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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ
СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО И КРИМИНАЛИСТИКА (51117) И
ДРУГО (51128)
Врз основа на Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје
бр. 08-5/44, од 1.04.2016 година, беше формирана Рецензиона комисија за избор на еден
наставник во сите наставно–научни звања на научната област Социологија на правото и
Криминалистика (51117) и Друго (51128). Комисијата во состав ред. проф. д-р Цане
Мојаноски- претседател, ред. проф. д-р Пере Аслимоски- член и ред. проф. д-р Борис
Мургоски- член, откако ја разгледа доставената документација на до Сенатот го поднесува
следниот

Р Е Ф Е Р А Т
за избор на наставник
Комисијата по добивањето на доставената документација согласно конкурсните услови
констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за безбедност- Скопје,
објавен во дневните весници ,,Нова Македонија,, и ,,Факти,, на 27-28.02.2016 година, се
пријавил еден кандидат. Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, па
согласно тоа прифати да го разгледа, проучи и доставува Реферат за избор на наставник до
Сенатот на Универзитеот „Св. „Климент Охидски“ - Битола.
На објавениот Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно- научни звања на
научната област Социологија на правото и криминалистиката (51117) и Друго (51128) се
пријави еден кандидат – вон. проф. д-р Злате Димовски.
Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, дека ги исполнува сите
услови предвидени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати да го разгледа, да го проучи и да достави
Реферат за избор на наставник до Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола.
1.

Биографски информации и професионален развој

Кандидатот Злате Димовски роден е на 02.10.1966 год. во Битола. Основното и
средното образование ги завршил во Битола. На Факултетот за Безбедност студирал од 198721.09.1991 година, каде се стекнал со звањето дипломиран криминалист. Од март 1992 година,
работи како помлад инспектор во МВР на РМ, во СДБ- Битола. Во извршувањето на работните
задачи покажал забележливи резултати и во неколку наврати бил пофалуван и наградуван. Во
1999 година е поставен за Главен инспектор – раководител.
Последипломски студии завршува и одбранува магистерска теза на тема „ Илегалната
трговија со оружје, муниција, и распрскувачки материјали поврзани со тероризмот – со
посебен осврт на Р. Македонија во период од 1989-1998 година“ на Факултетот за Безбедност
во Скопје во 2002 година. Од 2004 година работи како предавач на Полициската академија во
Скопје. Работи како наставник – инструктор. Бил предавач на курсевите за полициски
службеници и млади инспектори. Бил Главен координатор за специјални и менаџмент курсеви
во Кабинетот на Директорот на Полициската академија и одговорен за комуникацијата со МВР
и другите институции за потреба од курсеви и обуки.
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На Полициската академија (правен наследник е Факултетот за Безбедност) во 2004
година, кандидатот е избран за асистент на Катедрата за криминалистички науки.
Докторската дисертација под наслов „Тероризмот во Република Македонија, со
посебен осврт на криминолошките аспекти“ ја пријавил на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања во Скопје и успешно ја одбранил на 02.10.2006 година, при
што се стекнал со звање Доктор по социолошки науки.
За доцент по предметот „ Криминалистичка тактика 1 “ е избран на 31.01.2007 (билтен
на Универзитетот „ Свети Климент Охридски “ бр. 291 од 10.02.2007 ). Истата година е
поставен за Главен координатор за ЕКТС на Факултетот за Безбедност- Скопје. Во 2008 година
е избран за Продекан за наставно- научни прашања. Во 2009 година е именуван за в.д.
Раководител на Катедра за Безбедносни науки и безбедност во приватниот сектор. Во 2011
година избран е за вонреден професор на областа Социологија на правото и криминалистика
(51117).
Во текот на работењето на Факултетот за Безбедност – Скопје, работните задачи ги
извршува совесно, одговорно и на високо научно и стручно ниво. Анагжиран е на повеќе
задачи, учествува на голем број симпозиуми и меѓународни конференции. Издал повеќе
научни и стручни трудови, ментор е на докторски дисертации, на магистерски и дипломски
трудови, член е на комисии за оценка и одбрана на магистерски и докторски дисертации. Се
јавува како рецензент на научно- стручни трудови, како и Рецезент за избор во научни звања
на еден број соработници и доценти. Бил ментор на докторска дисертација и член на комисија
во странство (докторска дисертација на м-р Елдар Шаљиќ – Интернационален Универзитет во
Нови Пазар, Правен факултет ). Ментор и член на комисија на неколку магистерски тези во
странство, ментор или член на комисија на дипломски трудови во земјата и странство (Правен
факултет – департман на Интернационалниот Универзитет – Ниш ). Бил член во Програмски
одбори на Меѓународни научно-стручни списанија, конференции во земјата и странство, водел
панели и сл. Исто така по повик на одредени теми повеќе пати учествувал во јавни медиуми и
трибини, тркалезни маси и советувања.
Професионалното движење на кандидатот е насочено кон научно истражување, на стручни
проблеми и барање решенија, со примена на современите научни дострели, на низа проблеми
од сферата на социологијата, криминологијата и посебно на криминалистиката.
2. Педагошка дејност
Стекнатото педагошко искуство како асистент, доцент и вонреден професор
на
Факултетот за Безбедност- Скопје, кандидатот д-р Злате Димовски, успешно го усовршува и
надоградува и денес. Така кандидатот во прв циклус студии, реализирал настава по повеќе
предметни пограми (“Криминалистичка тактика 1“;“Вовед во криминалистика и
криминалистичка тактика “ ; “Mетодика на истражување на тероризмот“ ; “Криминалистичко
разузнавање“ ; ,,Криминалистичка методика,,; “ Меѓународен тероризам “) и на вториот циклус
универзитетски студии на Факултетот за Безбедност настава реализира по повеќе предметни
програми (“Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање“; “Перење на пари и
финансирање на тероризам“;
“Разузнавање и контраразузнавање“; ,,Разузнавање и
меѓународна безбедност,,;
“Тероризам“ ; “Криминалистика – тактика, техника,
методика“;,,Безбедносни старегии,,; ,,Антитероризам и контратероризам,,).
Тој со Одлука на ННС на Факултетот за Безбедност, а по покана од Интернационалниот
Универзитет од Нови Пазар, Република Србија, бил ангажиран како наставник во Департманот
на овој универзитет во Ниш, наставник на Правниот факултет- Кичево на прв циклус студии, и
по покана од Институтот за одбранбени и мировни студии при Филозофскиот Факултет од
Скопје и ФОН Универзитетот- Скопје, ангажиран е на втор циклус на студии.
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Наставно- педагошката дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со постојано
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на
студентите. Се залага за осовременување на наставата и унапредување на научната соработка
како со студентите, така и со високо стручниот кадар на Факултетот, како и научно стручна
соработка со други Високо – образовни и други институции, во земјата и странство.
Посебно внимание посветува на подигнување на академски кадар. Така кандидатот
целосно се посветил на подигнување на неговите асистенти, сега наставен кадар доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, воведувајќи ги постепено во страучната, научноистражувачката и апликативната работа. Истите веќе во своите средини уживаат рејтинг на
изградени научни работници. Исто така кандидатот Димовски досега бил ментор на докторски
дисертации (5), ментор на магистерски тези (над 15) дипломски трудови (над 80). Секогаш се
трудел да им помогне на студентите да ги насочи, им овозможи интеракција, самоизразување
и сопствено потврдување.
3. Оценка од самоевалуација
Во поткрепа на претходно наведените констатации, зборуваат и податоците од
извршената евалуација, каде кандидатот е позитивно оценет. Врз основа на спроведената
внатрешна евалуација во 2014 година од страна на Комисијата за евалуација, севкупниот
работен ангажман на вонр. проф. д-р Злате Димовски е оценет со просечна оценка 4 или
80,65% успешност. Вреднувањето на успехот кој произлегува од батерија на 22 анкетни
прашања е направен со посебна методолошка постапка
Согласно извршената евалуација видно е дека кандидатот е соодветно подготвен за
квалитетна реализација на предавањата, за време на нив е подготвен и предизвикува интерес
кај студентите, користи интерактивни методи на наставата и ги мотивира студентите за
вклучување во наставниот процес, стимулира дополнителна активност кај студентите, нуди
повеќе професионални можности во функција на зголемување и продлабочување на знаењата
по предметот, предметната настава ги проширува и продлабочува знаењата на студентите,
фондот на наставата соодветствува со тежината и обемот на предметната програма.
Kандидатот редовно ги изведува обврските од наставниот процес, отворен е и достапен за
консултации и соработка, личната култура и односот на кандидатот се на соодветно академско
ниво.
Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите кандидатот, е позитивно
оценет во однос на: стилот и разбирливоста на презентација на материјалот, регуларноста на
наставата, можноста на студентите да бидат вклучени во интерактивна настава, предизвикува
заинтересираност за предметот кај слушателите, нагласувајќи ја посебно практичната примена
на знаењата од предметните содржини за во иднина, рационално го искористува времето
предвидено за настава при што за време на одржувањето на истите создава пријатна
атмосфера, со посветување на додатно време за консултации, транспарентно ги оценува
резултатите од работата на студентите, им овозможува на студентите користење на помошни
материјали, теоретската и практичната настава ги има добро избалансирано и поврзано,
студентите имале можност да работат самостојно и содржината на часовите е погодна за
подготвување на испитите, стимулирање активност во проекти, презентации, семинарски и
други активности, комуникативноста при презентирање на материјалот и односот спрема
студентите.
Согласно горе наведеното рецензионата комисија го ценеше како позитивен извештајот
од самоевалуацијата за кандидатот.
4.

Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност

Во изминатиот период кандидатот доцент д-р Злате Димовски, покрај педагошката дејност
пројавува забележителна активност и на планот на научната, стручната и апликативна дејност,
манифестира преку учество на бројни научни симпозиуми, конференции и дебати во земјата и
странство и се пројавил со објавување на научни и научно-стручни трудови. Во нив тој врши
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презентирање на мноштвото нови сознанија од научните подрачја во кој тој пројавува особен
интерес, притоа мошне успешно ги презентира резултатите, од богата практична и
истражувачка дејност. Кандидатот посетувал повеќе курсеви во орагнизација на домашни и
странски институции, учествувал во повеќе работни групи, предавања и стручни и научни
собири, меѓународни научни и стручни конференции, како и обуки каде присуствувал како
предавач, презентер и слушател. Дел од нив се и следните:
 Остварил бројни тематски студиски посети и учества на меѓународни научни и
стручни конференции (истите ќе бидат наведени заедно со трудовите кои се
презентирани во делот што следи) и тоа во:
• Логнес, Франција
• Рим, Р. Италија – Размена на искуства за борба против трговија со луѓе и
нелегална миграција
• Будимпешта, Р. Унгарија , CARDS 2 проект на Совет на Европа
• Батон Руж, Луизијана, САД
• Нови Пазар- Р. Србија
• Стокхолм , Норчепинг, Шведска
• Софија, Р. Бугарија
• Брисел, Белгија
• Париз, Франција
• Белград, Р. Србија
• Бања Лука, Р. Српска, БиХ
• Тара, Р. Србија
• Ниш, Р. Србија
• Бања Лука, Република Српска, БиХ
• Сарајево, БиХ
• Тирана, Албанија
• Крагуевац, Р. Србија
• Љубљана, Р. Словенија
Исто така кандидатот учествувал во научно истражувачки проекти:
-

Истражување на јавното мислење на граѓаните за безбедноста и безбедносните
закани на Република Македонија, проект реализиран преку Факултетот за
безбедност-Скопје;

-

,,Ризици и закани од перењето пари и финансирање тероризам,,- партнерство на
Владата на Република Македонија со Светска банка и TAIEX- меѓународен
проект;

