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Врз основа на член 57 алинеа 9, во врска со членовите 108 - 110 од Законот за 

високото образование (Сл.весник на РМ бр.35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 

99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014) и во 

врска со глава II точка 16 од Конкурсот за запишување студенти во прва година на 

прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола во 

академската 2016/2017 година, Ректорската управа на Универзитетот, на 206-та 

седница одржана на ден 30.06.2016 година, го донесе следново  
 

У П А Т С Т В О 
 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  

ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА  

ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 
 

I. Основни одредби 
 

Член 1 

Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и 

примената на одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на 

прв циклус  студии на факултетите и Високата медицинска школа на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2016/2017 година 

и се регулира постапката и начинот на работа на телата за реализација на 

Конкурсот. 
 

Член  2 

Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со 

Конкурсот.   

 
 

II. Кандидати кои имаат право на запишување во прва година на  

прв циклус студии 
 

Член  3 

Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите 

и Високата медицинска школа, имаат кандидатите  кои положиле: 

1. државна матура   

2. меѓународна матура 
 

Член 4  

Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и 

кандидати: 

1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните  

учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале 

државна матура; 

2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и 

виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни 

факултети, студиски групи или насоки; 
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 Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите, како редовни   

или вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од средното 

образование.    

 Сродноста на факултетите, студиските групи и насоки ја утврдуваат и на 

својата огласна табла и веб страна ја објавуваат единиците на Универзитетот.  

            Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и 

кандидатите што се  пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под  исти 

услови како и кандидатите со кофинансирање (Глава IV од Конкурсот). 

3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно 

четиригодишно образование во странство.      
    

Член  5 

Ако на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус 

студии во првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати кои ги 

исполнуваат условите за упис, право на упис во вториот и на наредните уписни 

рокови може да имаат и кандидатите кои положиле:  

1. училишна матура во гимназиско образование; 

2. завршен испит по завршено средно стручно образование со  

      четиригодишно траење. 

За овие кандидати ќе се изготви посебна ранг листа и доколку останат 

слободни места, во вториот и наредните уписни рокови тие ќе бидат запишани на 

соодветниот факултет, односно високата стручна школа, во вториот, односно 

наредните уписни рокови.  

 

Член  6 

Доколку кандидатите не се примени во државната или во квотата со 

кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во 

истиот уписен рок да се запишат на друга студиска програма по нивен избор на 

која има слободни места во рамките на истата високообразовна единица. 

Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за 

запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на 

прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на 

конечната ранг листа за соодветната студиска програма. 
 

Член  7 

Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва 

година  на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. 

Вреднувањето на успехот се изразува во поени. 

При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3 

децимали. 
 

 

III. БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ  

               ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА 

 

Член  8 

За кандидатите што положиле државна или меѓународна матура 
општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%, а 
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успехот постигнат на државната, односно меѓународната матура со 40% во 

вкупниот број поени, којшто може да изнесува најмногу 100 поени. 

Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што 

положиле државна матура се врши така што се собираат сите оценки што се 

внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на 

оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се 

добијат најмногу 60 поени. 

 

Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени 

(пример: со просек 5,00 х 12  =  60 поени) 

 

Бодирањето на  успехот од средното образование на кандидатите што 

положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени 

во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и 

вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може 

да изнесува најмногу 60 поени.  
  

Просечна оценка  х  коефициент = најмногу 60 поени 
  

Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА 
 

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите 

кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015 и 2015/2016 

година се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од 

постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, 

интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех најмногу со 6 поени, а 

проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4 поени. 

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (30 поени 

од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот предмет и 4 поени од 

проектната задача). 

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите 

кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година се врши на 

следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при 

нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, интерните предмети во 

зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со 8 поени, а 

проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4 поени. 

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (20 поени 

од двата екстерни предмети, 16 поени од двата интерни предмети и 4 поени од 

проектната задача). 
 

 

7.1  Бодирање на екстерните предмети 
 

Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на  

Листите  на  екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.   

Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на 

следниов начин: 

Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на 

перцентилниот ранг поделен со 20.  
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Е1 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) 

Е2 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) 

Е3 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) – (трет екстерен предмет 

само за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015 

и 2015/2016 година). 
 

Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа 

основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна 

матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои 

положиле државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година). 
 

Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена 

државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава 

Дипломата. 

Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици 

што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков. 
 

Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати: 
 

Екстерни предмети Оценка Перцентилен ранг(PR) Вкупно поени 

1. Македонски јазик: Одличен 

5  

 

+ 100,00 / 20 

 

10 

2.  Англиски јазик: Многу добар    

4  4  

 

+  75,00 / 20 

 

7,75 

3. Математика Многу добар 

4 

 

+ 70,00 / 20 

 

7,50 
 

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако 

кандидатот полагал државна матура пред 2013/2014 година). 

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако 

кандидатот полагал државна матура во 2015/2016, 2014/15 и 2013/14 година). 
 

7.2  Бодирање на интерните  предмети 
                    

За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14 

2014/2015 и 2015/2016 година: 

Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се 

множи со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.  

Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни 

предмети објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано 

повеќе интерни предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет 

што се наоѓа на листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.  
 

Ип х 1,2 = најмногу 6 поени 

 

(пример со просек 5,00: 5х1,2  = 6 поени) 
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Бодирање на Интерни предмети 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 6 4,80 3,60 2,40 

 

За кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 

година: 

Оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се 

множат со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 

8 поени. Добиените поени за положените интерни предмети се собираат. 

Интерните предмети се бодираат само доколку се на листата на интерни 

предмети објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано 

повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на 

листата и  за коишто ученикот добил највисоки оценки.  
 

И1 х 1,6 + И2 Х 1,6 = најмногу 16 поени 

 

(пример со просек 5,00: 5х1,6 + 5х1,6 = 16 поени) 

 
 

Бодирање на Интерни предмети 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 8 6,40 4,80 3,20 
 

7.3 Бодирање на проектната задача 
 

Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со 

коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени. 
 

Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени 

 

(пример со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени) 

 
 

Бодирање на Проектна  задача 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 4,00 3,20 2,40 1,60 

 

Член 9 

Бодирање на  успехот од  МЕЃУНАРОДНАТА  МАТУРА 
 

Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на 

следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на 

меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените производи се 

собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена 

на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа може да се добијат  

најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната  матура  може да донесе 

најмногу 40 поени.  
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а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

 

б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени 

в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени 

 

б+в = најмногу 40 поени 

 

(пример со просек 5,00: (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) +  

(5 х 0,8) = 40 поени) 
 

 

IV. Бодирање на кандидати што положиле  

УЧИЛИШНА МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ 

 

Член  10 

Кандидатите што положиле училишна матура во гимназиско 

образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно 

образование со четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од 

средното образование може да добијат најмногу 60 поени, а по основ на 

положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу 20 поени, 

односно вкупно, најмногу може да добијат 80 поени. 
 

Бодирање на успехот од средното образование за кандидатите што  

положиле училишна матура или завршен испит 
 

Бодирањето на успехот од средното образование  се врши така што се 

собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се 

дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент 

12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени. 
  

Просечна оценка   х   12 = најмногу 60 поени 

(пример: со просек 5,00 х 12  =  60 поени) 

 

Бодирање на успехот од УЧИЛИШНАТА МАТУРА 
 

Кандидатите што положиле училишна матура, по овој основ можат да 

добијат најмногу 20 поени и тоа за задолжителниот предмет 8 поени, за изборниот 

предмет 8 поени и за проектната задача 4 поени. 

Оценките што ги добил ученикот за полагање на задолжителниот и 

изборниот предмет се множат со коефициент 1,60, а оценката што ја добил за 

полагање на проектната задача се множи со коефициент 0,8. 
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Добиените производи од задолжителниот предмет, изборниот предмет и 

проектната задача се собираат. 

Бодирањето на изборниот предмет се врши само доколку истиот се наоѓа на  

листата на интерни предмети објавена од страна на факултетот, односно високата 

стручна школа.  
 

(а) = З 1 х 1,6 + И Х 1,6 = најмногу 16 поени 
 

(б) = Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени 
 

(а+б) = најмногу 20 поени 
 

(пример со просек 5,00: (5х1,6 +5 х 1,6 + 5 х 0,8 = 20 поени) 
 

 

Бодирање на оценките за задолжителниот предмет  
 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 8,00 6,40 4,80 3,20 

  

Бодирање на оценките за изборниот  предмет 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 8,00 6,40 4,80 3,20 
 

 

Бодирање на оценките за проектната задача 

Оценка 5 4 3 2 

Број на поени 4,00 3,20 2,40 1,60 
 

 

V. Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно  

            образование во претходните учебни години    

            ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година 
 

Член  11 

За кандидатите кои што го завршиле четиригодишното средно образование 

во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале 

државна матура, основен услов и критериум за запишување е општиот среден 

успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и странски јазик и два 

предмети определени од единиците како битни за студирањето на таа 

високообразовна единица.  

Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува 

со 60 поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа 

високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски 

јазик учествува со 40 поени. 

Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите 

оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се 

дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент  

12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени. 
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просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени 

(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени) 

 

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за 

студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски 

јазик) се врши на следниов начин: 

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените 

средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се 

собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 

поени, односно вкупно најмногу 40 поени. 

Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат 

оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години. 

Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во 

вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот. 

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја 

високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.  

Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на 

високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш 

таквиот предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот. 
 

 

VI. Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА 
        

Член  12 

За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено 

меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот 

постигнат во средното образование, којшто учествува со најмногу 100 поени. 

Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во 

свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на  

оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што 

крајниот производ нема да биде поголем од 100.  
 

просечна оценка Х  ___ = најмногу 100 поени 
 

 

 

VII. Кандидати со завршено соодветно високо или вишо образование 

                  и кандидати за паралелно студирање 
 

Член 13 

Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование се    

рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата просечна оцена од   

завршеното средно образование. 

Овие кандидати при пријавувањето покрај свидетелствата за завршено 

средно образование, поднесуваат и уверение или диплома за завршено соодветно 

високо или вишо образование.  
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Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат 

свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај  

нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска 

група  или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од 

средното  образование на посебна ранг листа. 
 

Член 14 

На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-

физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на 

кандидатите е елиминаторно.   

 

Член  15 

Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред 

пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките 

способности.  

Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна 

табла.  
 

Член 16 

Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик, 

вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик  на 

пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на 

нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен. 
 

Член 17 

Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот 

јазик се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се 

реализираат студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.  

Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни 

табли. 
 

 

VIII. Конкурсни комисии 
 

Член  18 

За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв 

циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот 

совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на 

Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност 

со членот 14 од Упатството. 

По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини 

не може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја 

формира Ректорската управа на Универзитетот. 

Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата 

на Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна 

комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како 

и за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено 

четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната 
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2007/2008 година, а ќе одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на 

Конкурсот. 

Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите, 

односно директорот и заменик директорот. 

Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската 

конкурсна комисија. 

Член  19 

Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го 

вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната 

табла на факултетот, односно високата стручна школа,  прелиминарна ранг-листа 

на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот 

има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето 

на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти 

- грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование.   

Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, 

во рок од 24 часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор 

приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на 

факултетот, односно високата стручна школа, а кај единиците кадешто 

Конкурсната комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот 

приговор преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна 

комисија. Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна 

комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на 

огласната табла на факултетот, односно на високата стручна школа.  

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање 

Конкурсната комисија на огласната табла на факултетот, односно Високата 

медицинска школа објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), 

врз основа на што се врши запишување на студенти. 

Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти 

(конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено 

го доставуваат  до Универзитетската комисија. 

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови 

на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на 

претходната проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24 

часа по објавувањето на  резултатите од оценувањето.  
 

Член  20 

По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува 

записник во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати. 

Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата. 

По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна 

школа до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените 

кандидати, за бројот на  примените кандидати и за бројот на оние кои не се 

примени, по обрасци доставени од Ректоратот.   

