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До
Советот на трет циклус студии и Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет - Битола

Предмет: Извештај за оценка на докторскиот труд на кандидатот м-р Валентина
Николовска

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, на седницата одржана на
20.04.2018 г., со одлука бр. 02-207/5 одреди членови на Комисијата за оценка на докторската
работа со наслов АКТАНЦИЈАЛНИОТ МОДЕЛ ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И
ЛИТЕРАТУРА, во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Редовен професор д-р Јордан Стојаноски
Редовен професор д-р Димитар Пандев
Вонреден професор д-р Виолета Јанушева
Редовен професор д-р Златко Жоглев
Вонреден професор д-р Даниела Андоновска - Трајковска
Комисијата внимателно го прочита и го проучи докторски труд и до Наставнонаучниот совет го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

Докторската работа со наслов Актанцијалниот модел во наставата по македонски
јазик и литература во обем од 124 страници основен текст и 69 страници користена
литература и прилози (вкупно 193 страници), изработена од кандидатот м-р Валентина
Николовска претставува самостоен научен труд кој е составен од следните основни делови:
Прв дел: Теориски основи (поглавја: Актанцијалниот модел – алатка за вертикално читање на
драмски (и наративен) текст – теориски аспекти, Актанцијалниот модел како методичка
постапка, Актанцијалниот модел како проектна активност во наставата по литература), Втор
дел: Методологија на емпириското истражување (поглавја: Содржина на истражувањето и Тек
на истражувањето), Трет дел: Резултати од емпириското истражување (поглавја: Докажување
на хипотезите и Согледување на квалитативната димензија на истражувањето), потоа следат:
Заклучни согледувања, Библиографија и Прилози.
Во првиот дел кандидатот ги разгледува теориските основи на актанцијалниот метод;
најпрвин дава вовед за претходниците на основоположникот на моделот, францускиот
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теоретичар А. Греимас, а потоа и за неговиот најзначаен следбеник, францускиот театролог А.
Иберсвелд чија заслуга е аналитичката применливост во тнр. вертикално читање на драмски
текст. Докторандот ги дефинира актантите како синтактички единици кои го сочинуваат
актанцијалниот модел и ја определува неговата структура составена од тнр. актанцијални
триаголници кои претставуваат методичка основа за аналитичка постапка при длабинска
анализа на драмски текст. М-р Валентина Николовска аргументирано образложува и докажува
дека можностите на овој модел како ефикасна методичка алатка се функционални и
применливи во наставата по македонски јазик и литератутра, посебно ако се дополнат со
булови матрици (преземени од математичката поетика). Во теорискиот дел разгледани се исто
така и Суриоовите (на францускиот структуралист Етјен Сурио) функции кои методолошки се
компатибилни со Греимасовите актанти, но поради астролошката знаковност, нивната
практична (наставна) примена бара посебна информатичка обука и подготовка на
наставниците. Во дисертацијата темелно се анализирани вкупно шеснаесет драмски текстови
(осум од македонската и осум од европската драматургија). Во поглавјата: Актанцијални
модели со синегдохиски акторијални трансформации, Типови субјекти и Субјекти со
типизирани адресанти применет е компаративен методски пристап со цел да се направи
синтеза на различни драмски текстови со аналогни актанцијални структури а тоа е добра
подготовка за наставникот кој практикува проектни активности кои во поразвиените училишни
средини се предвидени во наставните програми и успешно се практикуваат. Притоа,
докторандот упатува дека посебно е истакната значајната улога на наставникот по македонски
јазик и литература, кој освен теориски знаења посебно во областа на драматургијата и
театрологијата, потребно е да има и солидна информатичка култура, затоа што наставата со
помош на актанцијален модел најпрегледно се практикува со проекција на слајдови кои
претходно треба да бидат стручно подготвени. На тој начин место настава ex catedra, се
применуваат мошне успешно индивидуализирани и групни форми на работа, кои ја
овозможуваат инвентивноста и иницијативноста на ученикот.
Кандидатката консултирала референтни литературно – теориски и методички извори
од истакнати македонски и странски автори.
Во методолошкиот дел на трудот се прецизирани: целта, оправданоста и мотивот за
истражување, видот на истражувањето, истражувачката парадигма (квалитативна, но и
квантитативна), истражувачкиот дизајн (експериментален), хипотетската рамка со независните
и зависните варијабли, податоци за популацијата и избраниот примерок (нaстaвници по
македонски јазик и ученици од средното образование во Р. Македонија, односно 265
испитаници од Битола, Прилеп и Охрид). Целта на истражувањето е да се испита или истражи
дали актанцијалниот модел во наставата по литература дава подобри резултати при анализа на
драмски или прозен наративен текст и дали нуди поефикасни методички (и методолошки)
алатки во споредба со пристапот без актанцијален модел. Тоа се прави преку една главна
хипотеза и пет помошни хипотези кои се однесуваат на влијанието од примената на моделот
врз: успехот на учениците, оценката, задоволството од оценката и од тоа колку тoа ги одразува
нивните знаења, активноста на учениците на час и разбирањето на драмскиот текст н часот по
литература.
Кандидатката применила анкетирање и набљудување на наставен час како постапки за
собирање на податоци. Применувањето на актанцијалниот модел при анализа на драмата
Печалбари од Антон Панов е експерименталниот фактор кој е детално опишан. По примената
на дескриптивна статистика, се заклучува дека употребата на актанцијалниот модел во
наставата по литература ја зголемува активноста на учениците на час, но и нивните
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постигнувања при анализата на драмскиот текст. Се истакнува дека учениците се поттикнуваат
да прават продлабочена анализа на текстот со тоа што обрнуваат внимание на психолошките и
социолошките аспекти на драмското дејство кое се манифестира преку говорот и
дејствувањето на ликовите. Исто така, кандидатката заклучува дека актанцијалниот модел го
развива критичкото мислење, самоиницијативноста кај учениците и нивната одговорност за
процесот на стекнување на знаења.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Темата која кандидатката м-р Валентина Николовска ја одбрала како предмет на
нејзината докторска работа е недоволно проучена во нашата методичка теорија и е интересна и
секогаш актуелна. Научниот пристап на м-р Валентина Николовска е проверен со соодветен
ескпериментален и дескриптивен дизајн на истражување. Кандидатката добро ја разбира
литературно-треориската и методичката проблематика и умее научно да пристапи кон појавите
и процесите во наставниот процес во што многу ѝ помогнал темелниот увид во соодветната
стручна литература и нејзината повеќегодишна гимназиска практика како професор по
македонски јазик и литература.
Врз основа на претходно изнесените сознанија и
образложение, Комисијата смета дека се исполнети формалните и суштинските услови и на
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола му предложува да го усвои
извештајот и да закаже јавна одбрана на докторскиот труд со наслов Актанцијалниот модел во
наставата по македонски јазик и литература изработен од кандидатката м-р Валентина
Трајковска.

Битола, 10 мај 2018

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА:

1.
2.
3.
4.
5.

Редовен. проф. д-р Јордан Стојаноски
Редовен професор д-р Димитар Пандев
Вонреден професор д-р Виолета Јанушева
Редовен професор д-р Златко Жоглев
Вонреден професор д-р Даниела Андоновска Трајковска
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА НАСТАВНО-НАУЧНАТА
ОБЛАСТ ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛАБИТОЛА

Врз основа на член 64, а во врска со член 131 од Законот за високо образование
(„Службен весник на Република Македонија,“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,
115/10, 17/11, 123/12, 15/13, 24/13) и член 223 од Статутот на Универзитетот Св.
Климент Охридски- Битола, во согласност со Правилникот за критериумите и
постапката за избор на наставно- научни, наставни, научни, наставно- стручни и
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски’’- Битола,
Наставничкиот совет со одлука бр. 08-403/6 од 18.05.2018 година, формира
рецензентска комисија за избор Предавач на Високата стручна школа:

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, претседател
2. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, член
3. Проф. д-р Драган Даниловски, член

Конкурсот за овој избор беше објавен во весниците „Нова Македонија” и
,,Коха’’ од 09.05.2018 годинa и во предвидениот рок се пријави:
д-р сци. Светлана Поповска Кљусева, специјалист по Епидемиологија,
магистер на науки по јавно здравство.
Врз основа на пријавата и разгледување на доставенета документација,
Рецензентската комисија го доставува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци
Кандидатката д-р. Светлана Поповска Кљусева е родена во Битола на
14.07.1987 година. Основно и средно училиште завршува во Битола, а Медицински
факултет при Универзитет “Св.Кирил и Методиј” во Скопје завршува во 2012 година,
со просечен успех 9,27.
Од 01.04.2014 д-р. Светлана Поповска Кљусева е вработена во ЈЗУ “Центар за
јавно здравје” во Битола.
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Во септември 2014 година започнува со специјализација по Епидемиологија на
Медицински факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и истата ја
завршува на 22.11.2017 година и се стекнува со звање доктор специјалист по
Епидемиологија.
Во 2015 година се запишува на Втор циклус студии по јавно здравство, на
Школата за јавно здравство при Универзитет “Св.Кирил и Методиј” во Скопје и истата
ја завршува со просечен успех 10,00. Магистерскиот труд на тема “Знаење и практики
на студентите на медицински науки за јавно-здравствените аспекти на
кардиоваскуларните заболувања”, го брани на 19.03.2018, и се стекнува со назив
Магистер на науки по јавно здравство.
Д-р. Светлана Поповска Кљусева e член на Лекарската комора на Македонија и
член на Здружението на Епидемиолози на Република Македонија.