Објавил повеќе учебници и монографии и учеството на бројните научни и стручни
меѓународни конференции го остварувал со свои трудови. Листата на трудови помеѓу двата
избори е следна:
 Објавени научни и стручни трудови
- Учебници, учебни помагала и монографии
1. Тероризам, Факултет за инжинерски менаџмент, Институт за безбедност, Белград,
2015 , ISBN 978-86-89691-08-5
2. Меѓународен тероризам- Факултет за безбедност- Скопје, 2011, ISBN 978-608-453215-6
3. Криминалистичка методика, Internacionalen Univerzitet- Novi Pazar, учебник, – ISBN
978-86-915211-0-3
4. Безбедноста и безбедносните закани на Република Македонија- научно
истражувачки извештај, Факултет за безбедност- Скопје, 2015, ISBN978-608-4532-59-0
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5. Криминалистичка методика, Пи-прес Нови Пазар, коавторство со Елдар Шаљиќ,
Душко Томиќ и Предраг Мариќ, 2012, ISBN 978-86-907699-1 ; Повторно издание,
Пирот, 2013 ISBN 978-86-6023-255-9
Објавени трудови во списанија и собири од национален и меѓународен карактер:
1. Security dimensions of contemporary trends of human trafficking (Безбедносне димензије
савремених трендова трговине људима – Безбедносна димензија на современите трендови
на трговијата со луѓе), коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, Thematic proceedings of
international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, volume II,
Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 3-4.03.2011, стр. 503-512;
2. Maze of the financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of
terrorism (Лавиринт финансијских средстава у процесу прања новца у функцији
финансирања тероризма – Лавиринтот на финансиските средства во процесот на перење
пари во функција на финансирање на тероризам), коавтор со Ице Илијевски и Кире
Бабаноски, Зборник радова, Меħународна научностручна конференција: „Супротстављање
тероризму – меħународни стандарди и правна регулатива“, Висока школа унутрашњих
послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република
Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Мраковица, Национални парк – Козара, 2930.03.2011, стр. 113-128;
3. Specifics of the Intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods,
(Specifičnosti Obaveštajne agencije Republike Makedonije i njeni radni metodi –
Специфичностите на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија и нејзините
методи на работа), коавтор со Кире Бабаноски и Ице Илијевски, NBP – Journal of
criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 1, Academy of
Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd,
Beograd, 2011, стр. 179-197;
4. Inteligence process as a key link in the fight against terrorism (Разузнавачкиот процес како
клучна алка во борбата против тероризмот), коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски,
International scientific conference: Security in the post conflict (Western) Balkans: Transition and
challenges faced by the Republic of Macedonia (Security Studies and the Science of Security),
vol. 1, Ohrid, 27-28.05.2011, стр. 268-281;
5. The role of Interpol in the fight against trafficking in cultural goods and natural rarities, (Улога
Интерпола у борби против трговине културним добрима и природним реткостима –
Улогата на Интерпол во борбата против трговијата со културни добра и природни
реткости), коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, Зборник радова са научностручног скуп са међународним учешћем „Сузбијање криминала у оквиру међународне
полицијске сарадње“, Криминалистичко-полицијска академија – Београд у сарадњи са
Hanns Seidel Stiftung, Тара, 28-30.06.2011, стр. 1-10;
6. Аспекти обезбеђења транспорта новца у земљама Европске уније (Аспекти на
обезбедувањето на транспорт на пари во земјите од Европската унија), коавтор со м-р
Кире Бабаноски и м-р Ице Илијевски, Безбједност – Полиција – Грађани, Министарство
унутрашњих послова, Република Српска, Бања Лука, година VII, број 3-4/11, стр. 397-408;
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7.

The influence of the Albanian extremism and terrorism from Kosovo on the national security of
the Republic of Macedonia, (Влијанието на албанскиот екстремизам и тероризам од Косово
врз националната безбедност на Република Македонија) коавтор со м-р Ице Илијевски и мр Кире Бабаноски, Međunarodni tematski zbornik Političko nasilje, Filozofskoj fakultet,
Universitet u Prishtini sa privremenim sedište u Kosovskoj Mitrovici, 2011, стр. 111-122;

8. КД Финасирање на тероризам- компаративна анализа на кривичните законодавства во
некои земји од светот, коавтор со м-р Ице Илијевски, Хоризонти, меѓународно научно
списание, година VII, број 7, декември 2011, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола;
9. The meaning of the customs administration in the collaboration and the exchange of data in the
fight against the organized crime, коавтор со м-р Ице Илијевски, XI International conference ,,
Service sector in terms of changing environment, Ohrid, 27-29.10.2011;
10. Меѓународна соработка во борбата против организираниот криминал, со посебен осврт на
борбата против незаконската трговија со дрога, International conference- National drug
strategy- drug suplly reduction, 25-17.06.2011, Ohrid;
11. Actual situation and future perspectives of the private security in the Republic of Macedonia
(Актуелни состојби и идни перспективи на приватното обезбедување во Република
Македонија), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, NBP – Journal of
criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 17, no. 2, Academy of
Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2012, стр. 73-85;
12. Security-criminalistics dimensions of cyber-terrorist attacks (Безбедносно-криминалистички
димензии на сајбер-терористичките напади), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, Зборник радова Међународна научностручна конференција Сузбијање
криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал, Висока
школа унутрашњих послова, Управа за полицијско образовање, Министарство унутрашњих
послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Лакташи, Бања Лука, 2830.03.2012, стр. 65-77
13. Preventive measures taken by the law enforcement agencies for reducing abuse of the visa
liberalization – The case of false asylum seekers from Macedonia (Превентивните мерки кои ги
преземаат органите надлежни за спроведување на законот за спречување на злоупотребата
на визната либерализација – случајот со лажните азиланти од Македонија), коавтор со
проф. д-р Звонимир Ѓорѓевиќ, м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Меѓународна
научна конференција Безбедноста и евроатлантските перспективи на Балканот,
Полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи), Том II, Охрид, 2526.05.2012, стр. 106-123;
14. Reforms in the security sector – condition for Euro-atlantic integration of the Republic of
Macedonia (Реформите во безбедносниот сектор – услов за евроатлантско интегрирање на
Република Македонија), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, I годишна
меѓународна конференција, Глобалната безбедност и предизвиците на 21-от век, МИТ
Универзитет, Факултет за менаџмент – Безбедност и финансиска контрола, поддржана од
Амбасадата на Република Словачка, Македонски Брод, 09.06.2012;
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15. Финасирање тероризма преко организованих облика трговине дрогом, коавтор со проф. д-р
Звонимир Џорџевиќ и м-р Ице Илијевски, Полиција и људска права у Републици Србији,
научно- стручни скуп са меџународним учешчем, Тара, 19-21.6. 2012 год.;
16. Security aspects and implications of migration movements in the Republic of Macedonia
(Безбедносните аспекти и импликации на миграциските движења во Република
Македонија), коавтор со доц. д-р Анета Станчевска, м-р Ице Илијевски м-р Кире
Бабаноски, International scientific conference ,, Migration and labour market, Крушево, 1920.10. 2012;
17. Connection between narco-crime and contemporary terrorism: The concept of narco-terrorism
(Поврзаноста на нарко-криминалот и современиот тероризам: Концептот на наркотероризам) коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, презентиран на Третата меѓународна конференција за борба против трговијата
со дрога „Нарко-криминалните организации, состојбата во Европа со специјален фокус на
Балканот“, организирана од Министерството за внатрешни работи на РМ и Женевскиот
центар за демократска контрола на вооружените сили (DCAF), Охрид, 16-18.10.2012;
18. Republic of Macedonia as a transit country for the illegal trafficking in the „Balkan route“
(Република Македонија како транзитна земја за илегална трговија во „Balkan route“),
коавтор со м-р Кире Бабаноски и м-р Ице Илијевски, Conference Proceedings, Book of
abstracts, The Ninth Biennial International Conference: Criminal Justice and Security in Central
and Eastern Europe, Contemporary Criminal Justice Practice and Research, University of
Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, September, 2012, стр. 93-94
објавен во Varstvoslovje, Journal of criminal justice and security, 2013, year 15, no.2, pp. 203217;
19. The role of the Ombudsman in the control and oversight of the security system in the Republic of
Macedonia (Улогата на Народниот правобранител во контролата и надзорот врз
безбедносниот систем во Република Македонија), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International scientific
conference „Archibald Reiss days“, Topic: Rule of law, police and crime suppression, vol. III,
Academy of criminalistic and police studies – Belgrade, 1-2.03.2013, стр. 341-350;
20. Criminal acts against public traffic safety – with a special focus to the articles related to
endangering traffic safety of the Criminal code of the Republic of Macedonia (Кривични дела
против безбедноста во јавниот сообраќај – со посебен осврт на членовите поврзани со
загрозување на безбедноста во сообраќајот од Кривичниот законик на Република
Македонија), коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, м-р Кире Бабаноски и м-р Ице
Илијевски, Thematic proceedings, VIII International Conference Road safety in local
community, Valjevo, Divcibare Hotel, 18-20.04.2013, стр. 185-190;
21. Cyber attacks and their real threat for modern world (Компјутерските напади и нивната реална
опасност за современиот свет), коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, м-р Ице Илијевски
и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: The Balkans between Past and
Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, vol. I, Ohrid, Republic of
Macedonia, 05-08.06.2013, стр. 634-648;
22. Policisko ispitivanje – process dolaska do priznanja od strane osumnjicenih lica, коавтор со асс.
м-р Ице Илијевски, Zbornik radova, Megjunarodno – strucna konferencija, Kriminalisticki I
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krivicno procesni aspekti dokaza I dokazivanja, volume VI, broj 1, Sarajevo, 10-11.10.2013, str.
269-278;
23. The dispute over Macedonia's name – a source of problems between the citizens of the two
Balkan countries (Спорот околу името Македонија – извор на проблеми меѓу граѓаните на
две соседни балкански држави), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски,
Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 2013, стр. 170-179;
24. Responsibility of police officers in the Republic of Macedonia – criminal law, misdemeanor,
material and disciplinary responsibility (Одговорност на полициските службеници во
Република Македонија – кривично-правна, прекршочна, материјална и дисциплинска
одговорност), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of
international significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, Topic: Rule
of law, police and crime suppression, vol. II, Academy of criminalistic and police studies –
Belgrade, 3-4.03.2014, стр. 71-79;
25. Сообраќајно-безбедносна состојба и улога на возачите во безбедноста во патниот сообраќај
во Република Македонија, коавтор со проф. д-р Борис Мургоски, м-р Кире Бабаноски и м-р
Ице Илијевски, 9 та Међународна Конференција „Безбедност саобраħаја у локалној
заједници“, Зајечар, Србија, 9-11.04.2014, стр. 437-442;
26. Strengthening the rule of law and accountability/responsibility of institutions, коавтор со асс. м-р
Ице Илијевски и Бојан Јовчевски, International scientific conference: European integration
process of western Balkans countries, Pjeter Budi College, Kosovo, 31.05.2014;
27. Criminal profiling based on the state of the crime scene (Криминалистичко профилирање врз
основа на состојбата на местото на настанот), коавтор со м-р Ице Илијевски, International
scientific conference Macedonia and the Balkans, A hundred years after World War I – Security
and Euro-atlantic integrations, vol. 1, Ohrid, 3-5.06.2014, стр. 371-383;
28. Comparative analysis of the phenomenological features of illicit trafficking in arms, ammunition
and explosive in the Republic of Macedonia within the period 1989-1998 and 2001-2010,
коавтор со д-р Ице Илијевски, м-р Иван Ристов и д-р Кире Бабаноски, Хоризонти,
меѓународно научно списание, серија А, општествени и хуманистички науки, година Х,
број 16, септември 2014, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, стр. 5364;
29. Development of criminalistics as science in the Republic of Macedonia (Развојот на
криминалистиката како наука во Република Македонија), коавтор со доц. д-р Ице
Илијевски и д-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Criminalistic education,
situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Faculty of security – Skopje, FON Skopje,
Republic of Macedonia, 24-25.10.2014
30. The risks of money laundering and financing of terrorism (Ризиците за перење пари и
финансирање на тероризам), коавтор со проф. д-р Звонимир Ѓорѓевиќ, доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, Међународна конференција "Правна држава и
стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету", 2123.04.2015, Крагујевац, Србија;
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31. Criminalistic characteristics of hooliganism – violence at sport matches (Криминалистички
карактеристики на хулиганизмот – насилство на спортски натпревати), коавтор со д-р Ице
Илијевски, Thematic proceedings of international significance, International scientific
conference „Archibald Reiss days“, Volume I, Academy of criminalicstic and police studies,
Belgrade, 03-04.03.2015, стр. 137-146;
32. Stages of preparation and realization of the terrorist acts (Фази на подготовка и изведување на
терористичките акти - Фазе планирања и реализације терористичког акта , коавтор со проф.
д-р Звонимир Ѓорѓевиќ и доц. д-р Кире Бабаноски, Scientific and professional conference with
international participation “Countering Contemporary Forms of Crime – Analysis of the Current
Situation, European Standards and Measures for Improvement”, vol. I, Academy of Criminalistic
and Police Studies – Belgrade and the Hanns Seidel Foundation, Tara, 26-29.05.2015, стр. 303311;
33. Criminological profile of the crimes against the general safety of people and property in the
Republic of Macedonia (Криминолошки профил на кривичните дела против општата
сигурност на луѓето и имотот во Република Македонија), коавтор со доц. д-р Кире
Бабаноски и доц. д-р Ице Илијевски, Conference proceedings, Second International conference
on Interdisciplinary Studies, International institute for private-commercial and competition law in
partnership with Tirana business university, Albanian national chamber of mediators, University
College Pjeter Budi, Pristina, Tirana, 19.12.2015, pp. 145-159;
34. Weapons of mass destruction as a security treat in the function of realizing terrorist goals
(Оружјето за масовно уништување како безбедносна закана во функција на реализирање на
терористичките цели), коавтор со доц. д-р Ице Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски,
International scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies,
Faculty of security – Skopje, Ohrid, 02-03.06.2015;
35. Security challenges and Euro integration of the Republic of Macedonia (Безбедносните
предизвици и евроинтеграцијата на Република Македонија), коавтор со доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference “Contemporary
security paradigms and challenges: Theory and practice”, Institute for security, defense and peace,
Faculty for philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, 18-19.09.2015;
36. The use of police service dog in crime investigation (Примена на полициското службено куче
во откривањето на криминалитетот), коавтор со доц. д-р Ице Илијевски и доц. д-р Кире
Бабаноски, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 2015;
37. Elements of the terrorism reviewed through instrumentum operandi, organizational setup and
phases of realization of the terrorist act (Елементи на тероризмот разгледани преку
instrumentum operandi, организацијата и фазите на реализација на терористички акт),
коавтор со доц. д-р Ице Илијевски, доц. д-р Кире Бабаноски и м-р Васе Русуманов,
AJBALS- Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, IIPCCL
Publishing, Vol. 2 No.1, March 2016, Tirana, Albanija, ISSN 2410-3918 (Импакт фактор 0.715/
2015);
38. Organizational structure, functions and role of the security system in the process of dealing with
security risks and threats in the Republic of Macedonia, коавтор со д-р Ице Илијевски, д-р