Факултетите и високата стручна школа имаат право на приговор на одлуката 

на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа, чија одлука по 

приговорот е конечна. 
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Универзитетска конкурсна комисија 
 

Член  21 

Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна 

комисија од 13 члена,  со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и 

на Ректоратот. 

Универзитетската  конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот  

на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на 

одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото 

спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и 

слично. 

Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската 

конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања  на одредбите од Конкурсот 

во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на 

одлуките на Конкурсните комисии. 
 

 

Запишување на кандидатите 
 

Член  22 

Примените кандидати се запишуваат како: 

-  редовни  студенти финансирани од државата со партиципација на    

       трошоците за студирање; 

-  редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање; 

-  вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање,   

       доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и 

 -     студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со 

член 31 и 32 од ова Упатство.  

 

 

Запишување студенти во државна квота 
 

Член 23 

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на 

трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното 

студирање.  

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.  

Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната 

банка на РМ и го одредува секој факултет, односно високата стручна школа 

посебно. 

Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според 

склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот 

може да се плати на две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата 

пред почетокот на вториот семестар.  

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со 

партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат 

условите утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот, 

ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото 

образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
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студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - 

Битола и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга 

студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.  

 

Запишување студенти со кофинансирање 
                                                    
                                                  Член 24 

На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како 

редовни студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за 

запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата 

студенти финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се 

согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.   

 

                                                              Член 25 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава 

I  од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според 

средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, според 

склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа. 

Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува 

ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа 

категорија.  Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија 

студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранг-

листа. 

Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува 

Конкурсната   комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за 

согласност за  запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до 

Ректоратот на Универзитетот.  

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со 

факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и обврски во 

остварувањето на наставно-образовниот процес. 
 

 

Запишување вонредни студенти 
 

Член 26 

На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може 

да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат 

засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во 

можност да се запишат како редовни студенти. 

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: 

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава 

- потешка долготрајна болест 

- родител на дете додека трае породилното отсуство. 
 

 

Член 27 

Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како 

и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа. 
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Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на трошоците како и 

студентите запишани во категоријата со кофинансирање на студиите од глава IV од 

Конкурсот. 

При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите 

поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение 

(издадено од соодветна здравствена установа) за причините назначени во член 22, 

став 2, алинеа 1 и 2  или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на 

породилно отсуство.  

 

Странски државјани 
 

Член 28 

Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, 

во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите 

утврдени со Конкурсот.  

Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република 

Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје. 

За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот 

факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности 

за студирање на овој факултет.         

 При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно 

висока стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти 

на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со 

пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно 

образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и 

наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот 

од матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за 

здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда 

за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц. 

При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на 

македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола. 

За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат 

сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – 

Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други 

институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот 

јазик на Педагошкиот факултет – Битола. 

За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на 

македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола. 

Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра 

според програма наменета за изучување македонски јазик како странски. 

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на 

знаењето на кандидатите. 

По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на 

завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот 

јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во 

наредната академска година. 
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Школарината за странските државјани за академската 2015/16 изнесува 1000 

Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство и Факултетот за биотехнички 

науки, каде школарината за странските државјани за академската 2015/16 изнесува 

800 Евра.  Овој износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година. 

Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии 

родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република 

Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, 

доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за 

нивното студирање. 

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од 

Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето. 
 

 

Кандидати со завршено средно образование во странство 
 

Член  29 

Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на 

РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се 

запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - 

Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за 

студирање на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% 

од бројот на редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите 

кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација 

(државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се 

запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање 

определен во глава I од Конкурсот. 

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат 

со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или 

насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците 

за студирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во 

зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една 

академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот. 

Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано 

свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани 

свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство. 
 

 

Член  30 

Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во 

странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под 

истите услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование 

во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат 

нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во 

странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата 

издадена од Министерството за образвание и наука за започнување на постапката 

за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.  

Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни 

квоти. 
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На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на 
психофизичките способности за студирање на овој факултет.  

На факултетите кадешто се реализираат програми на англиски јазик се врши 

претходно оценување на знаењето на англискиот јазик. 

Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните 
студенти. 

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови 
најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на 

соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на 
износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од 

Конкурсот. 

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат 

со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или 

насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање. 

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата 

на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува 

како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот.  

Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или 

рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација. 

Кандидатите иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно 

образование во странство, кандидатите државјани на РМ со завршен дел од 

средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура 

се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола,  во роковите утврдени со Конкурсот.  
 

 

Кандидати ослободени од плаќање на партиципација 

                                                                

Член  31 

Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за: 

 деца без родители; 

 лица од прв и втор степен на инвалидност; 

 воени инвалиди и 

 лица растени во домови за напуштени деца 

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на 

Република Македонија. 

                                                           

Член  32 

Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат 

припадник  на  безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, 

утврдени со одредбите од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците 

на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните 

семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. 

весник на РМ бр. 2/2002), во академската 2015/2016, се запишуваат во посебна 

квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на 

студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, без плаќање на партиципација. 
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Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при 

пријавувањето, со документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од 

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Доколку 

кандидатот не донесе соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето, 

не ќе може да го оствари тоа право. 

 

Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ 
 

Член 33 

За обезбедување правична и соодветна застапеност  на студентите 

припадници кои не се мнозинство во Република Македонија, на факултетите, 

односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - 

Битола во академската 2016/2017 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 42-4319/1 

од 07.06.2016 година година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на 

овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се 

запишуваат во прва година  на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој 

процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до 

процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население  на 

Република Македонија. 

На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми  кои се застапени и 

на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се 

запишуваат само во редовните квоти. 

Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во 

државната и дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на 

соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.   

Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за 

учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РМ, во вкупното население 

во РМ од Пописот во 2002 година и тоа: 
 

Национална припадност Број Учество во % 

Македонци 1.297.981 64.17 % 

Албанци    509.083 25.17 % 

Турци      77.959 3.85 % 

Роми      53.879 2.66 % 

Срби      35.939 1.78 % 

Бошњаци      17.018 0.84 % 

Власи        9.695 0.48 % 

Други      20.993 1.05 % 

Вкупно: 2.022.547 100 % 

 

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе 

се утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, 

односно предимство ќе имаат кандидатите со највисок број поени. 

Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се 

земе во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната 

припадност, онака како што е наведено во дипломите за завршено средно 

образование, или свидетелставата од прва до четврта година на средното 
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образование. Изјаснувањето во пријавата од факултетот, односно високата стручна 

школа, треба да се совпаѓа со изјаснувањето во дипломата за завршено средно 

образование или свидетелствата. Доколку во дипломата за завршено средно 

образование или во свидетелствата не е наведена националната припадност, 

ученикот  е должен  да поднесе писмена изјава заверена кај нотар во која ќе се 

произнесе за националната припадност. 
 

Член 34 

На  индексите  на  студентите  не  смее  посебно  да  се обележува нивната 

припадност во овие категории.  

 

Уписни рокови 
 

Член 35 

Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во 

првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат 

предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места 

запишувањето ќе се врши во втор и трет уписен рок. 

    По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен 

рок. 
 

Член 36 

Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на 

примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) 

факултетот, односно високата стручна  школа, ги запишува сите вакви кандидати. 

Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно 

високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни 

критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето 

на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, 

добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие 

дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна 

школа на Универзитетот. 

 

Член 37 

  Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави 

дополнително слободните места за вториот и за третиот уписен рок.  
 

Член 38 

   Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 

 

 

 

 

                                                                                         _________________________ 

                                                                                         Проф. д-р Сашо Коруновски 

                                                                                                    Ректор 
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            И З В Е Ш Т А Ј 
 

од Комисијата за оценка на докторската дисертација од кандидатот м-р 
Агим Беќири под наслов: „Политичкиот и социолошкиот аспект при 

вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во 
битката против невработеноста“ 

 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница 
одржана на 30.05.2016 година, со одлука бр. 02-334/3 формираше Комисија за оценка 
на докторската дисертација од кандидатот м-р Агим Беќири, под наслов: „Политичкиот 
и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на филозофијата на 
политичките партии во битката против невработеноста“, во состав:  

1. Ред. проф. д-р Жидас Даскаловски, Факултет за безбедност – 
Скопје, ментор  

2. Ред. проф. д-р Јове Кекеновски, Факултет за туризам и угостителство 
- Охрид, член 

3. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, член  

4. Ред. проф. д-р Пере Аслимоски, Факултет за туризам и угостителство - 
Охрид, член  

5. Ред. проф. д-р Ферат Полиси, Правен факултет - Тетово, член  
 

По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, Комисијата има чест 
до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола да го поднесе следниот 
 

     И З В Е Ш Т А Ј 
 
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 
Предизвикот односно главното прашање кое се обработува со оваа докторска 

дисертација е прашањето на невработеноста и како таа да се надмине во услови на 
голема политичка поларизираност, глобална економска криза и партиско влијание на 
јавната администрација. Покрај порастот на сиромаштијата и поткопувањето на 
средната класа во општеството, невработеноста предизвикува делумна или целосна 
неискористеност на човечките ресурси, одлив на мозоци надвор од државата, пораст на 
работата на црно, манипулација со работната сила и дискриминациско однесување од 
страна на активните понудувачи на работни места и чувство на неисполнетост и 
незадоволство - посебно кај помладата генерација која заради ваквите состојби ја губи 
мотивацијата за натамошен развој, дообразование и доквалификација. 

Глобалните процеси имаат голем импакт и врз мобилноста на капиталот и врз 
мобилноста на работната сила. Способноста на компаниите да се одржат во услови на 
економска либерализација и да се промовираат на светските пазари може да има 
директно влијание врз (не)вработеноста. Тоа може да доведе до испуштање на голема 
работна сила од оние компании кои нема да успеат да опстанат на ваквите пазари. За 
преквалификација и повторно вработување на ваквата работна сила потребно е долго 
време, што има свои негативни последици и врз поединците и врз општеството во 
целина. Постигнувањето ниска стапка на вработеност е една од целите кон кои се 
стреми речиси секоја економија во светот, а таквата приоритетност на оваа цел 
произлегува од фактот што високата стапка на невработеност предизвикува низа од 
проблеми кои каскадно се пренесуваат во многу сфери на општеството. Анализата на 
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ова прашање во дисертацијата е актуелно и соодветно.  
Исто така во трудот се анализираат ставовите на граѓаните на Република 

Македонија во врска со можностите за вработување, начинот на којшто се објавуваат 
конкурсите за вработување, начинот на којшто се изведуваат интервјуата за 
вработување и тестирањата за државни/јавни службеници, какво е влијанието на 
степенот на образование, познавањето странски јазици и другите карактеристични 
знаења, вештини и способности на кандидатите за вработување врз можноста за 
вработување. 

Дисертацијата се фокусира на прашањето дали „политичките вработувања“ ги 
има или ги нема во Република Македонија. Не постои ни еден општествено ангажиран 
човек и припадник на академската заедница во нашата држава кој би можел да спори со 
фактот дека мешањето на политиката во стопанството и во јавната администрација 
посебно преку влијанието на партиите во процесот на селекција на кадри односно 
вработувањето во државните служби е голем проблем со кој Република Македонија се 
соочува долг низ на години. Политичките вработувања се дел од т.н. негативна 
селекција, процес кој поразително влијаење врз ефикасноста на јавната 
администрација, што се пренесува и на позитивното работење на сите државни органи 
кои на крајот на денот нудат услуги и производи кои ги ползуваат граѓаните. Светските 
анализи и на ниво на академска заедница и на ниво на меѓународни креатори на јавни 
политики, како на пример Светска Банка, ОЕЦД, Меѓународен монетарен фонд и 
слично покажуваат дека политичките вработувања дирекно влијаат и на корупцијата во 
дадена земја - појава која дирекно негативно се одразува на економскиот развој и 
просперитет на дадено општество. Од посебна важност е оваа негативна појава да се 
искорени во земјите во транзиција од еднопартиски систем во плурално општество, и 
од командна во пазарно ориентирана економија. Ова е од причина што пост-
комунистичките земји имаат долг пат пред нив за да го достигнат нивото на развој на 
развиените земји од Западот. Секој товар, секоја препрека за брз и ефикасен развој на 
овие земји е проблематичен во историска смисла на зборот.   