1. Наставно-образовна дејност

Од 17.12.2012 до 31.08.2017 година, д-р. Светлана Поповска Кљусева, работи
како помлад асистент/ стручен соработник на катедрата по Анатомија, на Факултетот
за Медицински науки при Универзитет “Гоце Делчев” во Штип.
Во периодот од 15.09.2014 до 22.11.2017, во рамките на специјализацијата по
епидемиологија на Катедрата по епидемиологија и биостатистика со медицинска
информатика на Медицинскиот факултет при Универзитет “Св.Кирил и Методиј” во
Скопје, д-р. Светлана Поповска Кљусева, учествува во одржувањето на практичната
настава по предметот епидемиологија и по предметот биостатистика на студентите по
медицина, студентите по стоматологија, и на студентите на тригодишните стручни
студии за медицински сестри/ренген технолози, логопеди и физиотерапевти.

2. Стручно усовршување
Од 06.04.2016 до 08.04.2016- Софија, Р. Бугарија. Национален центар за заразни и паразитарни
болести.
Област: Болничка дезинфекција и стерилизација
Од 14.06.2015 до 19.06.2015- Софија, Р. Бугарија. Национален центар за заразни и паразитарни
болести.
Област: Епидемиолошки и лабораториски надзор, профилакса и контрола на заразни
заболувања

3.Објавени стручни авторски и коавторски трудови во земјата и странство
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1. Adamovska E, Popovska S, Adamovski P. Infections caused of protozoa and helmints in R.
Macedonia for the period from 2011 to 2015. 50 th days of preventive medicine Internacional
congress. Abstract book. Nis. 2016.
2. Поповска С, Василева С, Василев Б, Василев С. Erythema fixum –приказ на случај. 23 ти
симпозиум на лекари по општа медицина- семејна медицина на Република Македонија со
меѓународно учество. Abstract book. Скопје. 2013.
3. Поповска С, Василева С, Василев С, Василев Б.Еrysipelas bullosum и thrombophlebitisприказ на случај. V конгрес на дерматовенеролозите на Македонија. Abstract book. Охрид .
2013.
4. Василев С, Василева С, Поповска С, Василев Б. Erythema exsudativum multiforme и herpes
simplex- приказ на случај. V конгрес на дерматовенеролозите на Македонија. Abstract book.
Охрид. 2013.
5. Василева С, Поповска С, Василев С, Василев Б. Zoster generalisatus- приказ на случај. V
конгрес на дерматовенеролозите на Македонија. Abstract book. Охрид. 2013.
6. Јовевска Светлана, Поповска Светлана, Спасовска Емилија (2014), Практикум по
анатомија за студентите по оптометрија и очна оптика. ISBN: 978-608-244-086-6. ебиблиотека на УГД.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Др. Светлана Поповска Кљусева, е единствен пријавен кандидат на конкурсот за
избор на наставник на Висока стручна школа за наставно-научната област
Епидемиологија, на Високата медицинска школа- Битола.
Врз основа на анализата и оценката на вкупната наставно-образовна, научноистражувачка и стручно-апликативна дејност на кандидатката д-р. Светлана Поповска
Кљусева, може да се заклучи дека во сите наведени дејности таа ги исполува
критериумите за избор во Предавач на Висока стручна школа.
Рецензентската комисија има чест и задоволство да му препорача на
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа-Битола да ја избере д-р. Светлана
Поповска Кљусева за Предавач на Високата стручна школа.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска с.р.
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска с.р.
Проф. д-р Драган Даниловски с.р.

Скопје, 06.06.2018
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До Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола
Одговор на приговорот по рефератот за избор на наставник по научната
област: Анатомија
Во врска со рефератот за избор на наставник по научната област: Анатомија,
објавен во Билтен бр. 442 на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, на
01.06.2018 година, до рецензентската комисија беше доставен приговор, од
кандидатката, д-р. Билјана Илковска.
При донесување на предлогот за избор на наставник во овој реферат,
почитувани се член 128 од Законот за високо образование, член 13, став 3 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно- стручни и соаботнички звања на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” во Битола, според кои: “За професор на висока стручна
школа може да биде избрано лице кое има завршено докторат на науки,
објавени научни и стручни трудови и способност за изведување на
наставна и високостручна работа.”
Исто така испочитувани се и член 132 од ЗВО и член 45 од Правилникот
според кои „Соодветноста и сродноста на членовите на Рецензентската комисија
ја утврдува Наставничкиот совет”
При изнесувањето на мислењето од страна на рецензентската комисија
вреднувани се
сите научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатите, почитувајки го член 50 од од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно- стручни и
соаботнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.
Предложениот кандидат за наставното звање професор на стручна школа во
целост ги исполнува условите од член 128 став 3 од ЗВО бидејќи неговата диплома
гласи ,,доктор на медицински науки,, и тој е веродостоен доказ за образованието на
кандидатот, а не наводот во приговорот од неговиот подносител.

Рецензентската комисија дава апсолутна предност на кандидатката Виш
пред. д-р Тања Јовановска заради неколку значајни факти:
1)

Виш пред. д-р. Тања Јовановска комплетно ги исполнува условите и
критериумите за избор според стариот и новиот ЗВ каде според
предвидените општи услови во наставни звања на висока стручна школа
во член 169 стои дека кандитатот за избор во наставно звање „ треба да
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2)

3)
4)

има завршено втор циклус на академски студии и остварен просечен
успех од најмалку 8,00 на студиите на прв и втор циклус”.
Виш пред. д-р. Тања Јовановска има континуитет и девет годишно
искуство во наставно образовната дејност, која е суштинска за
вреднување при избор во наставно звање, за разлика од кандидатот
подносител на приговорот, кој нема никаква наставно образовна
дејност.
Во однос на научно истражувачката дејност и дејностите од поширок
интерес Виш пред. д-р. Тања Јовановска има предност.
Предложениот кандитат е редовно врабена на Високата медицинска
школа во Битола и досегашато нејзино искуство на ова работно место е
поизитивно вреднувано.

Врз основа на изнесеното, рецензентската комисија му предлага на
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, да не го прифати
приговорот на
кандидатката д-р. Билјана Илковска и да постапи
според
претходниот предлог, односно кандидатката Виш пред. д-р. Тања Јовановска да
биде избрана за наставник во научната област: Анатомија во наставно звање
Професор на висока стручна школа.

Рецензентскакомисија:

1. Проф. д-р. Добрила Тосовска Лазарова,с.р.

2. Проф. д-р. Наташа Јаневска Наќева, с.р.

3. Проф. д-р. Изабела Филов, с.р.
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До Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола
Одговор на приговорот по рефератот за избор на наставник по научната
област: Друго (Интерна медицина со нега)

Во врска со рефератот за избор на наставник по научната област: Друго
(Интерна медицина со нега), објавен во Билтен бр. 442 на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” во Битола, на 01.06.2018 година, до рецензентската комисија
беше доставен приговор, од кандидатите, Пред. д-р. Петар Аврамовски и д-р. Билјана
Илковска.
При донесување на предлогот за избор на наставник во овој реферат,
почитувани се член 128 од Законот за високо образование, член 13, став 3 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно- стручни и соаботнички звања на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” во Битола, според кои: “За професор на висока стручна
школа може да биде избрано лице кое има завршено докторат на науки,
објавени научни и стручни трудови и способност за изведување на
наставна и високостручна работа.”
Исто така испочитувани се и член 132 од ЗВО и член 45 од Правилникот
според кои „ Соодветноста и сродноста на членовите на Рецензентската комисија
ја утврдува Наставничкиот совет”
При изнесувањето на мислењето од страна на рецензентската комисија
вреднувани се
сите научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатите, почитувајки го член 50 од од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно- стручни и
соаботнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.
Истакнатиот приговор за д-р Хаџиев е неоснован заради тоа што и да е во
пензија истиот може да биде член на рецензентска комисија бидејќи на Висока стручна
школа такво звање не постои а не може да се бара нешто што нема.
По однос на истакнатито приговор за неправилно составен реферат од
рецензионата комисија е целосно неоснован бидејќи е во согласнот со член 50 од
Правилникот.
Предложениот кандидат за наставното звање професор на стручна школа во
целост ги исполнува условите од член 128 став 3 од ЗВО бидејќи неговата диплома
гласи ,,доктор на медицински науки,, и тој е веродостоен доказ за образованието на
кандидатот, а не наводот во приговорот подносителите.
Рецензентската комисија дава апсолутна предност на кандидатката Виш
пред. д-р Тања Јовановска заради неколку значајни факти:
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1)

2)

3)

4)

5)

Виш пред. д-р. Тања Јовановска комплетно ги исполнува условите и
критериумите за избор според стариот и новиот ЗВ каде според
предвидените општи услови во наставни звања на висока стручна школа
во член 169 стои дека кандитатот за избор во наставно звање „ треба
да има завршено прв и втор циклус на академски студии и остварен
просечен успех од најмалку 8,00 на студиите на прв и втор циклус”.
Кандидатот Пред. д-р. Петар Аврамовски подносител на приговорот
не го исполнува овој услов (нема завршрно втор циклус на
академски студии и нема остварено просечен успех најмалку 8,00,
на студиите од прв и втор циклус), а кадитатот Билјана Илковска,
исто така нема завршено втор циклус академски студии
Виш пред. д-р. Тања Јовановска има континуитет и девет годишно
искуство во наставно образовната дејност, која е суштинска за
вреднување при избор во наставно звање, за разлика од кандидатот
подносител на приговорот, д-р. Билјана Илковска кој нема никаква
наставно образовна дејност, а Пред. д-р. Петар Аврамовски нема
избор во областа.
Во однос на научно истражувачката дејност, неспорни се публицираните
трудови на д-р. Петар Аврамовски, кои произлегуваат од неговото
клиничко искуство, меѓутоа за избор во наставно звање на висока
стручна школа не е одлучувачки бројот на публикации, доволно е
кандидатот да има „објавени научни и стручни трудови и
способност за изведување на наставна и високостручна дејност„.
Виш пред д-р. Тања Јовановска е доктор на медицински науки
(основен критериум за избор во наставно звање професор на висока
стручна школа)
Предложениот кандитат е редовно врабена на Високата медицинска
школа во Битола и досегашато нејзино искуство на ова работно несто е
поизитивно вреднувано.