10
Кире Бабаноски, AJBALS- Academic Journal of Business, Administration, Law and Social
Sciences, IIPCCL Publishing, Vol. 2 No.1, March 2016, Tirana, Albanija, ISSN 2410-3918
(Импакт фактор 0.715/ 2015)
39. Narco-terrorism in the contemporary conditions: Financing of the terrorist activities by the illegal
drug trafficking (Нарко-тероризмот во современи услови: Финансирање на терористичките
активности преку илегалната трговија со дрога), коавтор со доц. д-р Ице Илијевски и доц.
д-р Кире Бабаноски, International scientific conference Contemporary trends in social control of
crime, Faculty of security – Skopje, Ohrid, (Рецензиран- прифатен труд кој ќе биде
презентиран на 30-31.05.2016)
40. Security analysis of cash in transit attacks in the Republic of Macedonia (Безбедносна анализа
на нападите врз транспортот на пари во Република Македонија), коавтор со доц. д-р Кире
Бабаноски и доц. д-р Ице Илијевски, International academic conference „Private security in the
21st century: Experiences and challenges“,Institute for security, defense and peace, Faculty for
philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, (Рецензиран прифатен труд
ќе биде презентиран 15-16.09.2016).

5. Краток осврт на трудовите :
А) Учебници, учебни помагала и монографии
- Криминалистичка методика – учебник на Интернационален Универзитет, Нови
Пазар . коавтор со проф. д-р Звонимир Џорџевиќ
Овој труд е објавен на српски јазик, и е рецензиран од проф. д-р Бранислав Симоновиќ,
проф. д-р Методија Ангелески. Во него се разработуваат појавните облици и начините на
дознавање и откривање на значаен број кривични дела. Структурата на трудот е таква
поставена да ги задоволи потребите на основна учебничка литература. На почетокот се
општите размислувања за методиката на откривање и докажување на кривичните дела,
односно разработен е современиот криминалиитет како предмет на криминалистичката
методика, поимот и местото на методиката во системот на криминалистичката дисциплина
како наука и односот на криминалистичката методика со кривичното право. Во
понатамошниот дел од овој труд детално е разработена методиката на откривање и
докажување на поединечни кривични дела. Во трудот како кривични дела за кои е разработена
методиката на откривање и докажување се: Методика за откривање и докажување убиства,
Убиство на дете при пораѓај, Методика на откривање и докажување на киднапирање, Методика
на откривање и докажување на силување, Методика на откривање, докажување и разрешување
на кражби, Методика на сузбивање на разбојнички кражби и разбојништво, Методика на
откривање и докажување измами, Методика на откривање и докажување на изнуди и уцени,
Методика на откривање и докажување на фалсификување на пари, Методика на откривање и
докажување на даночно затајување, Методика на откривање и докажување на перење пари,
Методика на откривање и докажување на несовесно работење во економската сфера, Методика
на сузбивање на злоупотреба на дрога, Методика на откривање и разјаснување на еколошки
деликти, Методика на откривање и разјаснување на компјутерски криминалитет, Методика на
откривање и докажување тероризам, Методика на откривање и докажување на диверзии и
саботажи, Методика на откривање и докажување на шпиунажа, Методика на откривање и
докажување на службената положба, Методика на откривање и докажување проневера,
Методика на откривање и докажување на кривични дела од корупција и Методика на
откривање и докажување на трговија со луѓе. За секоја од наведените кривични дела дадена е
негова одреденост и санкционираност во Кривичниот Законик на Р. Србија, како и начините на
извршување, откривање и докажување. Методиката која е појаснета за големиот број кривични
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дела, му дава особено значење на овој труд, кој претставува една целина и извор на голем број
информации кои би помогнале поедноставно дознавање и откривање на секое кривично дело.
Овој труд претставува извор за црпење на информации за едукација на студентите од областа
на безбедноста, и секако од големо значење е за катедрите кои ја работат оваа проблематика.
-

“Меѓународен тероризам“ –учебно помагало на Факултетот за Безбедност –
Скопје, 2011