Во оваа смисла и врз основа на претходно изложените факти, може да се заклучи 
дека темата на докторската дисертација „Политичкиот и социолошкиот аспект при 
вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката 
против невработеноста“, претставува исклучително актуелен проблем, а изведените 
заклучоци на докторската дисертација обезбедуваат солидна основа за дизајнирање на 
јавни политики кои можат соодветно да се справат со наведените проблеми. 

 
 
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

 
Генералната цел на оваа докторска теза е да обезбеди една сeопфатна научна 

анализа за состојбата и трендовите на пазарот на трудот во Република Македонија и 
објективно да се согледа значењето на невработеноста и какви последици предизвикува 
кај населението и институциите, но и актуелните процеси коишто се одвиваат на 
глобално и локално ниво во оваа област. Понатаму, целта на оваа дисертација е и 
анализа на социолошките и политичките аспекти на вработувањето. Вработувањето на 
поединците има силно влијание врз квалитетот на нивниот живот и врз животот на 
нивните семејства, додека ниската стапка на вработеност зборува за држава која е 
моќна да обезбеди услови за живеење кои се во рамките на пристојноста. Предмет на 
дисертацијата е да ги истражи и сублимира глобалните процеси кои имаат голем 
импакт и врз мобилноста на капиталот и врз мобилноста на работната сила, како и на 
прашањето за способноста на компаниите да се одржат во услови на економска 
либерализација и да се промовираат на светските пазари што всушност може да има   
директно   влијание   врз   (не)вработеноста.  
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Предмет на дисертацијата е да се концепираат соодветно идеите за потребата од 
структурални промени кон пазарната економија и експанзијата на приватниот сектор за 
придонес во тоа да оние лица кои се без квалификации или се недоволно 
квалификувани да им биде потешко да најдат работа бидејќи потребата за такви 
работници се намалува, а потребата за млади лица со високо образование, работно 
искуство и дополнителни знаења и вештини се зголемува. Целта на дисертацијата е да 
се укаже на сите негативни последици кои може да ги има невработеноста во 
Република Македонија и на големата важност за систематско решавање на овој 
проблем.  

Теоретската цел е да се даде теоретска анализа на понудата и побарувачката на 
работната сила, односно да се утврдат факторите на влијанието врз структурата на 
пазарот на работната сила. 

Практичните цели на оваа докторска теза се насочени кон тоа емпириските 
резултати коишто ќе се добијат со ова истражување да помогнат во согледувањето на 
реалната состојба на пазарот на трудот. Изразувањето на ставовите на испитаниците во 
врска со оваа проблематика има голема тежина. Ако ставот е релативно трајна 
ментална диспозиција стекната по пат на социјализација која се изразува како 
тенденција да се мисли, чувствува и постапува на одреден начин тогаш акцентот треба 
да се стави на постапувањето. Дури и ако реалната состојба не соодветствува со 
перцепцијата од страна на индивидуата, индивидуата може да постапи според 
сопствената перцепција и во согласност со својот став. Иако ставовите се разликуваат 
според својата цврстина, степенот на увереност и трајноста, тие имаат големо влијание, 
посебно врз социјалното однесување.  

Предмет на анализата се и проблемите на ранливите групи кои многу тешко 
доаѓаат до работни места поради повеќе причини, како на пример: многу низок степен 
на образование (основно или до основно), припадници на возрасни групи кои често се 
исклучени со конкурси во кои се бараат кандидати до одредена возраст пониска од 
нивната, лица со квалификации кои многу малку или воопшто не се барани на пазарот 
на труд, лица кои не поседуваат работно искуство, припадници на маргинализираните 
групи во општеството, културно депримирани, изложени на дискриминација и/или 
социјална исклученост, лица со привремен или траен хендикеп (физички или 
психички), деца без родители, самохрани родители, итн. Дисертацијата и анализата во 
неа го опфаќаат и прашањето на постигнување на ниска стапка на невработеност во 
Република Македонија при што фокусот е на утврдување на состојбата и структурата 
на вработените и невработените во Република Македонија според пол, возраст, степен 
на образование и етничка припадност, описот на причините  за  невработеноста  во  
Република Македонија, мерките кои ги презема државата за намалување на 
невработеноста, каква е нејзината политика во врска со вработувањето на општествено 
ранливите групи, како и социјалната политика која се однесува на невработените. 

   
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Докторската дисертација со наслов: „Политичкиот и социолошкиот аспект 

при вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во 
битката против невработеноста“, е напишана на 250 страници, со стандардна 
графичка обработка на текстот. Пописот на користената литература и интернет ресурси 
опфаќа вкупно 187 библиографски единици. 
 
Докторската дисертација е организирана во вкупно дваесет и седум глави, и тоа: 
 
1. Вовед  
2. Предмет и област на истражувањето   
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3. Цели на истражувањето  
4. Актуелност на истражувањето  
5. Истражувачки прашања  
6. Пазарот на трудот и неговите појмовни форми   
7. Невработеност – поим и значење  
8. Политика на вработување   
9. Политичките партии и вработувањето   
10. Методологија на истражувањето  
11. Пазарот на труд во Република Македонија   
12. Политичките партии и нивната улога во политиката на вработување во Република 
Македонија  
13. Анализа на Законот за вработување во Р. Македонија  
14. Хипотетска рамка   
15. Истражување на ставовите на испитаниците   
16. Ставови на испитаниците и нивното значење   
17. Анализа на ставовите на испитаниците за социјалната политика и заштитата на 
ранливите групи  
18. Анализа на ставовите на испитаниците за почитувањето на законската регулатива 
при вработувањето и селекцијата на кандидат  
19. Анализа на ставовите на испитаниците за знаењата, способностите и вештините, 
нивниот развој и нивното влијание врз можноста за вработување во Република 
Македонија   
20. Влијанието на полот и возраста на кандидатите врз можноста за вработување во 
Република Македонија  
21. Влијанието на припадноста на кандидатите во одредени општествени групи врз 
можноста за вработување во Република Македонија  
22. Регионалниот диспаритет во ставовите на испитаниците   
23. Можностите за самовработување и развиеноста на претприемништвото преку 
ставовите на испитаниците  
24. Ставовите на различните етнички групи за влијанието на етничката припадност и 
политичката ориентација врз вработувањето   
25. Влијанието на полот врз ставовите на испитаниците   
26. Препораки за натамошен развој и истражување   
27. Заклучок 
 
 

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Агим Беќири под 
наслов: „Политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на 
филозофијата на политичките партии во битката против невработеноста“, 
Комисијата определена за оценка на дисертацијата заклучува дека истата е успешно 
завршена. Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални 
сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува и 
исполнува критериумите потребни за една докторска дисертација.  

Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во следниве 
точки: 
 

• Докторскиот труд преку анализа на програмите на политичките партии го 
утврди односот на партиите кон вработувањето. Во дисертацијата преку анализа 
на извештаи и  статистички  податоци  од  Агенцијата  за вработување на 
Република Македонија и податоци од Заводот за статистика на Република 
Македонија се утврдени трендовите на невработеноста, колку функционалната 
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законска подлога е изградена на ова поле и колку истата е ефикасна во борбата 
со невработеноста. 
 

• Тезата дава една анализа на прашањето: Колку мерките за флексибилност на 
пазарот на трудот придонесуваат за намалувањето на стапката на 
невработеност? Кога станува збор за вработувањето, иако најатрактивните 
работни места во Република Македонија се во јавната администрација, многу е 
важно да се знае колку политиката за вработување дава можност за 
самовработување, развој на малите и средните претпријатија и за развој на 
можностите за претприемништво. 
 

• Докторската теза прецизно одговора на прашањата: дали високата стапка на 
невработеност во Република Македонија произлегува од отпуштањата како 
резултат на преструктурирање на претпријатијата или  проблем е постоењето на 
бариери за влез  на пазарот на работната сила, односно изразената 
нефлексибилност; колку е логична препораката која ја истакнуваат сите 
квалификувани познавачи на состојбите со македонскиот пазар на работната 
сила дека еден од првите чекори во битката за намалување на невработеноста во 
Република Македонија треба да биде олеснувањето на можноста на 
невработените да влезат во работниот процес; колку  мерките  за   
флексибилноста  на  пазарот  на  трудот придонесуваат  за намалувањето на 
стапката на невработеност?  
 

• Во основа дисертацијата јасно и концизно успеа да ги совлада дилемите дали и 
колку се спроведува ова олеснување во Република Македонија, во однос на 
перцепцијата на граѓаните од кои е побарано да го изразат својот став во 
врска со ова. 
 

• Дисертацијата концизно и успешно елаборира за состојбата и трендовите на 
пазарот на трудот во Република Макединија и објективно го истакнува  
значењето на невработеноста и какви последици предизвикува кај населението и 
институциите, но и актуелните процеси кои што се одвиваат на глобално и 
локално ниво во оваа област.  
 

• Дополнително дисертацијата е една сèопфатна научна анализа која ги анализира  
образовната  политика  и  политиката  на вработување преку издржана 
обработка на законите кои ги опфаќаат овие области. Квалитетот на 
образованието и шансите младите да најдат работа веднаш по завршувањето на 
образованието се исто така предмет на анализа и разработка на дисертацијата. 
Посебен осврт се става на образовната политика во Република Македонија и 
достапноста на работата (квалитетот на образованието, преквалификацијата и 
доквалификацијата   на работната сила). 

 
 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка 

на докторската дисертација со наслов: „Политичкиот и социолошкиот аспект при 
вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката 
против невработеноста“, од кандидатот м-р Агим Беќири, 
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З А К Л У Ч У В А  
 

1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Агим Беќири претставува самостоен 
и оригинален научно-истражувачки труд кој внесува значителен придонес во 
областа на анализираната проблематика;   

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката работа, 
со користење на соодветни методи и постапки во истражувањето, од една 
страна, но и во формулирањето, презентацијата и дискусијата по однос на 
добиените резултати, од друга страна;   

3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати се 
исклучително важни од научно-истражувачки и теоретски аспект, што е 
потврдено со публикување на рецензирани трудови во зборници на научни 
трудови презентирани на меѓународни академски собири, како и во 
меѓународни научни списанија од соодветната област;   

4. Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво 
комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 
креативност, сеопфатно познавање на предметот на  истражување  и владеење со 
презентираната проблематика – политичкиот и социолошкиот аспект при 
вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката 
против невработеноста;   

5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 
докторската дисертација непобитно укажува на фактот дека докторантот 
располага со потребните знаења од областа на политичките системите за 
современа јавна администрација воопшто, а посебно во однос на вработувањата 
во јавната администрација и борбата со невработеноста;   

6. Со изработената докторска дисертација, кандидатката м-р Агим Беќири 
комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето 
на истата;   

7. Според законските прописи на Република Македонија, трудот е внесен во базата 
на податоци на Министерството за образование и наука plagijati.mon.gov.mk и 
врз основа на добиениот Извештај, а и врз основа на нашите сознанија, трудот 
не претставува плагијат;   

8. Согласно со наводите во Извештајот, докторантот ги исполнува сите законски 
услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во постапката 
за стекнување на докторат на науки. 

 
Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската 

дисертација од м-р Агим Беќири, со особена чест и задоволство, на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола му 
 
 
 
 

П Р Е Д Л А Г А  
 

1. Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов   
„Политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на 
филозофијата на политичките партии во битката против невработеноста“ 
од кандидатот м-р Агим Беќири;   

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;  
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3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;   
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската дисертација.  