Врз основа на изнесеното, рецензентската комисија му предлага на
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, да не ги прифати
приговорите на кандидатите Билјана Илковска и Петар Аврамовски и да постапи
според претходниот предлог, односно кандидатката Виш пред. д-р. Тања
Јовановска да биде избрана за наставник во научната област: Друго (Интерна
медицина со нега) во наставно звање Професор на висока стручна школа.

Рецензентска комисија
1. Проф. д-р. Лазар Лазаров,с.р.
2. Проф. д-р. Владо Хаџиев, с.р.
3. Проф. д-р. Домника Рајчановска, с.р.
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До Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола

Одговор на приговорот по рефератот за избор на наставник по научната
област: Друго (Современи дијагностички методи во медицината)

Во врска со рефератот за избор на наставник по научната област: Друго
(Современи дијагностички методи во медицината), објавен во Билтен бр. 442 на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, на 01.06.2018 година, до
рецензентската комисија беше доставен приговор, од кандидите, Пред. д-р. Петар
Аврамовски и д-р. Билјана Илковска.
Распишаниот конкурс е за избор на лице кое претходно било избрано во
наставно звање при Високата медицисинска школа во звање Виш предавач-неспорен
факт. Согласно член 131 став 3 од ЗВО е наведено: ,,стекнувањето на наставнонаучно звање на избраните наставници е постапно,,.
Кандидатот по конкурсот д-р. Илковска Билјана немала претходен избор во
наставно звање при ВМШ и нејзиниот избор треба да се врши сега за прв пат во
почетно наставно звање, а Пред. д-р Петар Аврамовски за прв пат се бира во оваа
област
При вака неспорна фактичка состојба поднесениот приговор е недозволен при
непостоење на правен интерес на страна на подносителите на приговорите и немањето
на законска можност да бидат избрани по објавениот конкурс за реизбор, бидејќи ќе
биде повредена законската одредба за постапност при изборот, освен ако нема зла
намера на подносителите на приговорот.
Во контекст на изнесеното се и одредбите од член 128 став 3 од ЗВО кои
одредби упатуваат дека конкурсот е објавен за лице кое веќе било избрано во наставно
звање при ВМШ како виш предавач и затоа е предвиден услов кандидатот да има
способности за изведување на настава. Кандидатот подносител на приговорот Билјана
Илковска не е избрана во наставно завње, и нема завршено втор циклус на академски
студии како е одредно во член 128 став 1 и 2 од ЗВО.
Заради интегритетот на оваа рецензиона комисија и јавниот интерес ќе
одговориме и на другите наводи изнесени во приговорот од подносителите. Конкретно
подносителите на приговорот истакнуваат дека неправилно е составена рецензентската
комисија за избор на наставник по научнита област Друго (Современи дијагностички
методи во медицината), исто така наведуваат дека рецензентската комисија спротивно
на член 50 од Правилникот неправилно го составила рефератот.
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На наводите изнесни во приговорот како што изнесовме покрај тоа што истите
се недозволени од изнесните причини бидејќи станува збор уште еднаш потенцирме за
распишан конкурс за реизбор на виш предавач истите се и неосновани. Согласно член
132 став 2 од ЗВО во врска со член 45 од Правилникот рецензионата комисија ја
формира Наставничкиот совет и нејзиониот состав како е постапено во конкретниот
случај. Повеќето од половината членови на рецензионата комисија ја сочинуваат лица
избрани во наставни звања од истата наставна-научна област во која се избира
кандидатот.
Предложениот кандидат за наставното звање професор на стручна школа во
целост ги исполнува условите од член 128 став 3 од ЗВО бидејќи неговата диплома
гласи ,,доктор на медицински науки,, и тој е веродостоен доказ за образованието на
кандидатот, а не наводот во приговорот од неговиот подносител.
По однос на истакнатито приговор за неправилно составен реферат од
рецензионата комисија е целосно неоснован бидејќи е во согласнот со член 50 од
Правилникот.
Рецензентската комисија дава апсолутна предност на кандидатката Виш
пред. д-р Тања Јовановска заради сите горенаведени непобитни факти:
Врз основа на изнесеното, рецензентската комисија му предлага на
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, да не го прифати
приговорите на кандидатите д-р. Билјана Илковска и Пред. д-р. Петар Аврамовски
и да постапи според претходниот предлог, односно кандидатката Виш пред. д-р.
Тања Јовановска да биде избрана за наставник во научната област: Друго (Современи
дијагностички методи во медицината) во наставно звање Професор на висока
стручна школа.

Рецензентска комисија:

1. Проф. д-р. Домника Рајчановска, с.р.
2. Проф. д-р. Викторија П. Стојчевска, с.р.
3. Проф. д-р. Изабела Филов, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН (1) НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ
ЗВАЊА НА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОПШТА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА
СО КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА (51600) И КРИМИНАЛИСТИЧКА
МЕТОДИКА (51601) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Факултетот за безбедност – Скопје на ден 05.05.2018 година (сабота) во дневните
весници ,,Нова Македонија,, и ,,Коха,, објави Конкурс за избор на еден наставник во сите
наставно – научни звања на научните области Општа криминалистичка теорија (51600) и
Криминалистичка методика (51601).
Наставно научниот совет на единицата Факултет за безбедност Скопје на
седницата одржана на ден 29.05.2018 година донесе Одлука бр. 08-524/2 од 29.05.2018
година за формирање на рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите
наставно – научни звања на научните области Општа криминалистичка теорија (51600) и
Криминалистичка методика (51601) во состав:
1. Проф. д-р Методија Ангелески – редовен професор,
2. Проф. д-р Борис Мурговски – редовен професор,
3. Проф. д-р Томе Батковски – редовен професор.
На конкурсот се има пријавено само една кандидатка: Вон. проф. д-р Светлана
Николоска.
По разгледувањето на пријавата и приложената документација, рецензентската
комисија на Наставно – научниот совет му го поднесува следниот:
И З В Е Ш Т А Ј
За избор на наставник во звање редовен професор на научните области
Општа криминалистичка теорија со криминалистичка тактика (51600) и
Криминалистичка методика (51601) на Факултетот за безбедност – Скопје
По разгледувањето на пријавата и приложената документација, рецензентската
комисија констатира дека пријавата на кандидатката е поднесена навремено и со
целокупна потребна документација предвидена со Конкурсот.
Кандидатот вон. проф. д - р Светлана Николоска ги исполнува предвидените
услови со Конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања во
научните области Општа криминалистичка теорија (51600) и Криминалистичка методика
(51601), согласно чл. 125 од Законот за високо образование (Сл.весник на РМ. бр. 35/2008,
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103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 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 120/16), Класификацијата на
научно – истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева
класификација стр. 85 (Сл. весник на РМ бр. 103/10), чл. 223 од
Статутот на
Универзитетот Св. Климент Охридски Битола и чл. 8 и 9 од Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно – научни, наставни, научни, наставно – стручни и
соработнички звања на на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола.
Кандидатката е вработена на Факултетот за безбедност во Скопје од ноември 2008
година како Раководител во Одделот за континуирано образование, со акт на превземање
од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, а од април 2009
година има избор во наставно научно звање Доцент во областа Криминалистика, во
декември 2013 година избрана е во вонреден професор во научните области општа
криминалистичка теорија и криминалистичка тактика (51600) и криминалистичка
методика (51601).
I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Светлана Николска (родена Илиевска) е родена на 10.01.1968 година во Кочани,
основно образование завршува во с. Зрновци, средното образование го започнува во
кочанската гимназија, а го завршува во економското училиште ,,Васил Антевски – Дрен,,
во Скопје, како правен техничар. Во 1987 година се запишува на Факултетот за безбедност
во Скопје, а дипломира во 1992 година. Истата година се вработува во МВР – ОВР Кичево
како приправник. Во декември 1992 година се запишува на последипломски студии на
Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, каде
што предвидените испити ги положила со просечна оценка 8,40 и магистрира на тема
,,Криминолошки и криминалистички карактеристики на малолетничкиот криминалитет во
југозападниот дел на Република Македонија“ на 07.11.2002 година со што се стекнува со
звањето магистер од областа на криминалистиката. Докторира на Полициската академија
(правен наследник е Факултетот за безбедност) во Скопје при Универзитетот „Св.
Климент Охридски – Битола 02.04.2008 година на тема ,,Кривични дела против
службената должност – криминолошко криминалистички карактеристики“ и се стекнува
со научен степен – доктор на науки од областа на безбедноста.
Професионалната кариера ја започнува од март 1992 година во Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија – Одделение за натрешни работи во Кичево
каде работи на повеќе работни места од референт во Управните служби, инспектор во
Инспекторатот за организиран криминал до Раководител на оделот за организиран
криминал. Постојано учествива на обуки, семинари од областа на организираниот
финансиски криминал, а во одреден временски период активно учествува во соработка со
ПРОКСИМА на организирање и одржување на обуки во проектот за доживотно учење за