Трудот со наслов “ Меѓународен тероризам “ е издаден во 2011 година, Скопје, во
коавторство со Ице Илијевски. Тој со одлука на Наставно научен совет на Факултетот за
Безбедност е усвоен како учебно помагало за студентите од сите студиски програми на
Факултетот за Безбедност за наставната програма “ Меѓународен тероризам “. Овој труд е
поделен во седум целини. Во првиот дел се разработуваат следните прашања : Поимно,
институционално одредување на тероризмот; Историски и доктринарни облици на тероризмот
и одност на меѓународните организации кон тероризмот. Исто така се претставени и
активностите кои се преземаат од страна на Организацијата на Обединетите нации.Во вториот
дел на трудот се третираат актуелните кривично правни аспекти на тероризмот и други дела
согласно измените на КЗ на РМ. Третиот дел ги елаборира кривично правните решенија за
тероризмот во повеќе држави од светот. Во четвртиот дел се презентираат криминолошките
карактеристики на тероризмот во светот, односно причините, карактеристиките и целите на
современиот тероризам. Презентирани се информации и е анализирана нивната организациска
поставеност, целите, методите и начините на дејствување на терористички организации во
светот, како и фазите на изведување на теорирстичкиот акт. Петтиот дел е посветен на
современите форми на тероризам во светот како претпоставка за преземање на превентивнорепресивни мерки и активности. Шестиот дел на овој труд, обработува прашања кои се
однесуваат на начините на детектирање, откривање, расветлување и процесирање на актите на
теорирзам. Овде посебно е обработен начинот на откривање и докажување на кривичното дело
тероризам. Во седмиот дел од трудот се актуелизира борбата против тероризмот во светот. Во
овој дел се анализираат теоретските и практичните аспекти на борбата против тероризмот и
справување со евентуалните последици, посебно, системот за борба против тероризмот.
- Тероризам, Факултет за инжинерски менаџмент, Институт за безбедност,
Белград, 2015
Трудот со наслов „Тероризам“ од авторите Злате Димовски, Душко Томиќ, Шаљиќ Елдар,
Јелена Диниќ е издаден во 2015 година во Белград и претстаува значаен труд кој ја разработува
оваа проблематика поткрепена со сопствено истражување за случувањата во Република
Македонија и на територија на Р. Србија. Овој труд е поделен во седум глави кои се однесуваат
на кривично-правните, криминолошките и криминалистичките карактеристики на тероризмот,
меѓународниот тероризам и аспектите на спротивставување на тероризмот. Овој труд
претставува надоградба на веќе презентираните сознанија за тероризмот, проширување и
прецизирање на знаењата. Трудот е објавен на српски јазик и истиот ќе биде користен во
наставата како задолжителна литература на Факултетот за инжинерски менаџмент, Институтот
за безбедност, каде тероризмот се проучува и разработува низ призмата на запознавање со
појавата, појавните облици, карактеристиките на истиот, етиолошките и феноменолошките
карактеристики, кривично правното одредување во позитивната законска регулатива и
спротивставувањето на тероризмот, со акцент на дејствувањето post blast.
- Криминалистичка методика, Пи-прес Нови Пазар, труд во коавторство со Елдар
Шаљиќ, Душко Томиќ и Предраг Мариќ, 2012, Повторно издание, Пирот, 2013. Трудот е
објавен на српски јазик. Истиот е подготвен и стручно редактиран за потребите на студентите
на Факултетот за инжинерски менаџмент- Белград, Институтот за безбедност, каде постои
посебна предметна програма. Истиот ќе се користи како задолжителна литература. Во
содржините застапени се делови за посебни типови на кривични дела во правец на методички
постапки за дознавање, откривање, документирање, вештачење и процесуирање на соодветни
поднесоци за извршителите на кривичните дела. Разработени се повеќе кривични дела
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предвидени во позитивната законска регучатива на Р. Македонија и Р. Србија. Трудот е во
обем од 343 страни.
Краток осврт на трудовите објавени во списанија и собири од национален и меѓународен
карактер
1. Security dimensions of contemporary trends of human trafficking,
коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international
significance, International scientific conference „Archibald Reiss days“, volume II, Academy of
criminalistic and police studies – Belgrade, 3-4.03.2011, стр. 503-512
Во овој труд се дава осврт и прикажување на генералната слика на феноменот трговија
со луѓе, односно безбедносната димензија, генералните трендови и факторите кои го
генерираат овој феномен, кој претставува современ проблем на секоја држава. Научниот
пристап при разгледувањето на безбедносниот аспект на современите трендови, треба да
придонесе во откривањето, превенирањето и вклученоста на сите надлежни органи за борба
против ова зло. Посебен акцент се става и на поврзаноста на трговијата со луѓе и тероризмот.
Тоа се огледа во делот на финансирање на тероризмот и логистичката поддршка која се
користи да обезбеди и механизам за движење на терористите преку границите низ целиот свет.
2. Maze of the financial assets in the process of money laundering in the function of the
financing of terrorism, коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, Зборник радова,
Меħународна научностручна конференција: „Супротстављање тероризму – меħународни
стандарди и правна регулатива“, Висока школа унутрашњих послова, Управа за полицијско
образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у сарадњи са Hanns
Seidel Stiftung, Мраковица, Национални парк – Козара, 29-30.03.2011, стр. 113-128
Преку овој труд се нагласуваат актуелните методи на финансирањето на тероризмот,
односно лавиринтот на перењето пари како еден од видовите на финансирање на
терористичките организации за извршување на нивните активности. Терористичките
организации се директно зависни од финансиски средства, кои претставуваат движечка сила за
успешна реализација на сите фази од нивното дејствување. Перењето пари и финансирањето на
тероризам се сродни криминални активности кои користат слични или исти техники на работа.
За таа цел, разгледани се поимните определувања и дефинирања на перењето пари и
финансирањето на тероризам и нивната меѓусебна поврзаност и значителни интеракции. Исто
така, и неформалниот hawala систем, кој е најбрз и најефективен метод за трансфер на пари низ
целиот свет и е во функција на финансиерите на тероризам. Научното согледување на овој
проблем треба да даде придонес и да овозможи подобрување и унапредување на системските
решенија за активна борба против овие негативни појави, на полето на нивна репресија и
превенција.
3. Specifics of the Intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods,
коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, NBP – Journal of criminalistics and law, NBP –
Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 1, Academy of Criminalistic and Police Studies,
Belgrade, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Beograd, 2011, стр. 179-197
Предмет на овој труд е Агенцијата за разузнавање на Република Македонија и
нејзината специфична поставеност, како сегмент од безбедносно - разузнавачкиот систем на
Република Македонија. Во контекст на прашањето кое се актуелизира во трудот дадени се
општи напомени за разузнавањето, разузнавачките служби, а конкретно за местото, улогата и
методите на работа на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија. Особено се
карактеристични надлежностите, организациската структура, раководењето, методите кои ги
користи за добивање на разузнавачки податоци, корисниците на разузнавачките продукти,
меѓународната соработка, надзорот и контролата над работата на Агенцијата за разузнавање,
како посебен орган на државната управа. Во овој труд се дава осврт и подробно разработување
на карактеристиките на агентурниот метод како главно оружје на разузнавањето каде спаѓаат:
видовите агенти, фазите на агентурната дејност, начинот на работа со агентите и др. Исто така,
разработени се и вградувањето (инфилтрирањето) на разузнавач во разузнавачко -
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безбедносниот систем на противникот, методите на тајно користење на технички средства,
методите на скриено (тајно) собирање на податоци, како и легалните методи.
4. Inteligence proces as a key link in the fight against terrorism, коавтор со Ице Илијевски и
Кире Бабаноски, презентиран на International scientific conference: Security in the post conflict
(Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia (Security
Studies and the Science of Security), Ohrid, 27-28.05.2011
Научното објаснување на овој труд е борбата против тероризмот од аспект на примена
на разузнавачкиот процес како значаен дел од криминалистичката истрага. Терористичките
организации пронаоѓаат погодно тло за ширење на својата идеологија и изведување на своите
активности во постконфликтните подрачја, а особено во последно време земаат замав и на
Балканот. Улогата на разузнавачките служби особено се огледува во откривање на
терористичките организации, нивните планови и подготовки за вршење на терористички акти,
политичката и психолошката мотивираност, профилот на терористот и нивните логистички
можности. Во трудот се дава преглед на фазите, елементите и задачите на разузнавачкиот
процес како основен инструмент на разузнавачките служби при преземањето на мерки за
спротивставување на ова глобално зло. Потребата од собирање на разузнавачки информации
на секоја држава е главната цел за да се постигне во целост превентивната функција во борбата
против тероризмот.
5. The role of Interpol in the fight against trafficking in cultural goods and natural rarities,
коавтор со Ице Илијевски и Кире Бабаноски, презентиран на Međunarodni naučni skup
„Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje“, Kriminalističko-policijska
akademija – Beograd u saradnji sa Hanns Seidel Stiftung, Tara, 28-30.06.2011
Преку овој труд е интерпретирана улогата на меѓународната полициска соработка во
борбата против шверцот со културни добра и природни реткости, со посебен акцент на
значајноста на Интерпол. Ваквиот вид на криминалитет е сè повеќе транснационален и тој на
сторителите им овозможува високи криминални приходи, па затоа во последно време зачестува
неговата актуелност. Република Македонија изобилува со културно и природно богатство и
поради тоа е потенцијален извор на ваквиот вид на криминалитет. Токму затоа неопходно
значајни се активности во насока на соработка со меѓународните полициски организации,
соработка со странски полициски или царински служби, соработка со разузнавачки служби и
соработка со странски стручни служби. Конкретно, соработката со Интерпол, како
највлијателна и најефикасна меѓународна полициска организација, преку примена на неговиот
воспоставен полициски инструментариум, е од есенцијално значење за пронаоѓање и враќање
на украдените културни добра и фаќање на сторителите.
6. Аспекти обезбеђења транспорта новца у земљама Европске уније, коавтор со м-р
Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Безбједност – Полиција – Грађани,
Министарство унутрашњих послова, Република Српска, Бања Лука, година VII, број 34/11, стр. 397-408
Предмет на трудот се заедничките карактеристики на обезбедувањето на транспорт на
пари во земјите членки на Европската Унија. Главниот метод кој е користен во насока на
пристапување кон темата е компаративниот – споредбен метод, при што се направени
компаративен преглед и анализа на регулационите аспекти, како што се нормативно-правната
уреденост, лиценцирање, обука, субјекти за реализација, заштитна опрема, средства итн.
Практичните импликации кои произлегуваат од анализата придонесуваат за согледување на
ваквата состојба во некоја конкретна земја во споредба со земјите членки на Европската Унија.
Преку анализата во трудот се констатира дека во европските земји постојат посебни
специјализирани компании за транспорт на пари и други вредности и нивно обезбедување. Тоа
значи дека оваа дејност во европските земји е одвоена од приватните компании кои ги вршат
другите активности и услуги во рамките на приватното обезбедување и обезбедувањето на
лица и имот.
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7. The meaning of the customs administration in the collaboration and the exchange of
data in the fight against the organized crime, коавтор со м-р Ице Илијевски, XI
International conference ,, Service sector in terms of changing environment, Ohrid, 2729.10.2011;
Во овој труд авторите ја разработуваат работата на царинската управа на РМ. Во склоп
на институциите кои се ангажираат за спроведување на законите со јасно дефиниран обем
и цел на работа е царинската управа. Вработените, особено оние во делот на истраги, се
ангажирани на собирање, селекција, анализа на информации и продукција на разузнавачки
информации и на таа основа откривање, попречување и процесуирање на криминални
активности. Согласно позитивните законски прописи разузнавачките информации можат
да ги користат вработени во царинската управа и во тој дел да разменуваат разузнавачки
информации со институции во земјата и странство. Процедурите за размена на
разузнавачки информации се опишани во трудот, особено на меѓународната размена на
информации преку меѓународната царинска организација(WCO). Таквата размена на
информации е особено важна во борбата против прекуграничниот криминал, што всушност
е предмет на работа на царинската служба.
8. The influence of the Albanian extremism and terrorism from Kosovo on the national
security of the Republic of Macedonia, коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, Međunarodni tematski zbornik Političko nasilje, Filozofskoj fakultet, Universitet
u Prishtini sa privremenim sedište u Kosovskoj Mitrovici, 2011 стр. 111-122
Преку овој труд е прикажана улогата на на албанскиот екстремизам и тероризам од
Косово и неговите влијанија врз безбедносната состојба во соседните погранични региони,
особено во Република Македонија, која претставува погоден фактор за ваквите негативни
појави. Последиците кои произлегуваат од безбедносно-политичката ситуација на Балканот,
зависат од геостратешката положба на Република Македонија, која често се означува како
фактор за безбедносната рамнотежа во регионот. Заканите и опасностите по територијалниот
интегритет и суверенитет на Република Македонија најчесто доаѓаат од вооружени и добро
организирани криминални групи, претежно од Косово, од каде се пружа логистичка и друга
