржа настан 

по повод Запознај го УСС и Обука за меки вештини од Кредо центарот во Битола. 

На овој настан учествуваа членовите на ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ, Арион 

Рамадани, Игор Герасимовски, Сара Мановска, Екатерина Кузманоска, Катерина 

Стојкоска и Ана Михајловска, како и голем дел од студентите од прва, втора, 

трета и четврта година на факултетот; 

22. На 08.11.2022г. претседателот на ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ ја одржа втората 

седница во просториите на факултетот 

23. На 17.11.2022г. по повод “Меѓународниот ден на студентот”, студентот Тоше 

Волкановски (прва година, Криминалистика), во освои првото место на 

универзитетскиот турнир по пинг – понг во салата Павел Шатев – Битола; 

24. На 29.11.2022г. членовите на ФСС – ФБС, Арион Рамадани и Сара Мановска 

учествуваа на научниот собир на тема “Не користи мобилен телефон додека 

возиш”, организиран од МВР, РСБСП, ФБС, како и голем дел од студентите од 

прва, втора, трета и четврта година на факултетот; 

25. Во периодот од 01 – 03.12.2022г. студентките Весна Скендерска и Лела 

Радуловиќ, учествуваа на научно конференција на тема “East and South – East 

Europe –Security Threats and Challenges” во Белград, Србија; 

26. На 05.12.2022г. претседателот на ФСС – ФБС одржа онлајн состанок со 

членството на ФСС со цел подобрување на текот на работењето и активностите. 

27. На 12.12.2022г. претседателот на ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ ја одржа третата 

седница во просториите на факултетот; 
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28. На 19.12.2022г. на онлајн предавањето од страна на проф. д-р Дарко Трифуновиќ, 

на тема “Современи безбедносни предизвици за регионот и за Европа”, 

учествуваа членовите на ФСС – ФБС, Арион Рамадани, Лела Радуловиќ и Игор 

Герасимовски; 

29. Во периодот од 19 – 21.12.2022г. членовите од ФСС – ФБС, Лела Радуловиќ, 

Игор Герасимовски и Арион Рамадани, како и студентите Весна Скендерска, 

Ариjaн Сејдини, Филип Цветановски (втор циклус), учествуваа на тридневна 

академија за “Дисеминатори на меѓународно хуманитарно правo” организирана 

од Црвен крст; 

30. На 26.12.2022г. од страна на ФСС – ФБС, беше покрената иницијатива за 

хуманитарна акција со собирање на парични средства, каде што собраните 

парични средства беа насочени во купување на новогодишни пакетчиња за 

децата без родители од ЈУ Детски дом 11 Октомври”; 

31. На 27.12.2022г. на традиционалното предновогодишно академско кафе со 

Министерот за внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски, учествуваа 

членовите на ФСС – ФБС, Игор Герасимовски, Лела Радуловиќ, Арион 

Рамадани, Весна Скендерска, како и голем дел од студентите од прва, втора, 

трета и четврта година на факултетот. 

 

Состав на Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје до 

Октомври 2022  

 

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 и член на Универзитетски Сенат 

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  

 

Нов состав на Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје 

до Октомври 2022 

 

1. Лела Радуловиќ – Претседател, Член на ДУ, Координатор за институционални 

посети 

2. Игор Герасимовски – Заменик претседател 

3. Муарем Шакировски – Претставник во ННС, Координатор за институционални 

посети 

4. Арион Рамадани – Претставник во ННС 

5. Давор Талески – Координатор за спортски активности 

6. Aна Михајловска 

7. Теодора Панчева – Координатор за хуманитарни активности 

8. Сара Мановска – Координатор за спортски активности 

9. Екатерина Кузманоска – член во УСС 

10. Катерина Стојкоска – член во УСС 

11. Софија Маркова – Координатор за забавни активности 
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Одржани седници: 

1. 12.10.2022 година со дневен ред предложени 9 точки 

2. 08.11.2022 година со дневен ред предложени 3 точки 

3. 12.12.2022 година со дневен ред предложени 4 точки 

 

18. АДМИНИСТРАТИВНАТА И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 

 

Извештајот за правната служба би го започнале со човечките ресурси. Имено, во првата 

половина на 2022 година во правната служба на факултетот беше ангажиран В.Д. Секретар, а 

потоа продолжи со работа како Соработник за човечки ресурси, кој беше и е ангажиран со 

договор за извршување на интелектуални услуги. Потребата од нови вработувања во факултетот, 

конкретно во правната служба е повеќе од неопходна затоа што работата е обемна и динамична. 

Кога сме кај вработувањата, што е секако поврзано со човечките ресурси на факултетот, може 

да се нагласи дека во календарската 2022 година е реализирано едно ново вработување на 

Сметководител I / Самостоен референт за сметководствени работи. За жал, немаше други 

вработувања, иако Годишниот план за вработување на ненаставен кадар за 2022 година доби 

согласност од Министерството за образование и наука и позитивно мислење од Министерството 

за информатичко општество. Поконкретно, Годишниот план за вработување на ненаставен кадар 

за 2022 година, бр.01-481/1 од 17.08.2021 година доби Согласност од МОН бр.14-12435/9 од 

27.09.2021 година и Позитивно мислење од МИОА бр.09-3363/4 од 02.11.2022 година. Правната 

служба, во 2022 година, работеше и на подготовка на Годишниот план за вработување на 

ненаставен кадар за 2023 година, а потоа постапуваше и по доставените укажувања за истиот. 