25
криминалистичката полиција на повеќе теми од областа на класичниот и економско –
финансискиот криминалитет. Од почетокот на 2008 година е распоредена на работа во
Министерството за внатрешни работи во Скопје како советник во Криминалистичка
полиција, а со Наредба на Министерот за внатрешни работи е ангажирана на работи и
работни задачи во Националниот координативен центар за гранично управување при
Владата на Република Македонија. Во ова тело учествува во подготовката на правните
акти и зема учество на повеќе конференции, семинари во земјата и странство од областа
на граничното управување и организираниот прекуграничен криминал. Од 2004 година е
ангажирана како предавач на Полициската академија на обуките за униформирани
полицајци, на инспектори, гранична полиција, се до ноември 2008 година кога со договор
за превземање се префрлува на работа на Факултетот за безбедност во Скопје како
Раководител на Одделот за континуирано образование.
Кандидатката е избрана во наставно – научно звање доцент од областа на
Криминалистика во април 2009 година, а во вонреден професор е избрана во декември
2013 година во областите општа криминалистичка теорија и криминалистичка
тактика (51600) и криминалистичка методика (51601) на Факултетот за безбедност –
Скопје. Во овој период била Раководител на заедничката студиска програма Безбедност и
финансиска контрола со Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и Ментор за
реализација на практична настава на студентите од сите студиски програми на Факултетот
за безбедност во Скопје.
Кандидатката е избрана за ПРОРЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И РАЗВОЈ на
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
на 01.10.2015 година со
четиригодишен мандат (2015 – 2019).
II ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ
Кандидатката вон. проф. д – р Светлана Николоска својата педагошка дејност ја
започнува како вработена во Министерството за внатрешни работи со повеќе активности
од член на Комисија за реализација на приправнички испити, планирање и реализација на
обуки во делот на доживотно учење за вработените во криминалистичката полиција,
учество на повеќе обуки, семинари и конференции во земјата и странство. Од 2004 година
е ангажирана како инструктор за обука на полицајци, инспектори и раководители во
гранична полиција на Полициската академија во Скопје. .
Педагошката дејност на Факултетот за безбедност во Скопје ја започнува со
отварањето на Полициската академија во Скопје во 2004 година како ангажиран
соработник по повеќе предмети: Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ
2005/06, Полициско право и примена на овластувања 2006/07, Економска криминалистика
2006/07, Криминалистичка тактика 1 2006/07, Вовед во криминалистика 2007/08,
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Криминалистичка тактика 1 2007/08, Економска криминалистика 2007/08 и Вовед во
криминалистика 2008/09.
По одбраната на докторската дисертација (април 2008 година) и периодот до избор
во доцент (април 2009 година), кандидатката е ангажирана во делот на настава под
менторство на вон. проф. д –р Гоце Џуклески на предметите: Методика на истражување
на економско – финансиски криминалитет, Методика на истражување на компјутерски
криминалитет и Компјутерски криминал.
По изборот во доцент самостојно реализира настава по повеќе предмети на прв и
втор циклус студии, а по изборот во вонреден професор и на трет циклус студии.
На циклус студии реализира наставата на Студиската програма – Криминалист по
предметите: Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет,
Методика на истражување на компјутерски криминалитет, Методика на истражување на
општ криминалитет, Економска криминалистика и Компјутерски криминал и
информациски систем. На студиската програма – Безбедност и финансиска контрола по
предметите: Компјутерски криминал, Економска криминалистика, Перење пари и
Методика на истражување на финансиски криминал. На студиската програма – Безбедност
по предметите: Компјутерска безбедност и Методика на истражување на економско –
финансиски криминалитет. На студиската програма – криминологија и криминална
политика по предметите: Економско – финансиски криминал и Компјутерски криминал.
На II циклус Специјалистички студии на Факултетот за безбедност во Скопје по
предметите: Економско – финансиски криминал, Компјутерска безбедност и
Криминалистичка методика.
На II циклус последипломски студии на Студиската програма – Криминалист по
предметите: Економско – финансиски криминал и Транснационален организиран
криминал (до 30 %). На Студиската програма – Безбедност и финансиска програма по
предметите: Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет,
Методика на истражување на компјутерски криминалитет, Перење пари и финансирање
тероризам (напредно ниво), Методика на истражување на финансиски организиран
криминал, Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал и Човекови
права при финансиски контроли и истраги. На Студиската програма – Форензика по
предметите: Форензика на економско – финансиска документација и Компјутерска
форензика. На Студиската програма – Безбедност по предметот Компјутерска безбедност.
На III циклус студии по предметот Истражување на финансиски криминал и
финансиски истраги.
Кандидатката согласно законо и актите на универзитетот има работни ангажмани
на Правниот факултет во Кичево и тоа на I циклус студии на предметот Стечај и стечајна
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постапка во академските 2015/2016 и 2016/2017 година и на втор циклус студии на
предметите: Организиран криминал 2015/2016 и Стечај и стечајна постапка 2017/2018.
Кандидатката при вршењето на педагошката дејност била ментор на дипломски,
магистерски и докторски трудови и член во Комисии за одбрана на дипломски,
магистерски и докторски трудови. Била ментор на 3 кандидати кои одбраниле докторски
трудови и 2 менторства се во тек и член на 9 комисии; ментор на 25 магистранти од кои
се одбранети 20 магистерски трудови и 5 се во тек и член во 20 комисии, ментор на 55
дипломски трудови кои се одбранети и член во 23 комисии.
Кандидатката е акредитиран ментор за втор циклус студии од 2015 година и
акредитиран ментор на трет циклус студии од 2014 година.
За реализација на наставата и подготовка на испитите на студентите кандидатката
има изготвено повеќе коавторки трудови како монографии, универзитетски учебници и
прирачници и тоа:
Монографии:
1. Малолетничкиот криминалитет во Република Македонија, Графотранс, Скопје,
2005.
2. Кривични дела против службената должност, Графотранс Скопје, 2008.
3. Во коавторство со д-р Гоце Џуклески Економска криминалистика, График Мак
Принт, Скопје, 2007, 2008 и 2013 (три изданија)
Прирачник:
1. Перење пари – криминолошки, кривично – правни и криминалистички
карактеристики, Ван Гог,Скопје, 2015. ISBN 978-608-4532-57-6. Прирачникот е
изготвен со за потребите при реализација на наставната содржина по предметот
перење пари на прв циклус студии на Студиската програма Безбедност и
финансиска контрола. Во трудот се прави анализа на историскиот развој на
перењето пари, анализа на дефинираноста на овој поим, проучување на фазите на
перењето пари. Анализирани се повеќе значајни меѓународни документи врз
основа на кои е градена инкриминацијата Перење пари и други приноси од казниво
дело, врз основа на кои е воспоставен Системот за спречување на перење пари и
финансирање тероризам, направена е анализа на меѓуинституционалната соработка
за кримоналистичко и финансиско истражување на овој криминал. Направена е
анализа на кривично – правните аспекти на кривичното дело од неговото прво
инкриминирање и сите измени и дополнувања. Исто така се проучуваат и мерките
и дејствијата како за превенција, така и за репресија на перењето пари. Опфатена е
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и меѓународната соработка како во делот на криминалистичко истражување, така и
во делот на финансиско истражување и финансиско разузнавање.