подршка на одредени терористички и други дејствија, па затоа многу често се истакнува дека
решавањето на Косовското прашање е фактор за стабилноста Република Македонија.
9. Меѓународна соработка во борбата против организираниот криминал, со посебен
осврт на борбата против незаконската трговија со дрога, International conferenceNational drug strategy- drug suplly reduction, 15-17.06.2011, Ohrid;
Поради фактот дека организираниот криминалитет се релизира надвор од границите на
една јурисдикција, зависно од типот на криминалитет во различни фази во различни држави,
потребата од меѓународна соработка во борбата против него е повеќе од потреба. Во минатото
беше незамисливо органите за спроведување на законите да соработуваат и ги разменуваат
најдобрите постапки и искуства. Сега поради софистицираните начини на делување на
организираните криминални групи и банди тоа се наметнува како приоритет. Модалитетите се
преку склучување на договори, помеѓу две или повеќе држави а и преку системите на
меѓународна соработка на регионално ниво и преку Интерпол и Европол. Во овој дел авторите
се задржале на објаснување на постапките и начините за екстрадициона постапка или
предавање на лица кои сториле тешко кривично дело и со правосилна судска пресуда се
осудени во една држава а пребегале во друга. Модалитетите на соработка се усовршуваат со
зајакнување на врските помеѓу државите на планот на судска, полициска соработка, заеднички
проактивни истраги, извршување на странски пресуди и сл. Особено е потребна оваа соработка
кај организираниот криминал со опојните дроги поради интернационалноста на проблемот.
10. Финасирање тероризма преко организованих облика трговине дрогом, коавтор со
проф. д-р Звонимир Џорџевиќ и м-р Ице Илијевски, Полиција и људска права у
Републици Србији, научно- стручни скуп са меџународним учешчем, Тара, 19-21.6.
2012 год.;
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Терористичките групи во сите фази од организирањето и функционирањето имаат потреба
од логистицирање и прибавување на финансиски средства. Поради специфичноста на
организираноста како организација на принципите на субординација и хиерархиска
поставеност криминалните групи лесно можат да се бават со организирани криминални
активности. Најпогодна активност за брзо продуцирање на средства е илегалната трговија со
дрога. Продуцираните средства намест да се стават во џебовите на организаторите и
извршителите, кај овој облик на организација остануваат во терористичката група за потребите
на набавување на униформи, оружје, муниција, плаќање на искусни тренери, кампови, станови
за престој, средства за превоз и комуникација и сл.
Во трудот се идентификуваат модалитетите на производство, транспорт и продажба на
дрогата преку формирање на мрежи кои се распространети низ големите и помали места и брзо
и ефикасно донесување, продажба и собирање на средствата и донесување до задолжените за
финасиите во рамките на криминалните групи.
11. Actual situation and future perspectives of the private security in the Republic of
Macedonia, коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, NBP – Journal of
criminalistics and law, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravu, vol. 1, no. 2, Academy of
Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2012, стр. 73-85
Интерес на авторите во овој труд е моменталната состојба со приватното обезбедување
во Република Македонија. За целите на ваквиот приказ посебно се обработени поимот на
обезбедувањето, законските основи за обезбедување во Република Македонија, агенциите за
обезбедување на лица и имот, статистички преглед на приватното обезбедување во Република
Македонија, моменталните слабости, пропусти, недостатоци и проблеми со кои се соочува и
неговите идни перспективи во Република Македонија. Целта на овој труд е реално и
објективно прикажување на досегашните состојби во овој сектор, кој всушност е потсистем на
главниот безбедносен систем и релативно млад сектор во Република Македонија, опстојувајќи
околу 10 години. При неговото функционирање, се појавија низа на нерегуларности, пропусти,
недостатоци и грешки, па ваквото разгледување на приватната безбедност во Република
Македонија овозможува тие да се идентификуваат почнувајќи од неговото конституирање, па
сè до денес, и истовремено придонесува за креирање на нови, поиздржани и пофункционални
решенија.
12. КД Финасирање на тероризам- компаративна анализа на кривичните
законодавства во некои земји од светот, коавтор со м-р Ице Илијевски, Хоризонти,
меѓународно научно списание, година VII, број 7, декември 2011, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола;
Во трудот дадени се компаративни кривично правни одредби за тероризмот и аспектите и
модалитетите на финансирање на тероризам кај неколку европски држави и САД. Акцентот е
ставен на Италија, Р. Германија, Р. Франција, Велика Британија, Р. Ирска. Почнувајќи од 1979
после териристичкиот чин спрема премиерот на Италија интензитетот на антитерористички и
контратерористички активности се зголеми, а се регулира и кривично правната сфера. Во
повеќето држави се заострија санкциите за тероризмот, се предвидуваат стимулирачки мерки
за ,,покајниците,, се даваат поголеми слободи на истражните органи и се регулира сферата за
финансирање на тероризмот. Во тој дел се прифатија соодветни модуси на контрола на
трансферите на пари во функција на финансирање на тероризам, се предвидуваат мерки на
одземање на средствата, конфискација на имотот стекнат од организиран криминал за
финансирање тероризам и контрола на банкарски сметки т.е. симнување на банкарската тајна.
Државите кои се предмет на компаративна анализа се повеќе ги усовршуваат методите за
контрола и попречување на активностите на финасирање тероризам.
13. Security-criminalistics dimensions of cyber-terrorist attacks, коавтор со м-р Ице
Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Зборник радова Међународна научностручна
конференција Сузбијање криминала и европске интеграције, с освртом на
високотехнолошки криминал, Висока школа унутрашњих послова, Управа за
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полицијско образовање, Министарство унутрашњих послова, Република Српска, у
сарадњи са Hanns Seidel Stiftung, Лакташи, Бања Лука, 28-30.03.2012, стр. 65-77
Сајбер тероризмот е нова, модерна форма на тероризам преку кој нејзините насилни
цели, мотиви и идеологија, се обидуваат да се постигнат преку искористување на информации
од компјутерски системи, посебно од употребата на компјутери како оружје или како цел на
напади. Во денешното модерно информатичко-комуникациска ера на животот, терористите се
повеќе се адаптираат на новите услови, преку извршување на т.н. сајбер-терористички напади.
Научната вредност на овој труд се состои во изложување на најважните димензии на овие
напади, нагласувајќи ја потребата за научно согледување, прецизно дефинирање и поширок
опсег на превентивни мерки за заштита на националната и глобалната безбедност.
14. Preventive measures taken by the law enforcement agencies for reducing abuse of the
visa liberalization – The case of false asylum seekers from Macedonia, коавтор со проф.
д-р Звонимир Ѓорѓевиќ, м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Меѓународна научна
конференција Безбедноста и евроатлантските перспективи на Балканот, Полициските
науки и полициската професија (состојби и перспективи), Том II, Охрид, 25-26.05.2012,
стр. 106-123
Превентивните мерки кои се преземаат од страна на органите надлежни за
спроведување на законот за спречување на злоупотребата на визната либерализација се главен
предмет на овој труд, во кој авторите го претставуваат случајот со лажното барање на азил од
страна на македонските државјани во земјите членки на ЕУ. За таа цел, најпрво хронолошки се
прикажуваат настаните кои претходеа и условите кои беа исполнети за добивање на визното
олеснување, поимно-терминолошки се определуваат и разграничуваат азилот и безвизниот
режим и нивното значење, а посебен акцент се става на лажните азиланти. Кај проблемот со
злоупотребата и лажниот азил особено се разгледуваат причините, извршителите,
организирањето, начинот на извршување и последиците. Како резултат на таквата појава,
Република Македонија доби повеќе закани кои се однесуваа на евентуално укинување на
визната либерализација, па затоа државните органи итно пристапија кон преземање на
одредени превентивно-репресивни мерки за спречување на лажните барања азил и
злоупотребите кои произлегуваат од таквите постапки.
15. Reforms in the security sector – condition for Euro-atlantic integration of the Republic
of Macedonia (Реформите во безбедносниот сектор – услов за евроатлантско
интегрирање на Република Македонија) коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, I годишна меѓународна конференција, Глобалната безбедност и
предизвиците на 21-от век, МИТ Универзитет, Факултет за менаџмент – Безбедност и
финансиска контрола, ;2поддржана од Амбасадата на Република Словачка, Македонски
Брод, 09.06.2012
Главен предмет на обработка на трудот се реформите во безбедносниот сектор во
Република Македонија, како еден од условите за интегрирање на државата во НАТО и во ЕУ.
За таа цел, на почетокот од трудот се дава хронологија на процесот на евроатлантската
интеграција на Република Македонија, заедно со преглед на поважните датуми и условите кои
беа поставувани пред неа за да се исполнат, а посебно се нагласуваат и предизвиците кои се
појавуваа и сеуште се појавуваат во меѓувреме во таквиот процес. Потребата од воведување на
безбедносни реформи и потребата од изградба на европски безбедносен систем посебно се
акцентираат. Притоа, како централен проблем се поставува прашањето дали реформите во
безбедносниот сектор се услов или неопходност во Република Македонија. За појаснување на
главниот предмет на трудот, подетално и одделно се разработени реформите во секоја од
областите на безбедносниот сектор. Па така, конкретно се разгледуваат реформите во областа
на одбраната, поточно во Армијата на Република Македонија, нејзиното преструктуирање и
изградбата на современа Армија по НАТО моделите. Реформите во областа на внатрешните
работи, поточно во полицијата се анализираат од аспект на реформираната полиција како
пофункционален сервис на граѓаните, полиција блиска до граѓаните и community policing
моделот – полиција во заедницата. Посебно се обработуваат и реформите во системот на
приватната безбедност, како потсистем на главниот безбедносен систем во државата, преку
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дополнителното и подетално уредување на приватната безбедност со новиот предлог закон,
европските практики и модели кои се инкрорпорираат во приватното обезбедување и нивната
неопходност. На крајот авторите укажуваат на целокупната состојба во Република Македонија
со реформите во безбедносниот сектор и евроатлантското интегрирање, обидувајќи се да ја
сместат Република Македонија помеѓу реформите и ЕУ, според постигнатите резултати и
реално постоечките предизвици.
16. Republic of Macedonia as a transit country for the illegal trafficking in the „Balkan
route“, коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Conference Proceedings,
The Ninth Biennial International Conference: Criminal Justice and Security in Central and
Eastern Europe, Contemporary Criminal Justice Practice and Research, University of
Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, September, 2012, стр. 93-94,
Varstvoslovje, Journal of criminal justice and security, year 15, no.2, Ljubljana, 2013 pp.
203-217
Преку овој труд, авторите даваат емпириски преглед нелегалната трговија со луѓе,
дрога и оружје во Република Македонија и нејзината вмешаност во транснационалниот
криминал во рамки на „Balkan route“. Практичната цел тука се огледа во можноста да се спречи
транснационалната нелегална трговија во Република Македонија како транзитна земја и
нејзино изземање од „Balkan route“. Балканот подолго време е погодно тло за реализирање на
вакви организирани форми на криминалитет, а сето тоа е олеснето со помош на корупцијата и
овој регион го претвори не само во транзитна зона, туку крајна дестинација. Во последните
неколку децении, меѓународната политика воспоставува влијание врз Балканскиот регион со
цел да спречи евентуална промена на границите преку воени конвенционални методи.
17. Connection between narco-crime and contemporary terrorism: The concept of narcoterrorism, коавтор со доц. д-р Катерина Крстевска, м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, Conference Proceedings, International conference of experts on combating drugs,
„Criminal Drug Organizations – Situation in EU with special focus on Balkan area“, Ohrid,
Republic of Macedonia, 16-18.10.2012
Авторите во овој труд акцентот го ставаат врз концептот на нарко-тероризмот, како
поим кој спојува и во себе вклучува два феномени: илегалната трговија со дрога и тероризмот.
Нарко-тероризмот претставува закана по глобалната безбедност, особено поради зајакнување
на врските меѓу нарко-криминалните групи и терористите низ светот. Карактеристично е тоа
што во последно време овие два феномени одат „рака под рака“ и се наметнуваат како
сериозен проблем со кој се соочуваат голем број на земји во светот. Поради тоа е потребен
мултидисциплинарен пристап за решавање на овој проблем со што би се овозможило лесна
идентификација на овој проблем, а со тоа и можност за благовремено реагирање. Како концепт
од двоен карактер, борбата против нарко-тероризмот бара заедничка координација на
антитерористичките и анти-нарко криминалните мерки и активности заради ефикасно
справување со оваа двојна закана.
18. Safety aspects and implications of migratory movements in the Republic of Macedonia,
коавтор со д-р Анета Станчевска, м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Conference
Proceedings, International scientific conference, „Migration and labour market“, Hotel
„Montana Palace“ Krushevo, Republic of Macedonia, 19-20.10.2012
Миграциите и нивните движења може да бидат значаен фактор за безбедноста затоа
што може да предизвикаат извесни појавни и структурални промени кај криминалните
активности на определено подрачје во определен временски период. Главен предмет на овој
труд се безбедносните аспекти и последиците врз безбедносната ситуација кои се
предизвикани од миграциските движења во балканскиот регион и во Република Македонија.
Притоа се разгледуваат моменталните трендови на миграциите и миграциските движења, од