Годишниот план за вработување на ненаставен кадар за 2023 година бр.01-470/1 од 29.06.2022 

година доби Согласност од МОН бр.14-8805/6 од 04.08.2022 година и Позитивно мислење од 

МИОА бр.09-3363/7 од 24.11.2022 година. Во врска со планираните вработувања, поднесено е и 

Барање бр.04-536/1 од 30.08.2022 година на согласност за обезбедување на финансиски средства 

за вработување на асистенти и доценти. Во извештајниот период, три вработени колешки се 

вратија од своите отсуства/боледувања и продолжија со своите работни активности. Од друга 

страна, една колешка на почетокот на годината замина во пензија, а на друга и престана 

работниот однос по основ три дена неоправдано отсуство од работа. 

Значајно е да се истакне дека покрај успешно спроведените јавни набавки, се 

реализираше и јавна набавка на работи - градежни работи, во три делови за: електричарски 

работи, молерофарбарски услуги и генерално постградежно чистење. Градежните работи траеја 

неколку месеци и се одвиваа во текот на летниот период. По завршената јавна набавка, се 

овозможи поголема ефикасност и продуктивност кај вработените. 

Што се однесува до слободниот пристап до информации од јавен карактер, согласно 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник“ бр.101/2019), 

член 36 став 1: „Службеното лице на имателот на информацијата е должно да подготви годишен 

извештај за спроведување на овој закон, да го достави до Агенцијата до 31 јануари во тековната 

година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на информации од 

јавен карактер.“ Во текот на календарската 2022 година нема поднесени барања за пристап до 

информации од јавен карактер. 

Поголемиот број од актите кои се изработуваат во правната служба, се заверуваат 

електронски, во електронскиот систем за управување со документи (DMS) за заверување на 

документите/записите. Тоа претставува водење на електронска архива, поединечно како и за 

другите служби, така и за правна служба. Вкупно 477 акти беа заверени во DMS на правната 

служба во календарската 2022 година. Поврзано со електронското заверување на документи е 

секако и архивирањето на предметите согласно Планот на архивски знаци за распоредување на 

актите за 2023 година на Факултет за безбедност – Скопје, Листа на документарен материјал со 

рокови на негово чување за 2023 година на Факултет за безбедност – Скопје и Листа на архивски 

материјал за 2023 година на Факултет за безбедност – Скопје. Наведените план и листи согласно 

член 21 став 3 од Законот за архивски материјал, беа доставени до Државниот архив заради 

добивање согласност за примена на истиот. Во оваа насока е и член 28 од Уредба за канцелариско 

и архивско работење: „Планот на архивски знаци, Листата на архивски материјал и Листата на 

документарен материјал со рокови за негово чување се доставуваат до Државниот архив до 30 

http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
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ноември во тековната година, а се применуваат во наредната година.“  Постапувајќи по нашиот 

допис, Државниот архив донесе Решение УП 1 бр.17-486 од 30.11.2022 година за согласност на 

планот и листите.  

Покрај наведеното, во овој период правната служба ги извршуваше своите тековни 

работни задачи, односно подготовка на: 

- договори (за лекторирање, издавање учебници, ангажирање на лица по разни основи, 

со економски оператори за јавни набавки, проекти, преведувачки услуги, студирање, 

ангажирање професори од други факултети, купопродажба на стручна литература),  

- меморандуми (за соработка со институции и тела од државата и надвор од неа), 

- решенија (за исплата на ментори, комисии за подобност, оценка и одбрана, 

рецензенти, лектори, продадени изданија, отпремнина, наградување, слободни 

денови, годишен одмор, распоредување на работни места, испишување, 

продолжување студии, промена на презиме, промена на статус од редовен во 

вонреден студент, премин на студии од еден на друг универзитет, поврат на средства, 

користење на службени мобилни телефони), 

- одлуки (за потреба од јавни набавки, формирање комисии, организациони, 

уредувачки одбори, распишување конкурси, избор на учесници во проекти, мирување 

на студии), 

- дописи (до универзитетот, институции, министерства, органи, тела), 

- известувања (за прием на книги во книжара, за на веб страница), 

- соопштенија (за објава на огласи во дневен печат, за одбрана на докторски 

дисертации, магистерски и специјалистички трудови), 

- одговори (на приговори, на барања), 

- изјави (за проекти, за користење службен телефонски број), 

- потврди (за редовен работен однос), 

- статистики, табели, списоци (за министерства, универзитет), 

- овластувања и полномошна (за продекани за потпишување, за продекани за присуство 

на седници на Ректорска управа, за регистрирање на службени возила, за пријави и 

одјави на вработени во Агенција за вработување), 

- записници (од Наставно – научен совет, Деканатска управа, контроли по одделенија, 

одбрани на втор и трет циклус студии) и  

- сите останати акти кои произлегуваат од делокругот на работа на факултетот. 

 

 

19. ЗАКЛУЧОК 

 

Заклучок од седницата на Наставно – научен совет одржана на 26.01.2023 година: 

Факултетот за безбедност повеќе од 10 години нема вработување на наставно-научен 

кадар. Асистенти не се избрани од 2012 година, а доценти и подолго. Сите наставници вработени 

во Факултетот се избрани во наставно-научното звање редовен професор и вонреден професор.  

Со тоа се доведува во прашање редовното функционирање на Факултетот и 

реализацијата на студиските програми. Потребно е да се преземат поенергични мерки за 

вработување на наставно – научен кадар и за тоа треба да се известат Ректорот на Универзитетот 

„Свети Климент Охридски“ од Битола, Министерството за образование и наука и 

Министерството за финансии. 

 

 

   

      Д  Е  К  А  Н  

                                                              

         Проф. д-р Никола Дујовски 