Универзитетски учебници:
1. Методика на истражување на економско – финансиски криминалитет,
Факултет за безбедност Скопје, Ван Гог, Скопје, 2013 година. ISBN 978-608-453226-2. Структурата на трудот е анализирана во рефератот за избор во вонреден
професор.
2. Методика на истражување на компјутерски криминалитет, Ван Гог, Скопје,
2013 година. (излезена од печат февруари 2014). ISBN 978-608-4532-34-7.
Универзитетскиот учебник е изготвен согласно програмата за реализација на
наставата на Факултетот за безбедност по неколку предмети: Компјутерски
криминал, Методика на истражување на компјутерски криминал. Во учебникот се
прави анализа на дефинирањето на компјутерскиот криминалитет, појавните
облици и форми на компјутерски криминалиет, анализа на меѓународните
документи, анализа на компјутерските кривични дела, проучување на
криминалистичкото истражување на компјутерските инциденти, компјутерската
форензика и сл.
2. Економска криминалистика, Ван Гог, Скопје, 2015. ISBN 978-608-4532-61-3.
Универзитетскиот учебник ги опфаќа темите предвидени согласно наставната
програма за реализција на предавањата по преметот со ист наслов. Во трудот се
систематизирани теми од дефинирање на економскиот криминалитет и
економската криминалистика, предмет на економската криминалистика,
поврзаноста со други науки, се проучени појавните облици и форми на економски
криминалитет и тоа калсични и современи економски кривични дела, анализирани
се сите економски кривични дела, анализирана е кривичната одговорност на
правните лица, конфискацијата на имот. Посебни теми се обработени за директно
надлежните државни органи и институции, индиректно надлежните органи и
институции, мерките и дејствијата во криминалистичкото и финансиското
истражување со ставње акцент на оперативното планирање, оперативните
комбинации и оперативните акции, тема за меѓуинституционална и меѓународна
соработка и превенција на економскиот криминалитет.
3. Методика на истражување на општ криминалитет, Ван Гог, Скопје, 2015. ISBN
978-608-4532-34-7. Учебникот е посветен за реализација на анставните содржини
од предметот со ист наслов и опфатени се содржино за проучување на повеќето
облици на општ или класичен криминалитет и тоа од проучување на основите на
криминалистичката методика преку криминалистичката истрага и поединечно
проучување на теми од имотни деликти, крвните деликти, сексуалните деликти,
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злоупотребата на културното наследство, злопотребата на дрогите, семејното
насилство и фалсификати на исправи. Во трудот се прави теоретстак анализа на
сите анведени теми, но во сите теми се дадени практични примери со цел
студентите полесно да ги совладуваат наставните содржини.

Универзитетски учебник во странство:
1. Проф. д – р Александар Чудан и проф. д – р Светлана Николоска, Економски
криминал, Криминналистичко – полицијска академија Београд, универзитетски
учебник на српски јазик, усвоени рецензии и донесено решение за одобрување на
издавање и употреба бр. 15/8-5 од 01.03.2018 година. Овој учебник е изработен во
коавторство со професор од Криминалистичко – полициската акдемија во Белград
и е наменет за реализација на наставните содржини од истоимениот предмет.
III РАКОВОДНИ, СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ АНГАЖМАНИ
Кандидатката во својата работна и професионална кариера била на повеќе
раководни функции, имала повеќе стручни ангажмани во Комисии и тела на
Факултетот, Универзитетот и во Владини тела и Комисии и други општествени
ангажмани.
Учество во Комисии и тела на Факултетот за безбедност Скопје после изборот
во вонреден професор:
•
•
•
•
•
•
•

•

2014 – 2016 Раководител на Катедрата за криминалистички науки при
Факултет на безбедност Скопје.
2013/2014 - Координатор на ментори за практична настава
2014/2015 - Координатор на ментори за практична настава
2012 – 2016 - Член на комисија за издавачка дејност на Факултетот за безбедност
Скопје
2013 Член на Организационен одбор за одбележување на 35 години од Факултет за
безбедност Скопје
2013 – Член на работна група за изработка на Предлог – Елаборат за организирање
на Специјалистички стручни студии на Факултетот за безбедност Скопје
2014 - Член на работна група за изработка на Предлог – Елаборат за 7 и 8 семестар
на заедничките студии на Студиската програма Безбедност и финансиска контрола,
април 2014
2013 - Член на Организационен одбор за одржување на Меѓународната
конференција на Факултетот за безбедност Скопје, јуни 2014 година во Охрид
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

2014 - Член на Организационен одбор за организирање на Конференцијата на тема:
„Криминалистичко образование, состојби и перспективи – 20 години од смртта на д
– р Владимир Водинелиќ“ Факултет за безбедност - Скопје
2015 - Член на Уредувачки одбор на Меѓународна научна публикација - Годишник
на Факултетот за безбедност во Скопје
2016 - Член на Уредувачки одбор на Меѓународна научна публикација - Годишник
на Факултетот за безбедност во Скопје
2015 – Член на Работна група за повторна акредиација на Студиската програма
Безбедност на трет циклус студии на Факултетот за безбедност во Скопје
2015 Член на работна група за определување на тема за научната конференција во
Охрид за 2016
2015 – Член на Организационен одбор за организирање на меѓународна
конференција на тема: „Современите трендови на контрола на криминалот“ за јуни
2016
2016 - Член на Уредувачки одбор на Меѓународен годишник на Факултетот за
безбедност во Скопје
2016 Член на Комисија за изработка на Елаборати за реакредитација на студиски
програми од втор циклус студии – Криминалист и Меѓународна безбедност
Член на Член на Работна група за акредитација на нови студиски програми на втор
циклус студии.
Учество во Комисии и тела на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
Битола

•
•
•
•

Член на Уредувачки одбор на Меѓународното научно списание Хоризонти
Претседател на Комисија за материјално – финансиски прашања и
инвестиции
Член на Комисија за нормативна дејност
Член на Комисија за студентски стандард

Учество во комисии, работни групи, тела,
безбедност во Скопје

предавач надвор од Факултетот за

1. Предавач на обуката за инспектори од Управата за јавни приходи организирана на
Полициската академија Скопје, 2007 година.
2. Член на работната група при Министерството за правда за Измени и дополнувања
на Кривичниот законик на РМ – Проект за редефинирање на економските кривични
дела, 2008 – 2009 година.
3. 2011 (09-95/22 ОД 19.8.2011) Предавач на Академијата за судии и јавни обвинители
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4. 27.09 – 01.10. 2010 и 15 – 19.11.2010 Предавач на Инспектори по економски
криминалитет вработени во МВР на Р. Бугарија по меѓународен проект
Standardized Training for financial Investigation of Organized Crime and Terrorism,
European
Union programme – Prevention of and Fight Against Crime,
JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020.
5. 2015 - Судски вештак со лиценца бр. 07- 1900/2 од 03. 06. 2015.
6. 2016 - 2017 Член на Комисија за воедначување на казнената политика.

Рецензии, стручни мислења и резимеа
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Рецензент на повеќе научни и стручни трудови објавени во Годишниците на
Факултетот за безбедност во Скопје, на трудови објавени во Зборниците од
Меѓународните конференции и други публикации објавени од страна на
Факултетот за безбедност во Скопје.
Рецензент на трудови објавени во Меѓународното научно списание на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Рецензент во Комисија за избор во наставно – научни звања – доценти на
Факултетот за безбедност во Скопје.
Стручно мислење за проект за изготвување на Стратегија за интелектуална
сопственост во Република Македонија 2009 – 2012.
Подготовка на Програма за соработка на Факултетот за безбедност со стопанството
2011.
2010 – 2012 Подготовка на Меморандуми за соработка со Министерство за
внатрешни работи на РМ, Управа за финансиско разузнавање, Царинска управа на
РМ, Управа за финансиско разузнавање и др.
Мислење за резиме на докторска дисертација на кандидатот м-р Насер Етеми за
Правен факултет Скопје, 2011 година.
Мислење по авторезиме на докторска дисертација на тема: Влијание на
криминалните приноси врз финансискиот систем, од кандидатот м – р Ненад
Николовски од Економски Институт при УКИМ Скопје, мај, 2017 година.
Мислење по авторезиме на докторска дисертација на тема: Ефектите на глобалната
финансиска криза врз управувањето со комерцијалните банки – со посебен осврт
врз управувањето со кредитниот ризик, од кандидатот м – р Биљана Буторац за
Економски факултет при УКИМ Скопје, 2017 година.