аспект на мотивите и причините на мигрантите за напуштање на нивната матична држава.
Безбедносната димензија на миграциите конкретно се анализира преку нивната заемна врска со
нелегалната активност на криумчарење мигранти, азилот и барањата за азил и транзитот. Во
насока на објаснување на феноменот на криумчарењето, во трудот се дадени некои
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статистички податоци за нелегалните миграциски движења во Република Македонија. Целта на
трудот е да ги актуелизира проблемите со ваквата криминална активност и последиците кои
произлегуваат од неа, со цел изнаоѓање на стратегија, тактика и начин на справување со
ваквите појави.
19. Criminal acts against public traffic safety – with a special focus to the articles related to
endangering traffic safety of the Criminal code of the Republic of Macedonia, коавтор
со доц. д-р Катерина Крстевска, м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Thematic
proceedings, VIII International Conference Road safety in local community, Valjevo,
Divcibare Hotel, 18-20.04.2013, стр. 185-190
Во овој труд, авторите преку проучување на прописите кои ја регулираат сферата на
јавниот сообраќај, како и правната рамка на овие кривични дела го утврдуваат нивниот тренд
на движење од аспект на казнената политика. Од друга страна, преку научната анализа и
описот на статистичките податоци со кои располага Државниот завод за статистика се
нотираат активностите на откривање и докажување на македонските органи на кривичен
прогон преку поднесените кривични пријави, подигнатите обвиненија и донесените пресуди со
кои ги санкционираат сторителите на кривичните дела од членовите 297 и 298. Главното
прашање кое се поставува во современиот сообраќај е со кои мерки најдобро може да се
дејствува за зајакнување на свеста и одговорноста на учесниците во патниот сообраќај во
Република Македонија заради елиминирање на негативните појави кои настапуваат од нивното
несовесно преземање на опасни активности.
20. The role of the Ombudsman in the control and oversight of the security system in the
Republic of Macedonia, коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, Thematic
proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss
days“, Topic: Rule of law, police and crime suppression, Academy of criminalistic and police
studies – Belgrade, 01-02.03.2013, стр. 341-350
Во трудот се анализира контролата и надзорот над сите институции и сите главни
аспекти на безбедносниот систем кои претставуваат бедем на демократијата во современото
живеење. Во случаите на повреда и кршење на правата и слободите на граѓаните од страна на
институциите на безбедносниот систем, а особено од страна на полицијата, покрај другите
видови на контрола, несомнено се јавува и омбудсманот. Тој е особено важна институција во
современото демократско општество, задолжен за заштита на правата и слободите на граѓаните
од страна на државните органи. Главен предмет на овој труд е народниот правобранител омбудсман, како релативно нова институција во правниот систем на Република Македонија.
Работите од својата надлежност Народниот правобранител ги врши врз основа и во рамките на
Уставот и Законот, како и меѓународните правни акти за човековите слободи и права. Во
трудот се анализирани извештаите од работата на Народниот правобранител во последните три
години во Република Македонија, со цел да се утврди квантитетот и квалитетот на поднесените
претставки од страна на граѓаните за повредите на нивните права од страна на некоја од
институциите на безбедносниот систем.
21. Cyber attacks and their real threat for modern world, коавтор со доц. д-р Катерина
Крстевска, м-р Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference:
The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration, vol. I, Ohrid, Republic of Macedonia, 05-07.06.2013, стр. 634-648
Авторите овде укажуваат дека во современиот свет на електронски комуникации и
размена на информации, ниту новите технологии не се имуни од криминалните активности на
современите криминалци. Безбедноста и заштитата на компјутерските бази, програми и
системи, се наметнува како главен проблем на иднината, откако компјутерските напади сè
повеќе стануваат реална опасност во сегашноста, со особено штетните последици кои
произлегуваат од нив, по националната и глобална безбедност. Главниот предмет на научнотеоретска анализа во овој труд се опасностите и заканите кои ги носат со себе компјутерските
напади врз сите форми на современото безбедно живеење (лична безбедност, индустриска
безбедност, национална безбедност). За таа цел, во трудот се дава поимно определување на
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овој современ електронски криминал, неговите сторители, мотивите, појавни форми ширум
светот, целта на напад и предизвиканата штета како неминовна последица. Посебен акцент на
крајот од трудот е ставен на зајакнување на безбедносниот одговор на ваквите напади, можната
заштита и сигурност на интернет, како превентивни мерки на заштита, што е главната цел на
трудот.
22. Policisko ispitivanje – process dolaska do priznanja od strane osumnjicenih lica,
коавтор со м-р Ице Илијевски, Zbornik radova, Megjunarodno – strucna konferencija,
Kriminalisticki I krivicno procesni aspekti dokaza I dokazivanja, volume VI, broj 1, Sarajevo,
10-11.10.2013, str. 269-278
Главниот предмет на овој труд е полициското испитување. Во теоријата, но и во
законите за кривична постапка во различни земји може да се сретнат различни називи за оваа
полициска активност и тоа: полициско испитување, полициско испрашување, интервју,
службен разговор, сослушување, собирање известувања, информации и сознанија и сл. Целта е
да се прикажат методите, современите тактики и техники на изведување на полициското
испитување, чија главна цел е извлекување на вистината од криминалците и доаѓање до нивно
признание. Инаку, полициското испитување може да биде спроведено над различни категории
на лица: осомничени, обвинети, сведоци, вештаци и сл. Во однос на тактиката која може да ја
применува криминалистот при полициското испитување, во трудот е елаборирана Reid
техниката на тактичко испитување со психолошка манипулација на осомничен, како еден нов
видик кој го нуди западната современа литература и најпопуларниот систем за испитување кој
нашироко се применува во САД.
23. Responsibility of the police officers in the Republic of Macedonia – criminal law,
misdemeanor, material and disciplinary responsibility, коавтор со м-р Ице Илијевски и
м-р Кире Бабаноски, Thematic proceedings of international significance, International
scientific conference „Archibald Reiss days“, Volume II, Belgrade, 03-04.03.2014, стр. 71-81
Одговорноста на полициските службеници во Република Македонија е главен предмет
на овој труд. Во него се анализирани кривично-правната, прекршочната, материјалната и
дисциплинската одговорност. Кривично-правната одговорност е анализирана преку приказ на
кривичните дела инкриминирани во Кривичниот законик на Република Македонија кои може
да ги извршат полициските службеници. Прекршочната одговорност е анализирана преку
одредување на поимот на прекршочна одговорност, видовите на прекршоци, постапката за
утврдување на прекршочна одговорност, како и санкциите кои може да им бидат изречени на
полициските службеници. Материјалната одговорност е разгледана преку Законот за
внатрешни работи и Колективниот договор на МВР каде поконкретно се опишува постапката и
условите за утврдување на материјална одговорност и надоместок на штета. Дисциплинската
одговорност е разгледана преку поимот за дисциплинска одговорност, видовите на мерки за
дисциплинска одговорност, како и постапката за утврдување на дисциплинска одговорност.
Даден е и статистички преглед на предлог мерките од страна на СВКПС по вид во периодот
2004 – 2012 година.
24. Criminal profiling based on the state of the crime scene, коавтор со м-р Ице Илијевски и
м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Macedonia and the Balkans, a
hundred years after the world war I – Security and Euro- Atlantic Integrations, vol. I, Hotel
Metropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 03-05.06.2014, стр. 366-378
Овој труд е посветен на криминалистичкото профилирање врз основа на состојбата на
местото на кривичниот настан. Профилирањето е метод со помош на кој се прави проценка на
личноста на сторителот врз основа на начинот на кој е извршено кривичното дело. Иако овој
метод не е признат и се смета за контраверзен, профилирањето сепак станува сè поприсутен
дел од истрагата и ако се користи правилно тоа може да биде еден од најсилните алатки на
полицијата. Со собирање на траги, докази и информации кои директно влијаат врз
профилирањето, полициските службеници можат да направат слика за делото како и поширок
круг на можни сторители. Во трудот авторите укажуваат дека работата на инспекторите кои се
занимаваат со профилирање е создавање на психолошки профил на осомничениот извршител
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на кривичното дело (неговите психолошки и физиолошки карактеристики), кој потоа ќе биде
употребен како помош при препознавање и приведување на осомничениот.
Криминалистичкото профилирање во Р. Македонија е релативно неиспитана област. И
теоријата и праксата почнуваат да ги воспоставуваат вештините и знаењето потребни за
примена на овој вид на профилирање.
25. The dispute over Macedonia's name – a source of problems between the citizens of the
two Balkan countries (Спорот околу името Македонија – извор на проблеми меѓу
граѓаните на две соседни балкански држави), коавтор со м-р Ице Илијевски и м-р Кире
Бабаноски, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 2013, стр.
170-179
Главниот предмет на трудот е долгогодишниот спор помеѓу Република Македонија и
Република Грција околу името Македонија, што претставува извор на многу меѓународни
инциденти. За подобро и посуштинско согледување на другите проблеми, кои произлегуваат
од спорот за името, авторите прават анализа на инцидентите кои се случуваат помеѓу грчките и
македонските граѓани во последните шест години. Преку анализа на повеќе елементи за секој
настан посебно, авторите се обидуваат да укажат на постепениот трансфер на овој спор од
високо-политичко ниво, на ниското-граѓанско ниво, за што науката и општата јавност не
покажуваат голем интерес.
26. Сообраќајно-безбедносна состојба и улога на возачите во безбедноста во патниот
сообраќај во Република Македонија, коавтор со проф. д-р Борис Мургоски, м-р Кире
Бабаноски и м-р Ице Илијевски, 9 та Међународна Конференција „Безбедност
саобраħаја у локалној заједници“, Зајечар, Србија, 9-11.04.2014, стр. 437-442
Во овој труд авторите ги анализираат моменталните состојби и трендови со безбедноста
во сообраќајот, со посебен осврт на улогата на возачите. Притоа, безбедноста на сообраќајот на
патиштата ја дефинираат како состојба на оптимално нормално одвивање на сообраќајот и на
заштита на учесниците и на материјалните добра во сообраќајот со елиминирање на можните
извори на опасност или нивна контрола во однапред поставени рамки. Во современите услови
на живеење, безбедноста на сообраќајот е една од најкомплексните проблеми во
општественото живеење на која влијаат многубројни фактори. Во структурата на
сообраќајниот систем (човек-возило-пат-околина), според криминолошките истражувањата
сеуште предоминира субјективниот фактор односно возачите како активни причинители на
разновидни состојби на загрозувања, опасности и сообраќајни несреќи (со тешки телесни
повреди, трајни инвалидитети, човечки жртви и големи материјални штети).
Во трудот најпрво се елаборирани некои сообраќајно-безбедносни показатели за актуелната
состојба и тенденција во патиот сообраќај во Република Македонија, а потоа, врз основа на
анализа на некои од феноменолошките и етиолошките карактеристики на сообраќајните
несреќи (за периодот 2008-2012 година) се прави обид да се дадат одредени препораки до
надлежните органи и заинтересираните субјекти во функција на подобрување и унапредување
на безбедноста во сообраќајот на патиштата и посебно за локалната заедница.
27. Comparative analysis of the phenomenological features of illicit trafficking in arms,
ammunition and explosive in the Republic of Macedonia within the period 1989-1998
and 2001-2010 (Компаративна анализа на феноменолошките карактеристики на
илегалната трговија со оружје, муниција и експлозиви во Република Македонија во
периодите 1989-1998 и 2001-2010 година), коавтор со м-р Ице Илијевски, м-р Иван
Ристов и м-р Кире Бабаноски, Хоризонти, меѓународно научно списание, серија А,
општествени и хуманистички науки, година Х, број 16, септември 2014, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, стр. 53-64
Предмет на проучување на овој труд првенствено се феноменолошките карактеристики
на недозволената трговија со оружје, муниција и експлозиви на територијата на Р. Македонија,
поточно компаративно-корелациона анализа помеѓу два разгледувани 10 годишни временски
периода (временски период 1989-1998 година и временски период 2001-2010 година). Главна
цел на овој труд е да се добие појасна слика за движењето на овој тип на криминалитет од пред
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независноста на Република Македонија преку конфликтот во 2001 година, сè до 2010 година,
како и предвидување на идните трендови и движења. За истражувањето на феноменологијата
користени се статистичкиот метод, компаративниот метод и анализа на содржина на
документи. Главен добиен резултат е дека недозволената трговија на оружје, муниција и
експлозиви, е со висока стапка на територијата на Република Македонија, се карактеризира со
богата криминална феноменологија и податоците укажуваат дека и во иднина овој проблем ќе
ја обременува безбедносната состојба во Република Македонија. Добиените резултати исто
така се и една добра основа за понатамошни етиолошки истражувања и заклучоци.
28. Development of criminalistics as science in the Republic of Macedonia, коавтор со м-р
Ице Илијевски и м-р Кире Бабаноски, International scientific conference: Criminalistic
education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, Republic of
Macedonia, 24-25.10.2014
Во овој труд се презентираат начините на вклученост на криминалистиката во
образовните процеси за продуцирање на кадри за борба против криминалитетот во Република
Македонија, како и развитокот на научната мисла во функција на борбата против