 
 
 
 
 

 
Комисија за оценка на докторската дисертација: 
 

1. Ред. проф. д-р Жидас Даскаловски, ментор, с.р. 
 Факултет за безбедност – Скопје 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 

2. Ред. проф. д-р Јове Кекеновски, член, с.р. 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

3. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, член, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

4. Ред. проф. д-р Пере Аслимоски, член, с.р. 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

5. Ред. проф. д-р Ферат Полиси, член, с.р. 
Правен факултет - Тетово 
 Државен универзитет во Тетово 
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Врз основа на членот 132 од Законот за високото образование (Службен Весник 

на РМ, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 
41/14, 116/14, 130, 14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16) и членот 43 од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, на 
седницата одржана на 28.04.2016 година донесе Одлука (бр. 08-5/68 од 3.05.2016 
година) со која се формираше Рецензиона комисија за избор на еден асистент-
докторант од областа Криминологија (50826) на Факултетот за безбедност - Скопје.  
 

За членови на Рецензентската комисија беа избрани: проф. д-р Оливер 
Бачановиќ – член, проф. д-р Миодраг Лабовиќ – претседател и доц. д-р Весна 
Стефановска – член. 
 

По внимателното разгледување на доставените пријави, како и другите 
документи доставени во прилог, Рецензентската комисија го поднесува следниот  
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 
 На конкурсот објавен во три весници, во „Нова Македонија“, „Коха“ и 
„Слободен печат“ на 6.04.2016 година во предвидениот рок се пријавија: м-р Маријана 
Јаковлевска, м-р Иван Ристов, м-р Предраг Мицевски и м-р Драгана Јовановиќ. 
 
 Откако ги разгледа апликациите на кандидатите, Комисијата констатира дека 
ниту еден од кандидатите не ги исполнува условите пропишани во членот 125-а од 
Законот за високото образование (Службен Весник на РМ, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 
83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130, 14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16). 
 
 Имено, кандидатите м-р Маријана Јаковлевска, м-р Иван Ристов, м-р Предраг 
Мицевски и м-р Драгана Јовановиќ, немаат доставено соодветна потврда за познавање 
на англиски јазик, додека кандидатот Предраг Мицевски, освен веќе наведениот, не го 
исполнува и условот за остварено просечен успех од најмалку 8,50 на првиот циклус на 
студии. 
 
 Имајќи го предвид претходно наведеното, Комисијата одлучи дека ниту еден од 
кандидатите не може да биде избран за асистент-докторант. 
 
 
      Рецензентска комисија 
 

 
     проф. д-р Миодраг Лабовиќ – претседател, с.р.   
 
     проф. д-р Оливер Бачановиќ – член, с.р.   
 
     доц. д-р Весна Стефановска – член, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 
На трудот под наслов ,,Практикум - Криминалистичка тактика 1" од авторите   

проф. д-р Методија Ангелески и вон. проф. д-р Злате Димовски 
 
  Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, (со Одлука бр. 02-2/30 
од 25.03.2016 година) ме определи за рецензент на  трудот под наслов ,,Практикум- 
Криминалистичка тактика 1", од авторите   проф. д-р Методија Ангелески и вон. проф. 
д-р Злате Димовски.  

Заблагодарувајќи ви за довербата, откако внимателно го прочитав и проучив 
понудениот материјал за трудот, со особено задоволство го поднесувам следниот:  

 
Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К И    И З В Е Ш Т А Ј 

 
 I. Општо за структурата на трудот 

 
Трудот насловен како "Практикум - Криминалистичка тактика 1" е презентиран 

на вкупно 110 страници, (комјутерски обработен текст со проред од 1),  и структуриран 
во 16 делови (глави) каде основниот текст соодветно е проследен со адекватни прилози 
во форма на задачи и библиографија. Во трудот низ соодветен методолошки пристап 
најпрвин се обработувани основите на криминалистичката тактика за спроведување на 
оперативно-тактичките мерки и дејствија во рамките на криминалистичко-
оперативната дејност. Потоа, преку поставување на соодветни задачи (над четириесет) 
и проблеми  во врска со хипотетички случаи од криминалистичкото и полициското 
работење на студентите и читателите  им е оставен простор ( да планираат и 
криминалистички размислуваат, да определуваат соодветна и ефикасна тактика на 
постапување, да протоколираат резултати од криминалистичко-оперетивните дејствија 
итн.) и на тој начин да го покажуваат и проверуваат своето знаење. Презентираниот 
теоретски и апликативен материјал во Практикумот дава една целина од содржински, 
логичен и законски редослед на изложување на актуелната проблематика  и 
применувањето на  оперативно-тактичките методи и средства во рамките на 
криминалистичко-полициската дејност во современите услови за превенција и 
спречување на криминалитетот. 

 
II. Приказ на содржината на трудот 

 
Содржински поглавјата во “Практикумот – Криминалистичка тактика 1” се 

структурирени низ соодветен, хронолошки и логички редослед.  На почеток, во 
предговорот авторите ја образложуваат идеја и мотивот да се зафатат со пишување на 
универзитетско учебно помагало од областа на криминалистичката тактика (која, 
заедно со криминалистичката методика како применета криминалистичката тактика се 
нивна преокупација многу години), со цел на студентите и другите заинтересирани 
субјекти да им помогне во совладувањето на сложената и актуелна проблематика на 
криминалистичко-полициската дејност во современото општество. 

 1. Првитот дел е насловен “Оперативна дејност”, (стр.5-13), каде авторите  даваат 
дефиницја за оперативната дејност и преглед на мерките со активностите кои се 
подредуваат во самиот поим, начини и средства на дејствување. Поради различните 
методи, средства, методологија и спецификите на формите како и различното гледање 
на активностите, авторите оперативно-тактичките мерки и активности во рамки на 
оперативната дејност ги структуирале во две основни групи јавни (индискретни) и 
тајни (дискретни). Јавни оперативно - тактички мерки и дејствија се: информативен 
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разговор, рација (и тоа само чинот на спроведување, додека причините и целта на рацијата 
се  тајни), проверување алиби, употреба на полициско куче, патролирање, обезбедување  
место на кривичен настан, увид во документација, легитимирање, приведување, 
задржување, преглед на превозни средства, патници  или багаж, послужување со превозни 
и други средства од трети лица за оперативни цели, објавување фотографија на 
делинквенти по кои се трага итн. Тајни оперативно-тактички мерки се: заседа (тајна и 
прикриена), тајна опсервација, водење и употреба на криминалистички евиденции, 
користење информатори, стапица, некои облици на потражна дејност (распрашување за 
престојувалиште и живеалиште, распис) итн.    Своевиден посебен потсистем на мерки што 
се преземаат во оперативната дејност претставуваат  посебните истражни мерки (ПИМ), во 
кои спаѓаат: електронско следење, долготрајна тајна опсервација, растер потрага, 
прикриена истрага (полициско инфилтрирање), прислушување (таен надзор или 
контрола и снимање на комуникации), фиктивен откуп и контролирано пласирање 
криминална стока, основање фиктивни фирми итн. ПИМ, всушност, произлегуваат од  
тајните оперативно - тактички и оперативно - технички мерки и дејствија. Практично  
некои традиционални класични оперативно - тактички мерки (кои дотогаш резултираа со 
прибирање оперативен материјал со низок правен статус на податоци со оперативно 
значење) се трансформираа во посебни истражни мерки како процесни алатки за 
прибирање податоци што имаат доказна моќ. 
     Системот од оперативно - тактички мерки, според авторите се оживотворува низ два 
вида оперативна дејност:  криминалистичка контрола и  криминалистичка обработка. 
Криминалистичката контрола како почетен стадиум на оперативната дејност претставува 
систем  за прибирање и обработување оперативни информации во случаите кога постои 
само општа индиција за потенцијално сомнително однесување, односно за конкретно 
недефинирано нечие евентуално криминално однесување во криминален пункт или во 
криминална средина.  Криминалистичката обработка е систем од  оперативно - тактички 
мерки насочени кон тоа да се открие и да се утврди конкретно одредено кривично дело, да 
се открие и утврди сторител на кривично дело и да се приведе кон кривичен прогон.  Со 
цел за проверка и утврдување на знаењата во прилог на текстот е даден простор со 
конкретни примери и дефинирани задачи4 и низ истиот се остава простор за изјаснување 
на студентот. Покрај задачите претставени се формулари за пополнување на: записник за 
примање на пријава; кривична пријава против непознат сторител; кривична пријава против 
идентификуван/и сторител/и и посебен извештај до Јавниот обвинител. 

2. Во вториот дел насловен како “Информативен разговор”( стр.14-24) се 
разработува информативниот разговор како оперативно- тактичка мерка. Оваа мерка има 
неформален карактер за добивање на податоци, информации од граѓани кои биле на 
местото на информативниот разговор пред за време или непосредно по извршување на 
делото, интервјуирање на лица кои имаат знаења од одредени области како што се 
специјалисти, вештаци и стручни лица. Авторите го појаснуваат начинот на селекција на 
лица за разговор, начините на повикување, местото на реализација на разговорот, 
постапката на водење на истиот како и натамошните постапки. Поради важноста на 
разговорот, иако е од неформална природа, законодавецот пропишал одредени постапки, 
но дел од истите се добиваат како искуствени начини на постапување.  

Во прилог дадени се неколку задачи како case study за да се оцени познавањето на 
материјата од страна на студентот. Илустрирани се поканата за обавување на 
информативен разговор и службената белешка за собирање на информации од граѓани. 

3. Третиот дел е насловен “Проверувањето и утврдувањето алиби” (25-31). Алибито 
претставува доказ за тоа дека осомничениот (обвинетиот) во моментот на извршувањето 
на кривичното дело не се наоѓал на местото на извршување на кривичното дело туку бил 
некаде на некое сосем друго место, така што не бил во можност да го стори или на каков 
било начин да учествува во вршењето на таквото дело.   Докажаното нечие присуство на 
некое сосем друго место, и тоа негде подалеку од местото на извршување на кривичното 
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дело и за време кога е тоа извршено, покажува дека според законите на физиката нема 
ниту теоретска можност таквото лице да го сторило кривичното дело, со оглед дека не 
можело во исто време да присуствува на две различни и доволно просторно оддалечени 
места. На тој начин се докажува невмешаноста на определено лице во улога на осомничен 
или обвинет до таа мерка што неспорната невиност на таквото лице е доволно силен 
противдоказ, кој што, по правило, исклучува секаква кривична одговорност и ја урива т. 
н. доказна зграда како кула од карти. Но, не секогаш е така. Затоа е потребно добивање 
на алиби, негова проверка и непосредно констатирање дали е можна или не 
инволвираност на поименично одредено лице во дадениот случај.  
Во криминалистичката наука и практика, според авторите,  се диференцирале два вида 
алиби: непосреден (директен) доказ, односно алиби како позитивен факт и посреден 
(индиректен) доказ, односно алиби како негативен факт. Алибито се проверува и се 
утврдува во преткривичната и во кривичната постапка. Проверувањето и утврдувањето 
алиби првенствено претставува оперативно дејствие, кое криминалистичките 
инспектори спроведуваат во првиот оперативен зафат кога  уште се свежи „идеалните” и 
материјалните траги. Глобалната тактика за истражување алиби се гради од повеќе 
елементи според следниов редослед: детално распрашување на давачот на алиби за тоа на 
кое место се наоѓал за време на извршувањето на кривичното дело; мисловно моделирање 
на тактичката ситуација (здобивање некаква претстава или првичен впечаток) по првично 
дадениот исказ на осомничениот (обвинетиот) и проектирање почетни мерки и дејствија 
за проверување на исказот; составување  план за вршење проверки; распрашување на 
давачот на алиби во врска со резултатите добиени од извршените проверки; здобивање 
јасна и објективна претстава за фактичката ситуација во врска со даденото алиби преку 
вршење компарација на прибраните податоци и формирање заклучок за совпаѓање или за 
несовпаѓање помеѓу исказот на осомничениот (обвинетиот) и податоците прибрани преку 
дејствија што имале за цел да се провери и да се утврди даденото алиби. 