IV УЧЕСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
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1. Национален проект ,,Економскиот криминалитет во Република Македонија,,
Институт отворено општество, Скопје 2008 – 2009 година.
2. Меѓународен проект - Standardized Training for financial Investigation of Organized
Crime and Terrorism, European Union programme – Prevention of and Fight Against
Crime, JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020, Academy of Ministry of Interior, R. Bulgaria, 2010
– 2012.
3. Проект ,,Безбедноста во училиштата на град Скопје,, 2011 проект на Здружението
на граѓани за безбедносни истражувања и едукација Скопје.
4. Проект на Управа за финансиско разузнавање на Република Македонија и Светска
банка „Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на
тероризам“ во организација на Европската комисија, Скопје 2014 – повеќе
активности, работни групи и изготвување на извештаи.
5. Финансиски менаџер на меѓународен проект од Програмата Хоризонти 20-20
„UNITY“ 2016 – 2018.
V УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ СО
АВТОРСКИ И КОАВТОРСКИ ТРУДОВИ ВО ПЕРИОДОТ ПО ИЗБОРОТ НА
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР ОД ДЕКЕМВРИ 2013
1. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Појавни облици и форми на компјутерскиот
криминал во банкарското работење и кривично правна заштита во Република
Македонија, Стопанска комора на РМ, Обука за банкарски сектор, едукатор,
Корпоративна безбедност и заштита од сајбер криминал во банкарскиот сектор
Маврово, Маврово 24 – 25 април, 2014.
2. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Responsibility of Legal Entities for Economic
and Financial Crimes in the Republic of Macedonia, Međunarodni naučni slup ’ Dani
Arčibalda Rajsa, Kriminalističko - pоlicijska akademija, Beograd, 2014.
3. Вон. проф. д – р Светлана Николоска и Доц. д – р Ивица Симоновски, Анализа на
кривичното дело „Перење на пари„ во Република Македонија, Меѓународна научна
конференција, ,,Правната држава и демократијата”, ДУ Тетово, 2014.
4. Вон. проф. д – р Светлана Николоска и д – р Пере Бошков, Кривична правна
одговорност на правните лица на стечајните. Кривичните дела на Р. Македонија,
Меѓународна научна конференција, ,,Правната држава и демократијата”, ДУ
Тетово, 2014.
5. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Prevention of misuse of personal data in
computer systems, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I –
security and Euro – Atlantic integrations, Ohrid, 2014.
6. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Criminalistics aspects of bankruptcy crime in
the Republic of Macedonia, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world
war I – security and Euro – Atlantic integrations, Ohrid, 2014.
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7. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Criminalistic characteristics of the murders in
the Republic of Macedonia, Меѓународна научна конференција – Criminalistic
education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Скопје, 2014.
8. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Criminal Processing of bankruptcy crimes,
Меѓународна научна конференција – Criminalistic education, situation and
perspectives – 20 years after Vodinelic, Скопје, 2014.
9. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Sistem prevencije pranja novca u Republici
Makedoniji, Mеdjunarodna naucna konferencija, Visoka skola unutrasnjih poslova, Banja
Luka, Republika Srpska, Trebinje, 2014.
10. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Govor mržnje preko kompjuterskih sistema u
Republici Makedoniji, Naučna konferencija sa megunarodnim ucescem - XIV Dani
kriminalističkih nauka “Sigurnost urbanih sredina”, Sarajevo, 2014.
11. Вон. проф. д – р Светлана Николоска, Криминалистично изследване на на
икономическия - финансовия престъпността в Република Македония, Учество на
округла маса со меѓународно учество „Реформите в системата за сигурност на
Република БЪЛГАРИЯ“, Софија, 2014.
12. Svetlana Nikoloska – PhD, Scope, structure and dynamics of economic crimes in the
Republic of Macedonia, Međunarodna naučno stručna konferencija „Dani Arcibalda
Rajsa“, marta, Beograd, 2015.
13. Svetlana Nikoloska – PhD and Marijana Jakovlevska MA, Criminal and financial
investigating criminal acts, abuse of official position and authority as well as money
laundering and other proceeds in Republic of Macedonia, International Scientific
Conference Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, Ohrid, 2015.
14. Pero Boskov Ass and Svetlana Nikoloska – PhD, Consequences of bankruptcy crime in
Macedonia and the role of the Ministry of Internal Affairs in his prevention and
suppression, International Scientific Conference Researching Security: Approaches,
Concepts and Policies, Ohrid, 2015.
15. Svetlana Nikoloska – PhD and Marijana Jakovlevska MA, Criminalistics Control and
Processing of Economic Crimes, Научно-стручни скуп са међународним учешћем
„Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања,
Европски стандарди и мере за унапређење“, Тара, 26 – 29 маја, 2015.
16. Вон. проф. д – р Светлана Николоска и Вон. проф. д – р Марјан Ангелески,
Справување со ширење на говор на омраза преку компјутерски систем во
Република Македонија, Меѓународна научна конференција „Кризен менаџмент:
Предизвици и перспективи“,Хотел Континентал, Скопје, 18. 11. 2015.
17. Associate Professor Svetlana Nikoloska PhD and Gordana Jankuloska ass , Role of the
subjects in the System for Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing in
Republic of Macedonia, The VI International Scientific Conference “Archibald Reiss
Days” Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Belgrade, 10 – 11 mart
2016.
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18. Svetlana Nikoloska and Pero Boskov, Inter – Institutional Collaboration in the field of
Bancruptcy – Related crime in the Republic of Macedonia, 7 th International Scientific
Conference “Contemporary Trends in Social Control of Crime”, Ohrid, 30 – 31, may,
2016.
19. Svetlana Nikoloska and Ivica Simonovski, Methods and tehniquest of Inter –
Institutional Cooperation in the process of creating a successful, System for Prevention of
Money laundering, 7 th International Scientific Conference “Contemporary Trends in
Social Control of Crime”, Ohrid, 30 – 31, may, 2016.
20. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, Suppression of computer criminal acts against
the property in the Republic of Macedonia, 9 th International scientific conference –
Crisis Management days, 12 – 13 april 2016, Split, Croatia.
21. Svetlana Nikoloska and Marijana Jakovleska, Appearing forms of hate speech in
Macedonia, 9 th International scientific conference – Crisis Management days, 12 – 13
april 2016, Split, Croatia.
22. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, Security of the Computer data and Information
in the Electronic Traffic, First International Conference – Transport for todayʼs Society,
Faculty of Technical Sciences – Bitola, 19 – 21 may, 2016.
23. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, Confiscation White – Collar Crime Procceds
in the Republic of Macedonia, Criminal Justice and Security in Central and Eastern
Europe – Safety, Security, and Social Control, Faculty of Criminal Justice and Security,
Ljubljana, Slovenia, 2016.
24. Svetlana Nikoloska, Forensics of Economic and Financial Documents, Prva
Međunarodna konferencija Pravnog fakulteta u Podgorici na temi: Pravni izazovi
Evropskih integracija - Crna Gora i uporedna iskustva, Podgorica, 22 decembar, 2016.
25. Svetlana Nikoloska PhD, Criminal legal and Criminalistics Characteristics of Abuse of
Duty and Authority in the Republic of Macedonia, Осми научно - стручни скуп са
међународним учешћем „Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и
беѕбедности у правној држави“ 23 - 25 мај 2017, Хотел Оморика, Тара, Р. Србија.
26. Svetlana NIkoloska, Pere Boskov and Marijana Jakovleska, Criminalistics Characteristics
of Crimes Against Official Duty, 8 th International Scientific Conference, Security
Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats, Ohrid, june, 2017.
27. Zeynep Ece UNSAL, Svetlana Nikoloska and Ivica Simonovski, Methods, Trends and
future Challenges financing of terrorism in Europe, 8 th International Scientific
Conference, Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats,
Ohrid, june, 2017.
28. Svetlana Nikoloska, Computer crime as a form of threat caused by the progress in
information technology, Internacional conference, “The Balkans between East and West:
Old and/or New Security Challenges”, September 5 – 7 Ohrid, 2017.
29. Svetlana NIkoloska, Jovce Angeleski and Nikola Nikoloski, Process of Legalization of
the criminal proceeds in the Legal Financial System of the Republic of Macedonia,
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International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Turism, Economics,
Management and Agriculture – ITEMA, Vitta Superior Hotel, 26.10.2017 Budapest
Hungary.
30. Svetlana Nikoloska and Muazam Halili, 4 th International Scientific Conference
„Security Challenges and Universal Standards in the EURO - ATLANTIC Integration
process“ – CN 2017, 17 – 18. 11, 2017, University of Tetova, Facultuy of Law, Tetova,
Macedonia.
31. Светлана Николоска, Финансиските истраги и конфискацијата на имот кај
економско – финансискиот криминалитет во Република Македонија, 40 години
високо образование од областа на безбедноста – теории и практики, Факултет за
безбедност Скопје, 5 декември 2017.
32. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, The Economic criminality of Republic of
Macedonia, International Scientific Conference: Towards a Better Future: The Rule of
Law, Democracy and Polycentric Development, 11-12 may 2018, Bitola Hotel
Millennium.
VI ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА СО
ФАКТОР НА ВЛИЈАНИЕ
1. Marina Malis Sazdovska and Svetlana Nikoloska, Managing in Conditions of Crisis
Events – Environmental Aspects, Collegium Antropologicum, Vol. 38 No 1 Suppl
(2014) Impact Factor (indexed), 2014. ISSN 0353-3735. Во трудот се анализирани
безбедносните ризици во Република Македонија посебно последиците од
конфликтот во 2001 година, каде покрај другите последици евидентни се и
последиците против животната средина. Прикажани се истражувачки резултати од
анкетно истражување, направена е анализа и на значајни документи за справување
со ризици во случај на сериозна криза.
2. Svetlana Nikoloska PhD, Inter-Institutional Cooperation in the Process of