криминалитетот во Република Македонија. Криминалистиката е релативно млада теоретскоемпириска наука која започнал да ја развива професорот Ханс Грос во Австрија и Швајцарија,
каде се формирале првите научни институти, заводи и лаборатории, со цел борбата против
криминалитетот да се постави на широка научна основа. На просторите на поранешна
Југославија, криминалистиката ја воведува професорот Владимир Водинелиќ, а во
образованиот процес се воведува во 1977 година кога беше основан Центарот за обучување на
кадри од областа на безбедноста во Скопје, како прва специјализирана високообразовна
установа за обучување на кадри од оваа област на Балканот. Понатаму, криминалистиката,
преку научните трудови и книги за различни нејзини аспекти доста брзо се развива низ
државите во тогашна Југославија, а се проширува и низ останатите држави на Балканот.
29. Strengthening the rule of law and accountability/responsibility of institutions, коавтор
со асс. м-р Ице Илијевски и Бојан Јовчевски, International scientific conference: European
integration process of western Balkans countries, Pjeter Budi College, Kosovo, 31.05.2014;
Преку неспроведувањето на законот или несоодветна примена на нормите на позитивното
право во определена држава (Уставот, закон и подзаконските акти) се предизвикува
оштетување на секој граѓанин, и целото општество, колективно. Преку донесување на
горенаведените акти, државата треба да обезбеди еднакви граѓански права и заштита на сите
граѓани. Државните институции се обврзани да ги спречат повредите на правните норми кои се
применуваат во општеството. Активностите на власта (законодавна, извршна и судска) треба
да бидат насочени кон развојот на владеењето на правото, што ќе доведе до реализација на
принципот на правната држава. Преку постигнување на владеење на правото ќе се спречи
самоволието на одделни лица во општеството и ќе се ограничи моќта на одредени државни
институции. Државите во функција на почитување и спроведување на принципот на владеење
на правото наметнуваат на институциите, и покрај одговорноста која ја имаат кон законот и
повисок орган, треба да покажат и отчетност кон граѓаните, со оглед на нивното постоење кое
е во служба на граѓаните. Со цел да се постигне одговорно функционирањето на
институцијата, се претпоставува дека треба да се донесат законски одредби, како и интерни
прописи со кои ќе се регулира материјата, надлежностите и должностите за да се обезбедат
механизми за одговорност на секој вработен во детали и определување санкции за несоодветно
однесување. Преку соодветно функционирање и одговорноста на институциите треба да се
постигнат општествените цели, како и почитување на основните принципи на демократијата.
30. Criminalistic characteristics of hooliganism – violence at sport matches
(Криминалистички карактеристики на хулиганизмот – насилство на спортски
натпревари), коавтор со д-р Ице Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, Thematic
proceedings of international significance, International scientific conference „Archibald Reiss
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days“, Volume I, Academy of criminalicstic and police studies, Belgrade, 03-04.03.2015, стр.
137-146;
Она што загрижува денес, претставува трендот на растење на еден посебен тип на
криминалитет – насилничкиот криминалитет. Насилничкиот криминалитет, најопшто
кажано е криминалитет кој се карактеризира со агресија, агресивно поведение и насилство
од страна на неговите сторители. Насилството се изразува во различни варијанти и
различен обем и интензитет. Секое цивилизирано општество во својот развој тежнее кон
намалување и уништување на насилството и агресијата. Но, за жал, сведоци сме дека
луѓето се повеќе прибегнуваат кон насилството, кое што претставува едно од најлошите и
најтешките збиднувања на денешницата. Со самото тоа, насилниците оставаат длабока
вкоренета трага врз луѓето и дали некогаш ќе престанат, никој не би можел да одговори. На
крајот жртвите остануваат длабоко повредени од тие збиднувања со загрозени права,
слободи, живот. Насилството од страна на младите луѓе е една од највидливите форми на
насилство. Фаталните и нефаталните напади, во кои се вклучени млади луѓе, во голема
мера придонесуваат кон глобалната бројка на предвремени умирања, повреди и
инвалидитет. Насилството кај младите длабоко ги повредува не само жртвите, туку и
нивните семејства, пријатели и заедници. Постои тесна врска помеѓу младешкото и другите
форми на насилство. Насилните млади луѓе често пати вршат бројни кривични дела и
покажуваат други социјални и психолошки проблеми. Според Светската здравствена
организација (WHO) се проценува дека секој ден како жртви на насилство 556 деца и
млади на возраст од 10 до 29 години го губат својот живот. Стапките на убиства на младите
луѓе варираат во зависност од регионот или државата, а стапките на смртност на жените
речиси секаде се значително помали во однос на мажите.
Насилството на младите и хулиганизмот како негов потежок облик, за жал, претставува
проблем со постојан тренд на раст во нашето општествено опкружување и бара
мултидимензионален пристап и внимание. Се работи за осетлива тема која бара внимание
од различни служби и личности, кои стручно се занимаваат со оваа проблематика, бидејќи
воглавно како извршители ги идентификуваме малолетниците. За сузбивање на оваа
општествено негативна појава, треба да се работи на полето на превентивата, а секако кога
настаните ескалираат, нужна е и репресивата на законодавно – извршните органи.
31. The risks of money laundering and financing of terrorism, (Ризиците за перење пари и
финансирање на тероризам) коавтор со проф. д-р Звонимир Ѓорѓевиќ, доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, Међународна конференција "Правна држава и
стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету", 2123.04.2015, Крагујевац, Србија
Во овој труд се нагласуваат актуелните методи на финансирањето на тероризмот,
односно лавиринтот на перењето пари како еден од видовите на финансирање на
терористичките организации за извршување на нивните активности. Научното согледување на
овој проблем според авторите дава придонес и овозможува подобрување и унапредување на
системските решенија за активна борба против овие негативни појави, на полето на нивна
репресија и превенција. Финансирањето на тероризмот е термин кој се користи за да се опише
адаптирањето, обезбедувањето и собирањето на финансиските трансакции кој може да бидат
директно поврзани со терористите, терористичките активности и теорристичките организации.
Воедно тоа претставува фундаментално едноставен концепт изразен преку финансиска
поддршка во било каква форма на терористичките активности односно на оние кои го
поттикнуваат, планираат или се вклучени во нивна реализација. Трудот ги објаснува ризиците
кои се идентификувани во Македонија и териториите и соседните држави кои се вклучени со
перењето пари и финансирањето на тероризам, така што нуди соодветна стратегија за нивно
спречување.
32. Stages of preparation and realization of the terrorist acts (Фази на подготовка и
изведување на терористичките акти -Фазе планирања и реализације терористичког акта),
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коавтор со проф. д-р Звонимир Ѓорѓевиќ и доц. д-р Кире Бабаноски, Scientific and
professional conference with international participation “Countering Contemporary Forms of
Crime – Analysis of the Current Situation, European Standards and Measures for Improvement”,
vol. I, Academy of Criminalistic and Police Studies – Belgrade and the Hanns Seidel Foundation,
Tara, 26-29.05.2015, стр. 303-311
Во овој труд, авторите укажуваат дека терористите, првенствено не целат кон
остварување на физичките, туку на психолошките ефекти од нивните напади. Тие се користат
со една стратегија, која примарно се потпира на симболичката сила на дејствувањето, па оттука
нападите се вршат со цел да се пратат пораките до таргетираниот аудиториум и да се
искористи истиот како преносител и канал за комуникација за остварување на влијанието врз
претставниците на политичката власт и носителите на одлуки. Иако помеѓу различните
терористички организации постојат многу разлики во однос на нивната големина, методите на
дејствување, техниките на вршење на напади, средствата за напад и сл., можно е да зборуваме
и за нивни заеднички карактеристики, кога се во прашање мотивите за нивно дејствување.
Притоа треба да се прави разлика меѓу рационалните, психолошки и културални мотиви. При
планирањето на терористичките напади, организациите секогаш водат грижа за средствата за
постигнување на целите, и за целите што всушност сакаат да ги постигнат. Во oвој труд
авторите даваат преглед на фазите на подготовката и реализација на терористичките акти, со
цел да помогнат на соодветните институции кои се спротивставуваат на тероризмот да
препознаваат активности кај организациите и групите кои заговараат тероризам.
33. Weapons of mass destruction as a security treat in the function of realizing terrorist
goals (Оружјето за масовно уништување како безбедносна закана во функција на
реализирање на терористичките цели) коавтор со доц. д-р Ице Илијевски и доц. д-р
Кире Бабаноски, International scientific conference, Researching security – approaches,
concepts and policies, Faculty of security – Skopje, Ohrid, 02-03.06.2015
Главниот предмет на трудот е заканата во глобални рамки која е предизвикана од
можноста да биде употребено оружје за масовно уништување од страна на терористичките
организации. Оружјето за масовно уништување само по себе претставува закана по глобалната
безбедност. Штетноста на оружјето за масовно уништување може да се согледа на повеќе
нивоа, преку неговиот широк дијапазон на делување, масовноста и неговото опстојување и
после првичното користење за целта за кое што било употребено. Целта на трудот е научнотеоретски да се анализира оружјето за масовно уништување преку идентификација и
диференцирање на неговите видови, карактеристики и ефекти. Во таа насока ќе бидат
разгледани хемиското, биолошкото, радиолошкото и нуклеарното оружје и нивната разорна
моќ и опасност од огромен број на жртви. Можноста физиката, хемијата, биологијата и другите
науки да бидат злоупотребени во создавање на оружје за масовно уништување претставува
сериозна закана по животот на луѓето и животната средина.
34. Security challenges and Euro integration of the Republic of Macedonia (Безбедносните
предизвици и евроинтеграцијата на Република Македонија), коавтор со доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference “Contemporary
security paradigms and challenges: Theory and practice”, Institute for security, defense and
peace, Faculty for philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, 1819.09.2015
Главен предмет на обработка на трудот се новите ризици, закани и предизвици за
безбедносниот сектор во Република Македонија, кои произлегуваат како резултат на
неинтегрирањето на државата во НАТО и во ЕУ. За таа цел, на почетокот од трудот се дава
хронологија на процесот на евроатлантската интеграција на Република Македонија, заедно со
преглед на поважните датуми и условите кои беа поставувани пред неа за да се исполнат, а
посебно се нагласуваат и предизвиците кои се појавуваа и сеуште се појавуваат во меѓувреме
во таквиот процес. Потребата од воведување на безбедносни реформи и потребата од изградба
на европски безбедносен систем посебно се акцентираат. Притоа, како централен проблем се
поставува прашањето дали реформите во безбедносниот сектор се услов или неопходност во
Република Македонија. На крајот авторите укажуваат на целокупната состојба во Република
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Македонија со реформите во безбедносниот сектор и евроатлантското интегрирање,
обидувајќи се да ја сместат Република Македонија помеѓу реформите и ЕУ, според
постигнатите резултати и реално постоечките предизвици.
35. Criminological profile of the crimes against the general safety of people and property in
the Republic of Macedonia (Криминолошки профил на кривичните дела против
општата сигурност на луѓето и имотот во Република Македонија), коавтор со доц. д-р
Ице Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, Conference proceedings, Second International
conference on Interdisciplinary Studies, International institute for private-commercial and
competition law in partnership with Tirana business university, Albanian national chamber of
mediators, University College Pjeter Budi, Pristina, Tirana, 19.12.2015, стр. 145-159
Кривичните дела против општата сигурност на луѓето и имотот предвидени во
Кривичниот законик на Република Македонија се дела на апстрактно и конкретно загрозување,
поради опасноста која ја носат во себе, преку опасниот начин на извршување и штетната
последица како нивен резултат. Тие се насочени против животот и телото на луѓето, односно
имотот, но и против еден посебен квалитет на реалното егзистирање на споменатите добра, а
тоа е општата сигурност на луѓето и имотот. Главната цел на трудот е да создаде профил на
оваа група кривични дела во Република Македонија од криминолошки аспект кој се однесува
на последните 10 години (периодот 2005-2014 година). Посебно внимание е посветено на
анализа на феноменолошките карактеристики врз основа на официјалните годишни извештаи
за сторителите на кривични дела составени од страна на Државниот завод за статистика,
според податоците од Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство и
судовите низ државата. Нивниот обем и динамика се однесуваат на пријавените, обвинети и
осудени сторители, по различни критериуми: пол, вид на кривичната санкција, соучесништво,
број на учесници во извршувањето на делото, поранешни осуди, возраст, припадност кон
етничка заедница, школска подготовка и занимање.
36. The use of police service dog in crime investigation (Примена на полициското службено
куче во откривањето на криминалитетот), коавтор со доц. д-р Ице Илијевски и доц. д-р
Кире Бабаноски, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 2015
Полицискиот службеник и полициското службено куче ги поврзува повеќевековна
меѓусебна соработка во борба против криминалитетот и при тоа важно е да се напомене дека
полициските организации низ цел свет не ја занемариле улогата на кучето како партнер при
извршувањето на најразлични полициски задачи. Во трудот посебно внимание е посветено на
видовите полициски кучиња и нивната употреба за полициски цели. На тој начин ќе се укаже