Во прилог дадени се задачи за непосредно реализирање од страна на студентот.  
4. Во четвртиот дел се разработува заседата (стр.32-38). Заседата се дефинира како 

дискретна оперативно - тактичка мерка што се состои од тајно или прикриено  
распоредување и опколување на определен број полицајци на однапред утврдено критично 
место на отворен или затворен простор, односно онаму каде што со голема веројатност се 
очекува да дојдат делинквенти или други лица по кои по разни основи се трага, со цел 
таквите лица ненадејно да се пресретнат и да се фатат заради натамошно 
криминалистичко постапување. Според начините на поставување авторите ги делат на 
тајни и прикриени, а според поставувањето на обични и длабински. Во овој дел дадени се 
и повеќе подвидови на наведените основни видови на заседи. 

За потврда на кажаното и проверка на разбирањето на студентот дадени се неколку 
задачи од овој дел. 

5. Петтиот дел е  обработувана проблематиката во врска со рацијата (стр.39-42). 
Според видувањата на авторите рацијата како молскавична полициска оперативна акција 
се состои од опколување и блокирање на определено т. н. опасно место што се наоѓа на 
отворен или затворен простор, а се спроведува заради ненадејно лишување од слобода на 
определени лица или за пронаоѓање и утврдување идентитет на делинквенти или  
сомнителни лица, како и заради други цели. Рацијата се одвива пред очите на јавноста, 
меѓутоа, таа истовремено има и конспиративна димензија (целта и подготовките на 
рацијата се тајни). До почетокот на спроведувањето на рацијата, за нејзините цели, па 
дури и за местото и времето на одвивањето на акцијата, освен планерите и менаџерите, не 
знаат ниту полицајците што ќе учествуваат како непосредни извршители. Таа се 
спроведува според начелото на брзина и во што е можно покус временски интервал. 
Следи задача за овој дел. 
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6. Во шестиот дел на трудот обработена е патролната дејност(стр.43-53). Под 
поимот патролна дејност се подразбира планска и стратешки ориентирана постојана или 
повремена обиколка на униформирани работници на полицијата на места од определен 
територијален сектор што се должни оперативно и физички да ги покриваат заради 
превентивно (и нужно репресивно) настапување против криминалитетот и другите 
социјално - патолошки појави, како и заради одржување  јавен ред или за разрешување 
какви било безбедносни проблеми на ниво на локална заедница. Покрај патролната се 
илустрира и позорната дејност на органите за спроведување на законите во случајот 
полициските служби. Авторите даваат јасен преглед на содржината, модалитетите и 
временската рамка на реализација на зададените задачи.  Во прилог дадени се неколку 
задачи по принципот на case study и дадена е наредба за вршење на патролна и мотопатролна 
дејност и извештај за реализираните задачи по наредбата. 

7. Седмиот дел  од трудот насловен е како потражна дејност (стр.54-59). Според 
авторите под поимот потражна дејност се подразбира систем од оперативно - тактички и 
оперативно - технички мерки и дејствија со кој полицијата трага по лица и предмети 
што се утврдуваат и се обезбедува нивна достапност,  главно,  во кривичната постапка.  
Релевантноста на објектите на потрага налага потреба МВР самоиницијативно или по 
нечие барање (од суд или од друг надлежен државен орган) да го активира сиот потражен 
полициски механизам заради остварување на целите на потражната дејност: пронаоѓање и 
утврдување сторители на кривични дела (или други лица) и предмети заради спроведување 
на кривична или друга постапка. Објекти на потрага можат да бидат: физички лица, 
предмети и трупови. 
Потрагата може според територијата да биде локална, централна или меѓународна а додека 
според објектот на потрага може да биде во форма на објава, распис и потерница.   
Дадените задачи во прилог соодветствуваат на разработуваната тематска целина. 
          8. Во осмиот дел претставена е тајната опсервација (стр.60-65). Тајната опсервација, 
според авторите, претставува планско и систематско стационирано или подвижно 
оптичко и (или) акустично набљудување на лица, предмети и места, а се состои во 
повремено или континуирано конспиративно (прикриено или тајно) прибирање и 
фиксирање факти што се значајни за откривање и спречување кривични дела. 
Иницирањето на оваа конспиративна мерка во криминалистичката контрола се покажува 
како делотворно особено кога станува збор за контрола на организираниот криминалитет 
или на други видови тежок криминалитет. Методите и средствата како и начините на 
постапување авторите ги имаат дадено во описот на оваа мерка. Исто така дадени се и 
неколку задачи за студентот. 
          9. Деветтиот дел ги разработува стапиците – замките (стр. 66-69). Стапицата 
(замката) претставува специфична тајна оперативно - тактичка мерка што се состои од 
намамување сторител што настојчиво врши кривични дела на ист начин, со цел таквиот 
сторител да биде фатен in flagranti или непосредно по извршување на кривичното дело.  

  Според авторите постојат четири  видови стапици (физичка, дактилоскопска 
стапица, техничка стапица и хемиска стапица). Илустрирани се повеќе случаи во форма на 
задачи, за да може студентот да ја разбере, процени мерката и покасно успешно 
применува. 

10. Во десеттиот дел од трудот се  разработува материјата за криминалистичките 
евиденции (стр.70-76). Авторите констатираат дека под поимот криминалистички 
евиденции се подразбира одделно востановување, групирање и оперативно користење на 
разновидни конкретни објекти на криминалистичка регистрација - носители на 
информации (албуми, картотеки, евиденции, досиеја, електронски датотеки и др.) за 
потребите на оперативната дејност. 

За секој објект на криминалистичко регистрирање се собираат, се обработуваат, се 
класифицираат и се евидентираат соодветни оперативни податоци.За да се зачува 
квалитетот на оперативните податоци, односно за да бидат употребливи и постојано 
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актуелни, потребно е ажурирање на евиденциите (бришење податоци што го изгубиле 
своето значење; изменување непрецизни, нецелосни или неточни податоци; внесување нови 
податоци; дополнување постојни податоци итн.). Набројани се и објаснети евиденциите кои 
се водат во органите за спроведување на законите. Задачите кои се зададени во прилог 
соодветствуваат со понудениот материјал и даваат појасна слика на читателот за овој дел. 

 11. Во единаесеттата глава (стр. 77-81) се разработува проблематиката што го 
опфаќа делот за употребата на помошни средства од страна на органите за спроведување на 
законите. Во конкретниот случај се зборува за употребата на службени кучиња. 
Полициските кучиња се значаен помошен криминалистичко - тактички инструмент за 
решавање  повеќе видови безбедносни задачи. Тоа се посебно дресирани и обучувани 
кучиња чија што улога е незаменлива, но и ограничена само во сферата на прибирање 
ориентационо - елиминациони индиции. 

Постојат следниве видови полициски кучиња: кучиња чувари; заштитни кучиња; 
кучиња трагачи; санитетски кучиња; кучиња за откривање дрога; кучиња за 
откривање експлозиви. Појаснета е и постапката за степенување на опасноста, 
односно кога и во какви услови се употребува службеното куче со држење на 
врвка и со маска, без маска и кога се ослободува од врвката и маската. Во тој 
контекст се и зададените задачи како прилог во овој дел. 

12. Во дванаесеттиот дел од трудот се обработува проблематиката во врска 
со употребата на полиграфот (стр.82-88). Со полиграфот како помошно 
криминалистичко средство  се прибираат индиции при спроведувањето на конкретна 
криминалистичка обработка.  Под поимот употреба на полиграф се подразбира 
полиграфско испитување на психо - физиолошки реакции на осомничени лица, со цел 
преку индиректно откривање нечија лага да се откријат сторители на кривични дела, 
односно да се елиминираат невини лица од поширокиот круг осомничени лица Лентата 
врз која графички се испишуваат реакциите на  испитаникот се вика полиграм. Врз основа 
на регистрираните реакции полиграфистот го интерпретира, односно „го чита” полиграмот 
и ги утврдува вистината или лагата. По правило, отсуството на соодветни психо - 
физиолошки реакции означува дека испитаникот ја кажува вистината, додека 
покажаните такви реакции говорат дека испитаникот премолчува определени 
информации за кои смета дека се значајни во однос на поставеното прашање.  Полиграфско 
испитување се врши  доколку испитаникот даде претходна писмена согласност дека 
доброволно се сложува да биде тестиран. Полиграфистот е должен да му укаже на 
испитаникот дека може да се откаже во кој било момент од тестирањето. Полиграфските 
тестови претставуват одделни листи или списоци на прашања на кои испитаникот 
одговара. За тестирање се користат директен метод (или метод со контролно прашање); и 
индиректен метод (или метод на врвна напнатост). Зададените задачи ја појаснуваат 
употребата на полиграфот. 

13. Во тринаессеттиот дел е обработувана проблематиката на лишувањето од 
слобода на лице/а (стр.79-96). Лишувањето од слобода претставува полициско 
овластување со кое на осомничени и на други лица им се ограничува или им се одзема 
слободата на движење за определен временски период кој е законски лимитиран. Под 
поширокиот поим лишување од слобода се подразбира времено присилно ограничување 
или одземање слобода на определено лице за потребите на преткривична, кривична, 
прекршочна или друга законска постапка. Станува збор за следниве присилни мерки: 
приведување, задржување, упатување,  спроведување и апсење. Овие мерки се 
активираат  за определено време што е потребно за спроведување на  друго оперативно 
или процесно дејствие. Поради важноста на овој дел за зачувување на здравјето и 
телесниот интегритет на граѓаните и на оперативните работници во прилог се 
илустрирани ситуации за лишување од слобода и се бара од читателот да избере 
најсоодветен начин за дадената ситуација. Исто така дадени се и службена белешка за 
приведување на лице без писмена наредба од суд, службена белешка за приведување на 
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лице врз основа на писмена наредба од суд, записник за задржување на лице и 
службена белешка за извршено упатување на лице.  

14. Четиринаесеттиот дел е насловен “Обезбедување на местото на кривичен 
настан” (стр.97-100). Под поимот обезбедување место на кривичен настан се подразбира 
јавна оперативно - тактичка мерка која што се состои во обележување и чување на 
местото каде што е извршен определен кривичен настан, и тоа  до доаѓањето на увидната 
екипа, со тоа што се забранува пристап на таквото место, се обезбедуваат corpora delicti и 
се задржуваат и првично се распрашуваат таму затечени лица заради зачувување на 
фактичката состојба до моментот на почнување на увидот.  Авторите врз основа на 
искуството препорачуваат  местото на кривичниот настан да го обезбедуваат најмалку 
двајца униформирани полицајци, кои од најблискиот позорен или патролен реон први 
пристигнале на местото и  констатирале несомнено постоење на кривичен настан. Тие 
треба да воспостават контрола над местото: ги отстрануваат сите затечени лица надвор од 
кругот на критичното место; настрана ги задржуваат затечените сторители и сведоци; 
прелиминарно ја определуваат и провизорно ја обележуваат претпоставената површина 
каде што било сторено кривичното дело;   ништо не се допираат  за да се зачуваат трагите 
и предметите од кривичното дело. За таа активност се составува службена белешка која е 
дадена во прилог. 

15. Во петнаесеттиот дел разработена е материјата за преглед на превозни 
средства, патници и багаж (стр.101-104). Во овој дел авторите  укажуваат дека прегледот 
на превозни средства, патници и багаж претставува јавна оперативно - тактичка мерка 
што се состои во постојано рутинско или повремено прегледување и контролирање 
возила, патници и багаж на фреквентни места или на сообраќајници, со цел за: 
пронаоѓање траги и предмети од кривични дела и воопшто за превентивно - репресивно 
реагирање против криминалитетот и особено против интерлокалните и 
интернационалните делинквенти; заштита на личната и имотната безбедност на 
граѓаните; одржување јавен ред и мир; зголемување на безбедноста во сообраќајот; чување 
на државната граница итн.  Прегледот го вршат повеќемина униформирани полицајци, кои 
се  соодветно наоружани и технички опремени (со светлосни знаци или апарати, подвижни 
сообраќајни знаци и др.). Бројот на полицајците зависи од тактичката ситуација. За 
извршените дејствија се составува службена белешка која е дадена во прилог. 