Investigating Economic-Financial Crime in the Republic of Macedonia, Revija za
kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 65 / 2014. Impact factor current 0,34, 2014.
ISSN 0034-690X. Анализа на повеќе дефиниции на економско – финансискиот
криминалитет од криминолошки, кривично правен и криминалистички аспект.
Анализирана
е меѓуинституционалната соработка во процесот на
криминалистичко и финансиско истражување на економско – финансискиот
криминалитет во Република Македонија. Истражувањето на економско финансиски криминал е комплексен проблем, бидејќи вклучува повеќе државни
органи кои имаат полициски овластувања, и има свој придонес за финансиско
разузнавање за следење на криминални приноси. Соработката, координацијата и
размената на информации е предуслов за целосна истрага на кривични предмети со
обезбедување на релевантни докази за кривичните дела и нивните сторители, но и
докази за криминалните приноси. Посветено е внимание на улогата на Јавниот
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обвинител која произлегува од новиот концепт на Законот за кривична постапка
според кој Јавниот обвинител ја има централната улога во планирањето и
организирањето на криминалистичката истрага, координација со сите државни
органи и институции кои имаат надлежност за сузбивање на овој криминалитет. Во
трудот се презентирани резултати од истражување на обемот, динамиката и
структурата на пријавените, обвинетите и осудените сторители за економско –
финансиски криминалитет во Република Македонија за периодот 2007 – 2011
година. Исто така проучувани се и елементите на финансиската истрага како
паралелна со цел обезбедување на докази за криминално стекнатиот имот и другите
приноси од казнивите дела.
3. Svetlana Nikoloska and Ivica Simonovski, Profiling of High Risk Profiles of Clients in
Order to Prevent Money Laundering and Terrorism, Journal of Forensic
Antropology, Published, march 2016. Во трурдот е направено проучување на сите
чинители во процесот на спречување на перење пари, посебно епосветено
внимание на проучувањето на клиентите од висок ризик во финансиските
институции профилирани врз основа на податоци за клиентите и нивните
сомнителни трансакции. Се посветува внимание на анализата на ризик од
потенцијално сомнителни клиенти, посебно во банките како финансиски
институции кои секојдневно имаат контакти како со клиенти, така и со нивните
трансакции кои може да бидата со сомнителен карактер. Направена е
класификација на клиенти со ризик и тоа на ниски, средни, средно – високи, високи
и многу високи
VII ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА И
ПУБЛИКАЦИИ
1. Ass.prof.Svetlana Nikoloska and Marijana Blazevska MSc, Responsibility of legal
entities for economic and financial crimes in the Republic of Macedonia, Archibald
Reiss days – Thematic conference proceedings of International significance, Volume I,
Academy of criminalistics and police studies Belgrade, 2014. ISBN 978-86-7020-190-3
I ISBN 978-86-7020-278-8. Во трудот се проучува востановената кривично – правна
одговорност на правните лица за економските кривични дела предвидена со
измените и дополнувањата на Кривичниот законик од 2004 и 2009 година.
Направен е приказ за сите економско – финансиски кривични дела за кои е
предвидена и кривична одговорност за правите лица. Исто така во трудот е
анализиран и случај од практиката каде покрај сторители физички, службени и
одговорни лица се и правни лица кога сторителите делувале в нивно име и за
ноивна сметка.
2. Van. prof. d – r Svetlana Nikoloska and Van. prof. d – r Marina Malis Sazdovska, Sistem
prevencije pranja novca u Republici Makedoniji, Zbornik radova – mеdjunarodna
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naucna konferencija, Trebinje, 2014, Visoka skola unutrasnjih poslova, Banja Luka,
2014. ISBN 978-99938-43-45-0. Во трудот се прави анализа на воспоставениот
систем за спречување на перење пари. Системот е поставен од 3 столба и тоа
првиот столб се субјектите, вториот столб е Управата за финансиско разузнавање и
третиот столб се органите на прогон. Прикажани се резултати од функционирањето
на Системот за период 2008 – 2012 година посебно за состојбите со откривање на
кривичното дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“, направена е и
анализа на случај од македонската криминалистичка практика.
3. Cvetko Andreeski Dr.sc, Svetlana Nikoloska Dr.sc and Marijana Blazevska Ma,
Geopolitics in the 21 st Century and appearance of new socio – criminological types
of crime: Prevention of personel data misuses in computer systems, International
scientific conference, Ohrid, 2014. Macedonia and the Balkans, a hundred years after the
world war I – security and Euro – Atlantic integrations, Van Gog, Skopje, 2014. ISBN
978-608-4532-52-1, COBISS.MK-ID 97703434. Предмет на овој труд е анализа на
правната заштита на злоупотребата на личните податоци во компјутерските
системи. Истакната е потребата заштита на личните податоци од секаков вид
(општи информации, медицински историја, лозинки, лични и доверливи деловни
информации). Анализирани се повеќе достапни алатки со кои криминалците
можат да дојдат до лични податоци како што се електронски надзор, податоци за
рударство, користење на заеднички мемориски ресурси итн. Личните податоци се
насочени кон криминалци, особено кога станува збор за компјутерски криминал со
елементи на кражба на идентитет. Најновите трендови во правењето лични
документи преку компјутерски систем можат да ги злоупотребат и искористат
личните податоци на некое лице за да развијат личен документ на друго лице за да
стекнат имот или друга корист.
4. Svetlana Nikoloska dr. sc. and Pero Boskov dr. sc., Criminalistics aspects of
bankruptcy crime in the Republic of Macedonia over empirical investigation of
police officers who elaborated this issues, International scientific conference, Ohrid,
2014, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and
Euro – Atlantic integrations, Van Gog, Skopje, 2014. ISBN 978-608-4532-52-1,
COBISS.MK-ID 97703434.
Предмет на трудот е истражување на
криминалистичките карактеристики на стечајниот криминалитет во Република
Македонија како посебна групација на економско – финансиски криминалитет.
Посебно се акцентира ситуацијата на категоријата на лица кои со отварањето на
бројните стечајни постапки под „сомнителни услови“ и станаа стечајни работници.
Во трудот се презентирани резултати од истражување на криминалистичкото
искуство на оперативни работници во водење на случаи со елементи на стечаен
криминалите, а врз основа на нивните одговори од оперативното искуство се
извлекуваат заклучоци за градење и воспоставување на соодветна стратегија и
методологија за сузбивање на стечајниот криминалитет, посебно во делот на
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оперативно планирање за комбинирање на соодветни оперативно – тактички мерки
и истражни дејствија.
5. Assoc. prof. Marina Malis Sazdovska, Cane Mojanoski PhD and assoc. prof. Svetlana
Nikoloska, Some aspects of corruption in Republic of Macedonia, Horizons
International scientific journal Series A Social Sciences and Humanities, „St. Kliment
Ohridski“ University - Bitola, 2014. ISSN 1857- 856X. Во трудот се проучува
проблемот со корупцијата како општествено зло што ги нарушува демократските
процеси и придобивките од едно општество, и зафаќа значителен дел од
криминалното однесување во Република Македонија. Анализирани се повеќе
облици и форми на корумптивно однесување на граѓаните во Република
Македонија. Она штое значајно за овој труд е што во него се презентирани
резултати од истражувањето на мислењето на граѓаните за корупцијата во
Република Македонија спроведено од одредена работна група од Факултетот за
безбедност во Скопје. Целта на истражувањето е да се добијат индикатори за
јавното мислење на граѓаните за корупцијата во Република Македонија, со цел
извлекување на заклучоци и давање на предлози за надминување на проблемот со
корупцијата во нашата држава како проблем кој се потенцира и станува голема
препрека за евроатланска интеграција на Република Македонија.
6. Assoc. prof. Svetlana Nikoloska and Assoc. prof. Marina Malis Sazdovska, Criminal
liability of the perperators for the crime „Money laundering and other procceeds
from crime“ in Republic of Macedonia, Horizons International scientific journal Series
A Social Sciences and Humanities, „St. Kliment Ohridski“ University - Bitola, 2014.
ISSN 1857- 856X. Во трудот се прави теоретско проучување на кривичната
одговорност за сторители на перење пари и други приноси од казниво дело и тоа
како сторители било кои физички лица, службени лица, одоговорни лица во правни
лица, лица кои вршат работа од јавен интерес и правните лица кога криминалот е
извршен во нивно име и за нивна сметка. Посебно се анализираат кривичните
санкции според македонското материјално казнено законодавство.
7. Svetlana Nikoloska PhD Marijana Blazevska Ma, Criminal Investigation of computer
crime in the Republic of Macedonia, International Yearbook, Faculty of Security,
Skopje, 2014. ISSN 1857-6508. Трудот е посветен на теоретско проучување на
законските мерки и дејствија со кои може да се обезбеди електронски докази кои се
релавантни за водење на кривични постапки и утвредување на одговорност за
компјутерски кривични дела кои според криминалистичките карактеристики се
разликуваат од останатите кривични дела. Се прави анализа на законските мерки и
дејствија предвидени со измените на казненото процесно законодавство кои
органите на прогон во криминалистичкото истражување ги применуваат во
планското оперативно работење. Се анализираат чекорите на криминалистичката
истрага од моментот на добивање на првична оперативна информација до целосно
расветлување со безбедување и анализа на електронскиот доказ. Анализирани се
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криминалните ситуации во кои сторителите извршиле едно или серија на
компјутерски кривични дела, со посебен осврт на периодот 2008 – 2013 година, со
посветување на внимание на анализата на елементи на организираност на
сторителите и стекнатата противправна имотна корист.
8. Pero Boškov, PhD and Svetlana Nikoloska, PhD, Tactical combination and operational
implementation of crime – operational activity detection and elimination of
criminality, International Yearbook, Faculty of Security, Skopje, 2014. ISSN 18576508. Во наведениот труд темата е фокусирана на истражувачкиот предизвик на
оперативно - тактичките комбинации во спроведувањето на криминалистичко –
оперативната дејност за детектирање и сузбивање на стечајниот криминалитет,