дека и покрај брзиот техничко-технолошки развој, употребата на полициските службени
кучиња е сеуште незаменлив дел од полициската работа. Полициските кучиња спаѓаат во
групата на службени кучиња, а тоа подразбира дека тие се посебно дресирани (обучени)
кучиња кои се користат од страна на полицијата за различни цели. Особините на полициските
кучиња како што се: брзина, сила, ефикасност, издржливост, храброст, верност, а особено
развиеноста на сетилото за мирис ги прави да бидат значајно помошно криминалистичко
средство во борбата против криминалитетот. Употребата на полициските кучиња комбинирани
заедно со повеќе оперативно-тактички мерки и дејствија придонесуваат за пронаоѓање на
осомничени лица, исчезнати лица и предмети, откривање на дрога, експлозив и други
недозволени супстанции, заштита на објекти, лица и сл.
37. Organizational structure, functions and role of the security system in the process of
dealing with security risks and threats in the Republic of Macedonia (Организациска
структура, функции и улога на безбедносниот систем при справувањето со
безбедносните ризици и закани во Република Македонија), коавтор со доц. д-р Ице
Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, Academic Journal of Business, Administration, Law
and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March 2016, стр. 105-119
Главниот предмет на трудот е да ја прикаже организациската структура и функциите на
безбедносниот систем на Република Македонија. Безбедносните институции, чија примарна
функција е да се справуваат со сите закани, ризици и опасности, треба да бидат соодветно
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меѓусебе поврзани и нивната соработка мора да биде на високо ниво. Безбедносниот систем е
рефлексија на карактеристиките на државата и треба да биде функционален, професионален и
воспоставен на професионална, законска основа. Целта на трудот е преку структурата на
безбедносниот систем на Република Македонија да ги прикаже властите, нивните овластувања
и одговорности, како и да ги определи слабостите и предизвиците. За таа цел, посебно се
разгледуваат државните безбедносни органи, приватните агенции за обезбедување и другите
органи надлежни за безбедноста. Посебен осврт е даден на резултатите од спроведеното
емпириско истражување за нивото на функционирање на безбедносните институции на
Република Македонија, како и типовите на ризици и закани по безбедноста и стабилноста на
Република Македонија и нејзините граѓани.
38. Elements of the terrorism reviewed through instrumentum operandi, organizational setup
and phases of realization of the terrorist act (Елементи на тероризмот разгледани преку
instrumentum operandi, организацијата и фазите на реализација на терористички акт),
коавтор со доц. д-р Ице Илијевски, доц. д-р Кире Бабаноски и м-р Васе Русуманов,
Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, Vol. 2 No. 1, March
2016, стр. 231-237
Тероризмот е глобална закана за сите држави без оглед на општественото, економското
или религиозното уредување. За реализација на неговите активности, терористите користат
разни методи. Како средства за реализација на терористичките активности, тие користат разни
типови на оружје, но главно огнено оружје и експлозиви. Терористичките организации кои
практикуваат модерни форми на тероризам, користат и оружје за масовно уништување. Со
оглед на тоа, во трудот, авторите даваат преглед на instrumentum operandi, организациската
поставеност и фазите во реализацијата на терористичките активности, со посебен осврт на
ситуацијата во Република Македонија.
39. Narco-terrorism in the contemporary conditions: Financing of the terrorist activities by
the illegal drug trafficking (Нарко-тероризмот во современи услови: Финансирање на
терористичките активности преку илегалната трговија со дрога) коавтор со доц. д-р
Ице Илијевски и доц. д-р Кире Бабаноски, International scientific conference
Contemporary trends in social control of crime, Faculty of security – Skopje, Ohrid, 3031.05.2016 Позитивна рецензија, во фаза на објавување
Во овој труд авторите укажуваат дека нарко-тероризмот претставува нов концепт кој во
себе ги спојува тероризмот и шверцот со дрогата, и тоа без разлика дали станува збор за едни
исти организации кои се занимаваат со овие две илегални активности или пак станува збор
само за нивна меѓусебна соработка, или пак терористичките групи го користат шверцот со
дрога како извор на финансирање за нивните активности. Авторите определуваат дека
финансирањето на тероризам преку недозволената трговија со дрога е наметнато како голем
проблем по терористичките напади од 11 септември 2001 година. Всушност, во текот на
последната деценија, Авганистан е најважниот производител на опиум во светот. Фактот дека
често применуваниот термин „нарко-тероризам“ е премногу нејасен и контрапродуктивен во
однос на спречувањето на трговија со дрога или тероризам - бидејќи тоа вклучува многу
различни субјекти во премногу широка категорија - повеќето набљудувачи и политичари ја
избегнуваат опширната употреба на овој поим. Сепак, вредно е испитувањето на степенот до
кој тероризмот е финансиран од трговијата со дрога, ако само се има во предвид фактот за
минималната улога која ја има во финансиите на Ал Каеда. Најголемиот парадокс во
меѓународната војна против дрогата е поврзан со Балканот и експлозијата на терористички
активности во овој проблематичен регион, за што е ставен особен акцент на анализата во овој
труд.
40. Security analysis of cash in transit attacks in the Republic of Macedonia (Безбедносна
анализа на нападите врз транспортот на пари во Република Македонија) коавтор со доц.
д-р Кире Бабаноски и доц. д-р Ице Илијевски, International academic conference „Private
security in the 21st century: Experiences and challenges“,Institute for security, defense and
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peace, Faculty for philosophy, University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, Ohrid, 1516.09.2016 Позитивна рецензија, во фаза на објавување
Генералната цел на овој труд е научна анализа, дескрипција и објаснување на нападите
врз возилата со кои се врши транспортот на пари, што треба да придонесе за препознавање на
недостатоците, пропустите и слабостите во начинот на обезбедување, но и мерките за заштита
при работа кои се преземаат од страна на претпоставените. За таа цел, авторите укажуваат дека
значајно е разгледувањето на законската рамка за вршење обезбедување на транспорт на пари
во Република Македонија, субјектите кои го вршат, планирањето и начинот на обезбедување,
како и ризичните и опасни состојби со кои се соочува овој процес. На тој начин треба да се
создаде подлога за подобрување и создавање на поефикасни и поефективни начини на
планирање и реализирање на самиот пренос на пари и вредносни пратки.
Во трудот се презентирани резултати за истражуваните кривично-правни,
криминолошко-виктимолошки и криминалистичко-оперативни аспекти на нападите врз
возилата за транспорт на пари во Република Македонија во периодот од 2005 до 2010 година.
Карактеристиките кои се испитувани за секој од нападите поединечно се: датум, ден, време,
место, број на сторители, откриени сторители и помагачи, употребено огнено оружје, штета (во
милиони €), осигуреност на средствата, сопственик на средствата, вршител на транспортот,
број на лица во транспортот, жртви (повредени, убиени) и фаза од постапката во која се наоѓа
конкретниот предмет. Овие резултати се хевристички, од причина што се изведени од прво
истражување кое се однесува на безбедносните и оперативните аспекти на обезбедувањето на
транспортот на пари и други вредносни пратки и нападите кои се извршуваат врз нив.
5.Оценки, мислење и предлог на Комисијата
Од досегашниот приказ на објавените трудови и прилози во научните дебати на
научните собири може да се оцени дека тие со завиден степен на аналитичност и
систематичност ги третираат прашањата поврзани со сложените безбедносни процеси, посебно
со рабoта од развојот на како современ и специфичен феномен, а во тој контекст прашањата и
проблемите поврзани со криминалистичкото разузнавање, тероризмот и другите негативни
општествени појави. Во таа смисла може да се оцени како значаен и продуктивен научниот,
научно- истражувачкиот и апликативен пристап на вон. проф.
д-р Злате Димовски во развојот на општествените науки, посебно на социологијата на правото,
одделно на одделни сегменти на криминалистичкото разузнавање, проучувањето на
современите терористички феномени, поврзани со загрозувањето на меѓународната заедница,
но и со интеграцијата на општеството, посебно на македонското како мултикултурно и
мултиконфесионално. Научниот опус упатува на тоа дека кандидатот, научниот интерес го
насочил кон промислувањето на социолошките, криминолошките и криминалистичките
феномени, посебно на социологијата на правото и начинот на криминалистичката анализа и
стратегија.
Од анализата на прилозите може да се констатира дека објавените статии се одликуваат
со примена на специфичен методолошки пристап, со систематичност и аргументираност во
поставувањето, а особено во докажувањето на прашањата поврзани со предметот на расправа
што го определува научниот пристап и карактер на анализираните трудови. На тој начин може
да се констатира дека вон. проф. д-р Злате Димовски е профилиран во научен работник кој
постигнал значителни резултати во научно промислување на сложените прашања на
Социологијата на правото, Криминалистиката и Безбедноста како поширок теоретски ракурс и
дава видлив придонес во развојот на научните подрачја: Социологија на правото и
Криминалистиката (51117) и Друго (51128) и дека во нив успешно ги развива и афирмира
специфичностите и посебноста безбедносните науки, нивната епистемологија и методологија.
Анализата на обемниот научен, научно-истражувачки, и педагошки придонес на вон.
проф. д-р Злате Димовски создава доволно основа за определување на научниот, истражувачки
и апликативен идентитет, особено во проблематизирањето социологијата на правото,
криминалистиката и безбедноста, посебно анализата на појавите на национализам и
радикализам, терористичките закани, облиците на тероризам, политички конфликти и начинот
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на нивното разрешување. Кандидатот покажува завиден степен на организиран, систематски и
насочен пристап во актуелизирањето на проблемите од областа на социолошките и
криминалистичките науки и се профилира како успешен универзитетски педагог со солидни
методички знаења и способност сопствените знаења да ги афирмира, надогради и успешно
пренесе на генерациите студенти. Со самостојните, но и со учеството во истражувачките
тимови и проекти, тој, несомнено се потврдува и како истражувач кој умее да ги
проблематизира, продлабочи и врз таа основа да понуди решенија и идеи за разрешување на
проблемите поврзани со положбата на институциите и системите во целина. Оттаму со право
можеме да констатираме дека тој низ научната работа, се потврдува како сериозен,
систематичен и прониклив истражувач кој умее на научен начин, согласно педагошките
стандарди да ги пренесе своите методски искуства и знаења, особено на студентите и на
истражувачките и другите интересенти во науката. Во таа смисла Рецензентската комисијата
има особена можност да подвлече дека во педагошката работа, научно-истражувачката,
апликативната и практична дејност на вон. проф. д-р Злате Димовски има особен придонес за
развојот на научните области: Социологија на правото и Криминалистика (51117) и Друго
(51128).
Имајќи предвид дека вон. проф. д-р Злате Димовски објавил монографии, научни и
стручни трудови, учествувал на научни конференции, организирал или бил дел на научноистражувачки тимови, преку кои се потврдил и ги афирмирал своите знаења, компетентност и
способности, особено на подрачјата на научната област Социологија на правото
и
Криминалистика (51117) и Друго (51128), како и богатата педагошка дејност поврзана со
вршењето на наставната дејност каде се афирмирал како наставник на првиот, вториот и
третиот циклус универзитетски студии – како, ментор и член на магистерски и докторски
дисертации, односно како ментор на дипломски трудови, Рецензентската комисијата оценува
дека станува збор за научен работник кој е трудољубив и продуктивен член на
универзитетската заедница на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ и има особен придонес
во научните подрачја: Социологија на правото и Криминалистика (51117) и Друго (51128).
6.Предлог:
Согласно изнесеното, а во контекст на критериумите за избор во звања според ЗВО и
Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
наставно- стручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола,
можеме да констатираме дека кандидатот ги исполнува сите критериуми и тоа:
- научен степен доктор на науки од научната област за која се избира – Доктор по
социолошки науки;
- објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или
четири научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните
пет години- Кандидатот објавил 40 (четириесет) научноистражувачки трудови
во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни
научни публикации и 5 (пет) книги;
- учествувал или раководел со научно-истражувачки проект- учествувал на еден
национален и еден меѓународен научно-истражувачки проект;
- има придонес во оспособувањето на помлади наставници- на двајца целосно и
ментор на повеќе дипломски, магистерски и докторски трудови;
- покажало способност за изведување на сите видови вискообразовна дејност и
позитивна оценка од самоевалуацијата- способен и позитивно оценет од страна
на студентите со просечна оценка 4 или 80,65% успешност.
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатот вонреден професор д-р Злате Димовски како и со оглед на тоа дека ги исполнува
пропишаните критериуми и условите предвидени во Законот за високо образование за
избор во наставно-научно звање и во Правилникот за единствените критериуми и
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постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија има
особено задоволство на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, да му предложи
вонредниот професор д-р Злате Димовски да го избере во звањето Редовен професор во
научната област Социологија на правото и Криминалистика (51117) и Друго (51128).
Скопје, 5.04.2016 година
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