16.  Во шеснаесеттиот дел (стр.105-107) како последната методска единица од 
понудениот труд е обработена проблематиката за увидот во деловната документација. 
Увидот во деловна и друга документација  состои од  непосреден увид преку сетилно 
запазување  документација за која постои основ на сомнение дека на неа ќе се пронајдат 
материјални траги. Се врши  кога постои опасност дека трагите ќе бидат отстранети  или ќе 
бидат создадени лажни траги заради прикривање на кривично дело.  Постоењето какви 
било индиции кои упатуваат на некаков  криминален напад во деловното работење се 
сигнал за оперативниот работник за да издвои сомнителна документација заради 
остварување непосреден увид и преглед во неа, по што се прави споредба со останатите 
нејзини примероци кои се наоѓаат во аналитичкото книговодство, кај деловниот партнер, 
во банките итн. Ова оперативно дејствие се врши во присуство на одговорно лице од 
органот или претпријатието во чија што документација се остварува увид. За остварениот 
увид во  документацијата криминалистот составува службена белешка или записник кој е 
даден во прилог. 

Оцена на трудот 
 

     Презентираниот материјал под наслов “ Практикум - Криминалистичка тактика1 " 
од авторите проф. д-р Методија Ангелески и вон. проф. д-р Злате Димовски е 
конципиран како учебно помагало за студентите на Факултетот за безбедност во 
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Скопје. Низ адекватен методолошки пристап и апликативно презентираните предметни 
содржини во трудот авторите  успелале целокупната материја да ја приближи кон 
поновите тенденции за спречување и сузбивање на криминалот. 

Во трудот авторите успеале да ги исполнат основните критериуми за 
изготвување на учебно помагало, и тоа структурата на содржината на ова автентично и 
оригинално дело има јасна композиција, што значи дека има вовед (проследен со јасен 
предговор) и содржини (развиени согласно целите во програмата) коишто вклучуваат 
автентичен наративен дел и практични примери. Содржината е научно заснована и 
нуди потврдени знаења и информации.  Авторите успеале,  во еден кондензиран текст 
низ теоретски елаборации и апликативни содржини, да дадат голем број интересни 
информации, сознанија и податоци кои може да им бидат корисни на сите надлежни и 
заинтересирани субјекти во борбата против криминалитетот како општествено и 
индивидуално зло и негативна појава што го загрозува човековиот, општествениот и 
цивилизацискиот развој воопшто. 

 
Предлог 

 
Во својсво на рецензент, врз основа на горе наведената оценка, од аспект на 

изнесените методолошки, научни и апликативни вредности на трудот под наслов  
"Практикум- Криминалистичка тактика 1" од проф. д-р Методија Ангелески и вон. 
проф. д-р Злате Димовски,  имам чест и задоволство да им предложам на  членовите 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност во Скопје, да го прифати 
рецензентскиот Извештај со позитивната оценка и да донесе Одлука со која ќе се 
одобри печатењето на учебното помагало.  

 
                                                                                                     РЕЦЕНЗЕНТ 
 
                                                                                  Проф. д-р Борис Мургоски, с. р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

На ракописот ,,Практикум- Криминалистичка тактика 1" од авторите   проф. д-р 
Методија Ангелески и вон. проф. д-р Злате Димовски 

 
  Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, со Одлука бр. 02-2/30 
од 25.03.2016 година ме определи за рецензент на  ракописот ,,Практикум- 
Криминалистичка тактика 1", од авторите   проф. д-р Методија Ангелески и вон. проф. 
д-р Злате Димовски.  

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го прочитав 
ракописот, со особено задоволство го поднесувам следниот  

 
 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К И    И З В Е Ш Т А Ј 
 

Структурна композиција на ракописот 
 

Ракописот "Практикум- Криминалистичка тактика 1" е претставен на вкупно 
130 страници, (комјутерски внесен текст со проред од 1),  структуриран во 16 делови, 
библиографија и прилози. Покрај основниот текст, трудот е проследен со прилози во 
форма на задачи. Проблематиката што е предмет на обработка во овој труд, 
содржински и функционално е поделена на шеснаесет последователни и меѓусебно 
поврзани целини (глави) кои опфаќаат текст, а секоја целина има повеќе поднаслови 
кои се поделени според логична структура. Срочениот текст на ваков начин дава една 
целина со логичен содржински ред на изложување на проблемот во врска со  
оперативно-тактичките методи и средства кои се обработуваат во делот на 
криминалистичката тактика,  што е предмет на обработка во овој труд. 

 
Приказ на содржината на трудот 

 
Редоследот на поглавјата во овој труд е логичен. Се почнува со предговор и 

првитот дел е насловен  ,,Оперативна дејност,,. Во овој дел авторите  даваат дефиницја 
за оперативната дејност. Преку дадената дефиниција авторите доста вешто, успешно и 
логички дале слика на активностите кои се подредуваат во самиот поим, начини и 
средства на дејствување. Поради различните методи, средства, методологија и 
спецификите на формите како и различното гледање на активностите, авторите 
оперативно- тактичките мерки и активности во рамки на оперативната дејност ги 
структуирале и подвеле во две основни групи јавни (индискретни) и тајни (дискретни). 
Јавни оперативно - тактички мерки и дејствија се: информативен разговор, рација (и тоа 
само чинот на спроведување, додека причините и целта на рацијата се  тајни), проверување 
алиби, употреба на полициско куче, патролирање, обезбедување  место на кривичен 
настан, увид во документација, легитимирање, приведување, задржување, преглед на 
превозни средства, патници  или багаж, послужување со превозни и други средства од 
трети лица за оперативни цели, објавување фотографија на делинквенти по кои се трага 
итн. Тајни оперативно-тактички мерки се: заседа (тајна и прикриена), тајна опсервација, 
водење и употреба на криминалистички евиденции, користење информатори, стапица, 
некои облици на потражна дејност (распрашување за престојувалиште и живеалиште, 
распис) итн. 

Своевиден посебен потсистем на мерки што се преземаат во оперативната дејност 
претставуваат  посебните истражни мерки (ПИМ), во кои спаѓаат: електронско следење, 
долготрајна тајна опсервација, растер потрага, прикриена истрага (полициско 
инфилтрирање), прислушување (таен надзор или контрола и снимање на комуникации), 
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фиктивен откуп и контролирано пласирање криминална стока, основање фиктивни фирми 
итн. ПИМ, всушност, произлегуваат од  тајните оперативно - тактички и оперативно - 
технички мерки и дејствија. Практично  некои традиционални класични оперативно - 
тактички мерки (кои дотогаш резултираа со прибирање оперативен материјал со низок 
правен статус на податоци со оперативно значење) се трансформираа во посебни истражни 
мерки како процесни алатки за прибирање податоци што имаат доказна моќ. 

Според авторите системот од оперативно - тактички мерки се оживотворува низ два 
вида оперативна дејност:  криминалистичка контрола и  криминалистичка обработка. 

Криминалистичката контрола како почетен стадиум на оперативната дејност 
претставува систем  за прибирање и обработување оперативни информации во случаите 
кога постои само општа индиција за потенцијално сомнително однесување, односно за 
конкретно недефинирано нечие евентуално криминално однесување во криминален пункт 
или во криминална средина.  Криминалистичката обработка е систем од  оперативно - 
тактички мерки насочени кон тоа да се открие и да се утврди конкретно одредено 
кривично дело, да се открие и утврди сторител на кривично дело и да се приведе кон 
кривичен прогон. 

Заради проверка на знаењата во прилог на текстот е даден простор со конкретни 
примери и дефинирани задачи и низ истиот се остава простор за изјаснување на студентот. 
Покрај задачите претставени се формулари за пополнување на: записник за примање на 
пријава; кривична пријава против непознат сторител; кривична пријава против 
идентификуван/и сторител/и и посебен извештај до Јавниот обвинител. 

Во вториот дел се разработува информативниот разговор како оперативно- 
тактичка мерка. Оваа мерка има неформален карактер за добивање на податоци, 
информации од граѓани кои биле на местото на информативниот разговор пред за време 
или непосредно по извршување на делото, интервјуирање на лица кои имаат знаења од 
одредени области како што се специјалисти, вештаци и стручни лица. Авторите го 
појаснуваат начинот на селекција на лица за разговор, начините на повикување, местото на 
реализација на разговорот, постапката на водење на истиот како и натамошните постапки. 
Поради важноста на разговорот, иако е од неформална природа, законодавецот пропишал 
одредени постапки, но дел од истите се добиваат како искуствени начини на постапување.  

Во прилог дадени се неколку задачи како case study за да се оцени познавањето на 
материјата од страна на студентот. Илустрирани се поканата за обавување на 
информативен разговор и службената белешка за собирање на информации од граѓани. 

Третиот дел е проверувањето и утврдувањето алиби. Алибито претставува доказ за 
тоа дека осомничениот (обвинетиот) во моментот на извршувањето на кривичното дело 
не се наоѓал на местото на извршување на кривичното дело туку бил некаде на некое сосем 
друго место, така што не бил во можност да го стори или на каков било начин да 
учествува во вршењето на таквото дело. 

Докажаното нечие присуство на некое сосем друго место, и тоа негде подалеку од 
местото на извршување на кривичното дело и за време кога е тоа извршено, покажува 
дека според законите на физиката нема ниту теоретска можност таквото лице да го 
сторило кривичното дело, со оглед дека не можело во исто време да присуствува на две 
различни и доволно просторно оддалечени места. На тој начин се докажува невмешаноста 
на определено лице во улога на осомничен или обвинет до таа мерка што неспорната 
невиност на таквото лице е доволно силен противдоказ, кој што, по правило, исклучува 
секаква кривична одговорност и ја урива т. н. доказна зграда како кула од карти. Но, не 
секогаш е така. Затоа е потребно добивање на алиби, негова проверка и непосредно 
констатирање дали е можна или не инволвираност на поименично одредено лице во 
дадениот случај.  

Во криминалистичката наука и практика, според авторите,  се диференцирале два 
вида алиби: непосреден (директен) доказ, односно алиби како позитивен факт и посреден 
(индиректен) доказ, односно алиби како негативен факт. Алибито се проверува и се 
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утврдува во преткривичната и во кривичната постапка. Проверувањето и утврдувањето 
алиби првенствено претставува оперативно дејствие, кое криминалистичките 
инспектори спроведуваат во првиот оперативен зафат кога  уште се свежи „идеалните” и 
материјалните траги. Глобалната тактика за истражување алиби се гради од повеќе 
елементи според следниов редослед: детално распрашување на давачот на алиби за тоа на 
кое место се наоѓал за време на извршувањето на кривичното дело; мисловно моделирање 
на тактичката ситуација (здобивање некаква претстава или првичен впечаток) по првично 
дадениот исказ на осомничениот (обвинетиот) и проектирање почетни мерки и дејствија 
за проверување на исказот; составување  план за вршење проверки; распрашување на 
давачот на алиби во врска со резултатите добиени од извршените проверки; здобивање 
јасна и објективна претстава за фактичката ситуација во врска со даденото алиби преку 
вршење компарација на прибраните податоци и формирање заклучок за совпаѓање или за 
несовпаѓање помеѓу исказот на осомничениот (обвинетиот) и податоците прибрани преку 
дејствија што имале за цел да се провери и да се утврди даденото алиби. 

Во прилог дадени се задачи за непосредно реализирање од страна на студентот.  
Во четвртиот дел се разработува заседата. Таа претставува дискретна оперативно - 

тактичка мерка што се состои од тајно или прикриено  распоредување и опколување на 
определен број полицајци на однапред утврдено критично место на отворен или затворен 
простор, односно онаму каде што со голема веројатност се очекува да дојдат делинквенти 
или други лица по кои по разни основи се трага, со цел таквите лица ненадејно да се 
пресретнат и да се фатат заради натамошно криминалистичко постапување. Според 
начините на поставување авторите ги делат на тајни и прикриени, а според поставувањето 
на обични и длабински. Во овој дел дадени се и повеќе подвидови на наведените основни 
видови на заседи. 

За потврда на кажаното и проверка на разбирањето на студентот дадени се неколку 
задачи од овој дел. 

Петти дел е рацијата која според видувањата на авторите ја одредиле како 
молскавична полициска оперативна акција што се состои од опколување и блокирање на 
определено т. н. опасно место што се наоѓа на отворен или затворен простор, а се 
спроведува заради ненадејно лишување од слобода на определени лица или за пронаоѓање 
и утврдување идентитет на делинквенти или  сомнителни лица, како и заради други 
цели.Рацијата се одвива пред очите на јавноста, меѓутоа, таа истовремено има и 
конспиративна димензија (целта и подготовките на рацијата се тајни). До почетокот на 
спроведувањето на рацијата, за нејзините цели, па дури и за местото и времето на 
одвивањето на акцијата, освен планерите и менаџерите, не знаат ниту полицајците што ќе 
учествуваат како непосредни извршители. Таа се спроведува според начелото на брзина и 
во што е можно покус временски интервал. Следи задача за овој дел. 

Во шестиот дел на овој ракопис дадена е патролната дејност. Под поимот патролна 
дејност се подразбира планска и стратешки ориентирана постојана или повремена обиколка 
на униформирани работници на полицијата на места од определен територијален сектор 
што се должни оперативно и физички да ги покриваат заради превентивно (и нужно 
репресивно) настапување против криминалитетот и другите социјално - патолошки 
појави, како и заради одржување  јавен ред или за разрешување какви било безбедносни 
проблеми на ниво на локална заедница. Покрај патролната се илустрира и позорната дејност 
на органите за спроведување на законите во случајот полициските служби. Авторите даваат 
јасен преглед на содржината, модалитетите и временската рамка на реализација на 
зададените задачи. 

Во прилог дадени се неколку задачи по принципот на case study и дадена е наредба за 
вршење на патролна и мотопатролна дејност и извештај за реализираните задачи по 
наредбата. 
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Седмиот дел насловен е како потражна дејност. Според авторите под поимот 
потражна дејност се подразбира систем од оперативно - тактички и оперативно - 
технички мерки и дејствија со кој полицијата трага по лица и предмети што се 
утврдуваат и се обезбедува нивна достапност,  главно,  во кривичната постапка.  

 Релевантноста на објектите на потрага налага потреба МВР самоиницијативно или 
по нечие барање (од суд или од друг надлежен државен орган) да го активира сиот 
потражен полициски механизам заради остварување на целите на потражната дејност: 
пронаоѓање и утврдување сторители на кривични дела (или други лица) и предмети заради 
спроведување на кривична или друга постапка. Објекти на потрага можат да бидат: 
физички лица, предмети и трупови. 

Потрагата може според територијата да биде локална, централна или меѓународна а 
додека според објектот на потрага може да биде во форма на објава, распис и потерница. 

Дадените задачи во прилог соодветствуваат на разработуваната тематска целина. 

Во осмиот дел претставена е тајната опсервација. Тајната опсервација, според 
авторите, претставува планско и систематско стационирано или подвижно оптичко и 
(или) акустично набљудување на лица, предмети и места, а се состои во повремено или 
континуирано конспиративно (прикриено или тајно) прибирање и фиксирање факти што 
се значајни за откривање и спречување кривични дела. Иницирањето на оваа 
конспиративна мерка во криминалистичката контрола се покажува како делотворно 
особено кога станува збор за контрола на организираниот криминалитет или на други 
видови тежок криминалитет. Методите и средствата како и начините на постапување 
авторите ги имаат дадено во описот на оваа мерка. Исто така дадени се и неколку задачи 
за студентот. 

Деветтиот дел ги разработува стапиците. Стапицата (замката) претставува 
специфична тајна оперативно - тактичка мерка што се состои од намамување сторител што 
настојчиво врши кривични дела на ист начин, со цел таквиот сторител да биде фатен in 
flagranti или непосредно по извршување на кривичното дело.  

  Според авторите постојат четири  видови стапици (физичка, дактилоскопска 
стапица, техничка стапица и хемиска стапица). Илустрирани се повеќе случаи во форма на 
задачи, за да може студентот да ја разбере, процени мерката и покасно успешно 
применува. 

Десеттиот дел ја разработува материјата за криминалистичките евиденции. 
Авторите констатираат дека под поимот криминалистички евиденции се подразбира 
одделно востановување, групирање и оперативно користење на разновидни конкретни 
објекти на криминалистичка регистрација - носители на информации (албуми, картотеки, 
евиденции, досиеја, електронски датотеки и др.) за потребите на оперативната дејност. 

За секој објект на криминалистичко регистрирање се собираат, се обработуваат, се 
класифицираат и се евидентираат соодветни оперативни податоци.За да се зачува 
квалитетот на оперативните податоци, односно за да бидат употребливи и постојано 
актуелни, потребно е ажурирање на евиденциите (бришење податоци што го изгубиле 
своето значење; изменување непрецизни, нецелосни или неточни податоци; внесување нови 
податоци; дополнување постојни податоци итн.). Набројани се и објаснети евиденциите кои 
се водат во органите за спроведување на законите. Задачите кои се зададени во прилог 
соодветствуваат со понудениот материјал и даваат појасна слика на читателот за овој дел. 

Единаесеттата глава го опфаќа делот за употребата на помошни средства од страна 
на органите за спроведување на законите. Во конкретниот случај употребата на службени 
кучиња. Полициските кучиња се значаен помошен криминалистичко - тактички 
инструмент за решавање  повеќе видови безбедносни задачи. Тоа се посебно дресирани и 
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обучувани кучиња чија што улога е незаменлива, но и ограничена само во сферата на 
прибирање ориентационо - елиминациони индиции. 

Постојат следниве видови полициски кучиња: кучиња чувари; заштитни кучиња; 
кучиња трагачи; санитетски кучиња; кучиња за откривање дрога; кучиња за 
откривање експлозиви. Појаснета е и постапката за степенување на опасноста, 
односно кога и во какви услови се употребува службеното куче со држење на 
врвка и со маска, без маска и кога се ослободува од врвката и маската. Во тој 
контекст се и зададените задачи како прилог во овој дел. 

Дванаесетти дел од доставениот материјал е употребата на полиграфот. Со 
полиграфот како помошно криминалистичко средство  се прибираат индиции при 
спроведувањето на конкретна криминалистичка обработка. 

Под поимот употреба на полиграф се подразбира полиграфско испитување на психо 
- физиолошки реакции на осомничени лица, со цел преку индиректно откривање нечија 
лага да се откријат сторители на кривични дела, односно да се елиминираат невини лица 
од поширокиот круг осомничени лица Лентата врз која графички се испишуваат реакциите 
на  испитаникот се вика полиграм. Врз основа на регистрираните реакции полиграфистот го 
интерпретира, односно „го чита” полиграмот и ги утврдува вистината или лагата. По 
правило, отсуството на соодветни психо - физиолошки реакции означува дека 
испитаникот ја кажува вистината, додека покажаните такви реакции говорат дека 
испитаникот премолчува определени информации за кои смета дека се значајни во однос 
на поставеното прашање. 

Полиграфско испитување се врши  доколку испитаникот даде претходна писмена 
согласност дека доброволно се сложува да биде тестиран. Полиграфистот е должен да му 
укаже на испитаникот дека може да се откаже во кој било момент од тестирањето. 

Полиграфските тестови претставуват одделни листи или списоци на прашања на 
кои испитаникот одговара. За тестирање се користат директен метод (или метод со 
контролно прашање); и индиректен метод (или метод на врвна напнатост). Зададените 
задачи ја појаснуваат употребата на полиграфот. 

Тринаессетта глава е лишувањето од слобода. Лишувањето од слобода 
претставува полициско овластување со кое на осомничени и на други лица им се 
ограничува или им се одзема слободата на движење за определен временски период кој е 
законски лимитиран. 

Под поширокиот поим лишување од слобода се подразбира времено присилно 
ограничување или одземање слобода на определено лице за потребите на преткривична, 
кривична, прекршочна или друга законска постапка. Станува збор за следниве присилни 
мерки: приведување, задржување, упатување,  спроведување и апсење. Овие мерки се 
активираат  за определено време што е потребно за спроведување на  друго оперативно 
или процесно дејствие. 

Поради важноста на овој дел за зачувување на здравјето и телесниот интегритет 
на граѓаните и на оперативните работници во прилог се илустрирани ситуации за 
лишување од слобода и се бара од читателот да избере најсоодветен начин за дадената 
ситуација. Исто така дадени се и службена белешка за приведување на лице без 
писмена наредба од суд, службена белешка за приведување на лице врз основа на 
писмена наредба од суд, записник за задржување на лице и службена белешка за 
извршено упатување на лице.  

Нареден конститутивен дел на материјалот е обезбедувањето на местото на 
криминален настан. Под поимот обезбедување место на кривичен настан се подразбира 
јавна оперативно - тактичка мерка која што се состои во обележување и чување на 
местото каде што е извршен определен кривичен настан, и тоа  до доаѓањето на увидната 
екипа, со тоа што се забранува пристап на таквото место, се обезбедуваат corpora delicti и 
се задржуваат и првично се распрашуваат таму затечени лица заради зачувување на 
фактичката состојба до моментот на почнување на увидот. 
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Авторите искуствено препорачуваат  местото на кривичниот настан да го 
обезбедуваат најмалку двајца униформирани полицајци, кои од најблискиот позорен или 
патролен реон први пристигнале на местото и  констатирале несомнено постоење на 
кривичен настан. Тие треба да воспостават контрола над местото: ги отстрануваат сите 
затечени лица надвор од кругот на критичното место; настрана ги задржуваат затечените 
сторители и сведоци; прелиминарно ја определуваат и провизорно ја обележуваат 
претпоставената површина каде што било сторено кривичното дело;   ништо не се 
допираат  за да се зачуваат трагите и предметите од кривичното дело. За таа активност се 
составува службена белешка која е дадена во прилог. 

Во петнаесеттиот дел разработена е материјата за преглед на превозни средства, 
патници и багаж. Авторите ни пренесуваат перцепција дека прегледот на превозни 
средства, патници и багаж претставува јавна оперативно - тактичка мерка што се 
состои во постојано рутинско или повремено прегледување и контролирање возила, 
патници и багаж на фреквентни места или на сообраќајници, со цел за: пронаоѓање 
траги и предмети од кривични дела и воопшто за превентивно - репресивно реагирање 
против криминалитетот и особено против интерлокалните и интернационалните 
делинквенти; заштита на личната и имотната безбедност на граѓаните; одржување јавен 
ред и мир; зголемување на безбедноста во сообраќајот; чување на државната граница итн. 

Прегледот го вршат повеќемина униформирани полицајци, кои се  соодветно 
наоружани и технички опремени (со светлосни знаци или апарати, подвижни сообраќајни 
знаци и др.). Бројот на полицајците зависи од тактичката ситуација. За извршените 
дејствија се составува службена белешка која е дадена во прилог. 

Последната методска единица која е дадена во понудениот материјал е увидот во 
деловната документација. Увидот во деловна и друга документација  состои од  
непосреден увид преку сетилно запазување  документација за која постои основ на 
сомнение дека на неа ќе се пронајдат материјални траги. Се врши  кога постои опасност 
дека трагите ќе бидат отстранети  или ќе бидат создадени лажни траги заради прикривање 
на кривично дело. 

Постоењето какви било индиции кои упатуваат на некаков  криминален напад во 
деловното работење се сигнал за оперативниот работник за да издвои сомнителна 
документација заради остварување непосреден увид и преглед во неа, по што се прави 
споредба со останатите нејзини примероци кои се наоѓаат во аналитичкото книговодство, 
кај деловниот партнер, во банките итн. Ова оперативно дејствие се врши во присуство на 
одговорно лице од органот или претпријатието во чија што документација се остварува 
увид. За остварениот увид во  документацијата криминалистот составува службена 
белешка или записник кој е даден во прилог. 

 
Оцена на трудот 

 
Материјалот под работен наслов ,,Практикум- Криминалистичктактика 1" од 

авторите проф. д-р Методија Ангелески и вон. проф. д-р Злате Димовски е конципиран 
како учебно помагало за студентите на Факултетот за безбедност во Скопје. 
Методолошкиот и предметниот пристап се карактеризираат со настојувањата на 
авторите целокупната материја да ја приближи кон поновите тенденции за спречување 
и сузбивање на криминалот. 

Во трудот авторите успеале да ги исполнат основните критериуми за 
изготвување на учебно помагало, и тоа структурата на содржината на ова автентично и 
оригинално дело има јасна композиција, што значи дека има вовед (проследен со јасен 
предговор) и содржини (развиени согласно целите во програмата) коишто вклучуваат 
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автентичен наративен дел и практични примери. Содржината е научно заснована и 
нуди потврдени знаења и информации. Со други зборови, тие успеале,  во еден 
кондензиран текст, да дадат голем број интересни податоци. 
 

Предлог 
 

Од аспект на изнесените научни, методолошки и апликативни вредности на 
трудот  "Практикум- Криминалистичка тактика 1" од проф. д-р Методија Ангелески 
и вон. проф. д-р Злате Димовски, во својство на рецензент, со задоволство им 
предлагам на  членовите Деканатската управа на Факултетот за безбедност во Скопје, 
да го прифати рецензентскиот Извештај со позитивната оценка и да донесе одлука со 
која ќе се одобри печатењето на учебното помагало.  

 
                                                                                                                              РЕЦЕНЗЕНТ 

                                                                                                        

 
                                                                                  Проф. д-р Бранислав Симоновиќ с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

за избор на асистент-докторант од научната област “Политички систем и право на 
ЕУ (50710)” на Правен факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” – Битола 
 

 
Врз основа на член 132, член 133, член 123 и 125 - a од Законот за високото 

образование (“ Службен весник на РМ” бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
130/2014, 10/2015 и 20/2015), член 223 став 2 од Статутот на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола и член 47, член 49, член 50 и член 52 од Правилникот за 
критериумите, постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Наставно-
научниот совет на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на ден 
24.06.2016 година, со Одлука бр. 02-299/5 од 24.06.2016 формира Рецензентска 
комисија за избор на еден асистент - докторант од научната област „Политички систем 
и право на ЕУ“ (50710), во следниот состав: 

 
 
1. Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски – претседател, 
 
2. Проф. д-р Владимир Ортаковски – член,  
 
3. Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска - член. 

 
 

Членовите на Комисијата, заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по целосно 
разгледување на добиените материјали од спроведениот конкурс, го поднесуваат 
следниот: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На распишаниот конкурс на Правниот факултет - Кичево, објавен во дневните 

весници „Утрински весник“, „Нова Македонија“ и „Lajme“ на 05.04.2016 за избор на 
асистент-докторант во областа на „Политички систем и право на Европска Унија 
(50710)“ се пријави еден кандидат: м-р Милка Димитровска.  

Пријавениот кандидат м-р Милка Димитровска е родена на 24.12.1985 година 
во Скопје. Средното образование го завршува во јазична насока на гимназијата “Јосип 
Броз Тито” – Скопје. Додипломските четиригодишни студии ги завршува на Правниот 
факултет “Јустинијан први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, со 
потесна определба уставно право и политички науки, со што се стекнува со стручен 
назив Дипломиран правник. Во 2013 година, кандидатката м-р Милка Димитровска 
магистрира на TEMPUS програмата на Европската комисија на постдипломските 
магистерски студии по право на европските интеграции на Правниот факултет во 
Белград при „Универзитетот во Белград“, Република Србија (Правни факултет у 
Београду, Универзитет у Београду) кој е рангиран помеѓу првите 400 универзитети 
според Шангајската ранг листа на универзитети. Таму ја брани магистерската теза со 
наслов: “European Union’s Motives, Capacities and Obstacles Concerning Western Balkans 
Integration Process”, и се стекнува со научен степен Мастер по право на европски 
интеграции  (меѓународна титула - Master in Law in European Integration - LLM). 
Кандидатката има остварено просечен успех од 8,91 на прв и втор циклус на студии. Во 
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2015 година се запишува на трет циклус докторски студии по Меѓународно право и 
политика на Правниот факултет-Кичево, дисперзирани студии Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Кандидатката активно владее 3 
странски јазика: англиски, германски и српски, додека на пониско ниво го познава и 
италијанскиот јазик. За владеењето на англискиот јазик поседува актуелна потврда од 
IELTS дека го положила овој испит со висока оцена 8. 

 
 

I. ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ 
 

2015 - во тек Помлад рецензент (Editorial assistant) во Journal of Liberty and 
International Affairs Journal of Liberty and International Affairs (www.e-jlia.com). 
 
Мај 2014 – 31 декември 2015 Истражувач на проектот “Expert support to the Parent 
Resource Center for Legal Analysis and Legal Assistance”, спроведен од Центар за 
човекови права и разрешување конфликти во соработка со Ресурсен центар на родители 
на деца со посебни потреби и Народен правобранител на РМ, а финансиран од: 
UNICEF,Скопје. На овој проект, м-р Милка Димитровска учествува во изработка на 
научна анализа „Кон инклузивно образование“, а врши и друг тип на емпириско-
истражувачка работа: селекција и анализа на правни акти, изработка на истражувачки 
инструменти, спроведување фокусни групи и пишување извештаи за истите, 
квалитативна анализа, а дала и техничка помош при обработка на квантитативните 
податоци. 
 
Мај 2014 – 31 декември 2014 Помлад истражувач на проектот “Expert support to the 
Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal Assistance” спроведен од Центар за 
човекови права и разрешување конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители 
на деца со посебни потреби, а финансиран од: UNICEF,Скопје.  На овој проект, 
кандидатката остварува неколку задачи како: селекција и анализа на правни акти, 
асистенција при остварување контакти со соодветни државни и приватни субјекти и 
водење запис за средби со фокусни групи и пишување извештаи за истите. 
 
Февруари 2014 – во тек Стручен соработник (академски асистент) по предметот 
Уставно право и предметот Политички систем и право на ЕУ 
 
1.10.2010-23.12.2010 Асистент на проект “Democracy and Governance Survey 2010”, 
спроведен од НВО: Institute 4 R, а финансиран од: USAID, Скопје, на кој кандидатката 
учествува во подготовка на проектот, има административна и организациона работа на 
проектните активности, учество во изработка на истражувачки инструменти, 
спроведува пилот истражување или емпириско тестирање на инструменти, спроведува 
анкета во повеќе општини во Р.Македонија, учествува во обработка на податоци и 
асистира на експерти при подготовка на извештај. 
 
15.09.2009 – 17.12.2009 Асистент на проект “Democracy and Governance Survey 
2009”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а финансиран од: USAID, Скопје, на кој 
кандидатката учествува во подготовка на проектот, има административна и 
организациона работа на проектните активности, учество во изработка на 
истражувачки инструменти, спроведува пилот истражување или емпириско тестирање 
на инструменти, спроведува анкета во повеќе општини во Р.Македонија и учествува во 
обработка на податоци. 
 

http://www.e-jlia.com/
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1.01.2009-31.12.2010 Асистент на проект „“Реформите во локалната самоуправа во 
Република Македонија”, проект спроведен од  Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања Скопје, а финансиран од: Министерството за образование и наука 
на Република Македонија, Скопје. На овој проект, кандидатката прави анализа на 
правни документи и општински извештаи, спроведува анкета во повеќе општини во 
Р.Македонија и учествува во обработка на податоци 
 
Септември 2008-септември 2009 Стажант во  Правен консалтинг Б.М.Д.ДООЕЛ, 
Скопје, каде кандидатката врши подготовка на правни документи (документи за 
регистрациија на друштва,тужби и жалби) и остварува кореспонденција со различни 
фирми и јавни институции 
 
 

II. НАСТАВНО – НАУЧНА РАБОТА 
 

Кандидатката м-р Милка Димитровска работи како стручен соработник на 
Правниот факултет – Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, каде реализира вежби и други 
технички работи врзани за високообразовниот процес на првиот циклус на студии по 
предметите Политички систем и право на ЕУ и по Уставно право. 
 
 
III. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
 

Во рамки на својот професионален и научен ангажман, м-р Милка 
Димитровска има заложба за  научно - истражувачката работа, за што сведочат 
научните трудови (објавени и во фаза на објавување - прифатени), како и 
неколкугодишната работа на емпириски проекти во областа на демократијата, 
граѓанската партиципација и човековите права.  

 
 

3.1. Листа на селектирани објавени научни трудови: 
 

1.  „The Concept of International Responsibility of State in the International Public 
Law System” – објавено од Journal of Liberty and International Affairs 2015, 
http://e-jlia.com/papers/v2_1.pdf 
 

2.  “Disproving the Necessity of the Use of the Concept of Demos as an Element for 
Defining Democratic Deficit in the EU and for the Efficiency of Functioning of the 
EU, in General” – објавено од EU Law 2013 и други електронски списанија,  
http://ssrn.com/author=1797787 
 

3.  “The Power of the EU on the Global International Scene” - претстојна објава 
 

4.  “Legal Nature of Arbitration: Arbitration and the State” - претстојна објава 
 
 
 
3.2. Учество во проекти:  

 
1. „Expert support to the Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal 

Assistance”, спроведен од Центар за човекови права и разрешување 

http://e-jlia.com/papers/v2_1.pdf
http://ssrn.com/author=1797787
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конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни 
потреби и Народен правобранител на РМ, а финансиран од: UNICEF,Скопје, мај 
2014 – 31 декември 2015 
 

2. „Expert support to the Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal 
Assistance”, спроведен од Центар за човекови права и разрешување 
конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни 
потреби, а финансиран од: UNICEF,Скопје, мај 2014 – 31 декември 2014 
 

3.  “Democracy and Governance Survey 2010”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а 
финансиран од: USAID, Скопје, 1.10.2010-23.12.2010 
 

4. “Democracy and Governance Survey 2009”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а 
финансиран од: USAID, Скопје, 15.09.2009 – 17.12.2009 
 

5. “Реформите во локалната самоуправа во Република Македонија”, спроведен 
од  на проектот: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 
Скопје, а финансиран од: Министерство за образование и наука на Република 
Македонија, Скопје, 1.01.2009-31.12.2010 

 
 

3.3. Учество на обуки и школи:  
 

1. Летен курс за Функцијата и начинот на работа на демократските 
институции/меѓународните организации, организиран од Konrad Adenauer 
Stiftung, 23-29.07. 2001, Пониква, Р. Македонија 
 

2. Семинар за Човекови права и решавање на конфликти, организиран од 
Хелсиншки комитет за човекови права, 2003, 09-20.01, Охрид, Р.Македонија 
 

3. Семинар за Демократските процеси во светот и во Република Македонија, 
НВО Детски парламент 2006, април, Неготино, Р.Македонија 

 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Оценувајќи го позитивното искуство во научно-истражувачките заложби, 
работата на проекти и објавените научни трудови на кандидатката м-р Милка 
Димитровска, и имајќи ги предвид критериумите и условите за избор во наставни и 
соработнички звања предвидени во Законот за високото образование, условите 
предвидени во општите акти на Универзитетот и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички 
звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот ги исполнува условите за избор во звање асистент - 
докторант  во областа “Политички систем и право на ЕУ. Имено, станува збор за 
кандидат професионално инволвиран во наставно - научниот и научно – 
истражувачкиот процес со исклучително богато методолошко искуство и научно 
познавање во областа на меѓународно - правните и политичките науки. Врз основа на 
тоа, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Наставно - научниот совет 
на Правниот факултет - Кичево, кандидатката м-р Милка Димитровска да ја избере во 
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научната област “Политички систем и право на ЕУ” во звање АСИСТЕНТ - 
ДОКТОРАНТ. 
 

                                                               
   РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски, с.р.   
 

2. Проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р. 
 

3. Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска, с.р. 
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