акцентирајќи ја притоа специфичната сфера на криминалните напади и дејствувања
против имотот, кои се фундамент за дистинкционирање и диференцирање на секоја
одделна стечајна криминална групација, како и криминалистичка база, која
понатаму ги дава правците и насоките на криминалистичко – разузнавачкото
дејствување на планот на откривање, расветлување, докажување, спречување и
сузбивање на ова општествено зло. Акцентот на трудот е ставен на проучување на
комбинирањето на оперативно – тактичките мерки и дејствија, истражни
дејствија и посебни истражни мерки, во зависност од секоја одделна криминална
ситуација во врска со стечајот и стечајните постапки, со фундаментална интенција
за конституирање и изградување на соодветна стратегија и методика во целосното
сузбивање и спречување на стечајниот криминалитет.
9. Svetlana Nikoloska – PhD, Scope, structure and dynamics of economic crimes in the
Republic of Macedonia, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, sa
Međunarodne naučno stručne konferencije „Dani Arcibalda Rajsa“ Beograd, Tom III,
octobаr, 2015. ISBN 978-86-7020-321-1 i ISBN 978-86-7020-190-3. Овој труд е
посветен на проучување на економскиот криминалитет во Република Македонија,
неговите појавни облици и форми преку конкретни економски кривични дела.
Прикажани се резултати од истражување на обемот, структурата и динамиката на
пријавени, обвинети и осудени сторители за економски кривични дела во
Република Македонија за период 2007 – 2013 година. Се прави компарација со
претходно истражуван период 1997 – 2006 година. Истражувањето е направено со
цел да се добијат индикатри за ефикасноста при водењето на постапките од
моментот на пријавеност до моментот на осуденост на сторителите, а врз основа
добиените индикатори се констатира дека се подобрува ефикасноста на во однос на
осудување.
10. Svetlana Nikoloska and Marijana Jakovleska, Criminalistic Control and Processing af
Economic Crimes, Супротстављање савременим облицима криминалитета, анализа
стања, европски стандарди и мере за унапређење, Том 1, Зборник радова,
Криминалистичко Полицијска Академија, Фондација “Ханс Зајдел”, Beograd , 2015.
ISBN 978-86-7020-322-8, COBISS.SR-ID 216839436. Во трудот се проучуваат
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теоретските аспекти на криминалистичката контрола и криминалистичката
обработка кај економскиот криминалитет. Се потенцира дека економските
кривични дела се ненасилни, невидливи кривични дела извршени од страна на
сторители кои ги злоупотребуваат законските обврски и власти и не ги почитуваат
правните прописи или други правни акти во нивното деловно работење.
Криминалистичко испитување на овие кривични дела се долг и комплексен процес
што се спроведува во фаза на криминална контрола, и во зависност од природата на
состојбата со криминалот, се води оперативна обработка која завршува со
оперативни активности. Се проучуваат степените на сомневање од општи, преку
основи до основано сомнение неопходно за поведување на кривична постапка.
Криминалистичкото истражување преку двете фази на криминалистичка контрола
и криминалистичка обработка е во соработка на државни органи и институции кои
имаат законски надлежности кои произлегуваат од Законот за кривична постапка.
Во трудот се прави и анализа на случај од македонската криминалистичка
практика.
11. Svetlana NIkoloska PhD, Computer crime in the Criminal Code of Republic of
Macedonia with a special reference on computer crimes against property,
International Yearbook, Faculty of secutiry, Skopje, 2015. ISSN 1857-6508. Во овој
труд се прави теоретско проучување на објективните околности на имотните
компјутерски кривични дела предвидени во Глава 23 од Кривичнио законик на
Република Македонија. Направена е анализа за пријавени, обвинети и осудени
сторители за наведените кривични дела за период 2007 – 2013 година, односно за
кривичните дела: Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем
по чл. 251, Правење и внесување на компјутерски вируси по чл. 251 – а и
Компјутерска измама по чл. 251 – б. Се анализира и случај од практиката.
12. Pero Boskov PhD and Svetlana Nikoloska PhD, Importance of prevention of
interference and prevention on bankruptcy criminality, International Yearbook,
Faculty of secutiry, Skopje, 2015 - I. ISSN 1857-6508. Во овој труд, акцентот и
фокусот се насочени кон елаборација на важноста на спречување на стечајниот
криминал, како и стратегијата на полициско дејствување во воспоставување
соодветни и ефективни средства и методи за спречување и борба против овој вид
криминал. Во овој контекст, полицијата е да ги испита спецификите на
механизмите, тактиката и техниката на извршување на кривичната постапка пред
стечај и во водењето на стечајната постапка, што бара утврдување на типичните
начини на извршување и прикривање на банкрот, утврдување на спецификите во
однос на генерирање и прикривање на материјални докази индивидуалните
карактеристики на личноста на стечајниот престапник, проучувајќи ги деталите за
барањето извор на информации за криминал, избор на области и форми на
дејствување за преземање мерки за итно дејствување и координација на
законодавството со меѓународните правни стандарди во борбата против
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криминалот во банкрот. Тоа признава дека превенцијата е најсложена криминална
политика, која во својата двојност е практична активноста и научната област се
одредува преку антикриминалната активност на полицијата и судските органи
(јавно обвинител, кривичен суд и за спроведување на кривични санкции).
Современата криминална политика ги фокусираше напорите во поставувањето на
стратегијата за превенција за попречување и спречување на банкрот, одредени
принципи, кои се тесно поврзани со основните принципи (принципи) за превенција.
13. Svetlana Nikoloska PhD and Marijana Jakovleska, Criminalistic Characteristics of
Murders in the Republic of Macedonia, International Yearbook, Faculty of secutiry,
Skopje, 2015 – II. ISSN 1857-6508. Во трудот се проучуваат криминалистичките
карактеристики на убиствата во Република Македонија. Прикажани се резултати од
истражување на убиствата во Република Македонија од аспект на местото или
подрачјето на извршување, поврзаноста во криминални ситуации на убиства и
самоубиства.
14. Svetlana Nikoloska PhD and Marijana Jakovleska, Criminalistic and financial
investigating of criminal acts abuse of official position and power and money
laundering and proceeds of crime in Republic of Macedonia, International scientific
conference researching security: approaches, concepts and policies, Volume II, Skopje,
2015. ISBN 978-608-4532-80-4 COBISS.MK-ID 101164810. Во Република
Македонија најизвршувано економско – финансиско кривично дело е ,,Злоупотреба
на службена положба и овластување“, а тоа дело во најголем број случаи се јавува
и како предикативно дело на ,,Перење пари и други приноси од казниво дело,,
според анализата на практичните случаи во периодот 2008 – 2013 година.
Сторителите на злоупотреба на службена положба и овластување се лица кои ја
злоупотребуваат својата функција, работно место или вршењето на работа од јавен
интерес со цел стекнување на високи криминални приноси и богатства кои ги
користат за лагоден живот, но и дел од богатствата ги засолнуваат во странски
банки или со купување на недвижен имот или други инвестиции во странски
држави. Криминалистичкото истражување на овие кривични дела е сложена
постапка во која учествуваат органите на прогон кои имаат полициски овластувања
– Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција,
Царинската управа под раководство на јавниот обвинител, а во соработка и со
други државни органи и институции. Потребата од финансиско истражување на
овие кривични дела е со цел пронаоѓање, обезбедување и конфискација на
криминалните приноси кои сторителите ги стекнале со злоупотреба на службената
положба и овластување и истите успеале да ги легализираат, или исперат преку
домашни и странски финансиски институции. Во трудот се анализираат
криминалните ситуации на поврзаност на овие кривични дела и организираниот
начин на криминално делување на нивните сторители како во делот на вршење на
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злоупотребите, така и во постапката на перењето пари и другите криминалните
приноси, преку примената на методот на ,,case studies“.
15. Pero Boskov Ass and Svetlana Nikoloska – PhD, Consequences of bankruptcy crime
in Macedonia and the role of the Ministry of Internal Affairs in his prevention and
suppression, International scientific conference researching security: approaches,
concepts and policies, Volume II, Skopje, 2015. ISBN 978-608-4532-80-4 ;
COBISS.MK-ID 101164810 . Во трудот се проучува стечајниот криминалитет како
посебна групација на економско – финансискиот криминалитет со свои
криминалистички карактеристики. Се анализира улогата на Министерството за
внатрешни работи за превенција и репресија, односно примена на законски мерки и
дејствија од процесот на добивање на сознанија до целосно расветлување и
обезбедување на материјални докази за сторени кривични дела и нивните
сторители.
16. Svetlana Nikoloska i Jovče Anđeleski, Suppression of computer criminal acts against
the property in the Republic of Macedonia, Zbornik radova 9 Međunarodne
znanstveno stručne konferencije, Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica,
Split, april 2016. http://dku.hr/wp-content/uploads/2016/09/DKU-Zbornik-2016.pdf UDK
004.056:343.7(497.7) 343.77(497.7):004 343.983(497.7):004 od str. 318 - 327. Во
делот на имотните деликти инкриминирани се следните кривични дела:
Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем; Правење и
внесување на компјутерски вируси и Компјутерска измама. Ова се кривични дела
кои се забележани во македонската криминалистичка практика, а токму
сузбивањето на овие кривични дела е предмет на истражување на овој труд каде се
анализизирани начините на извршување на овие кривични дела, нивните
сторители, мотивите на сторителите и мерките и дејствијата кои се применуваат во
процесот на откривање, расветлување и обезбедување на докази. Се опфаќа период
од 2009 до 2014 година за кривичните дела сторени на територија на Република
Македонија.
17. Svetlana Nikoloska i Marijana Jakovleska, Pojavni oblici govora mržnje u Makedoniji
(Appearing forms of hate speech in Macedonia) Zbornik radova 9 Međunarodne
znanstveno stručne konferencije, Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica,
Split, april 2016.
http://dku.hr/wp-content/uploads/2016/09/DKU-Zbornik-2016.pdf
UDK 323.14(497.7):004.738.5 004.738.5:342.721(497.7) 004.738.5:177.8 od str. 737746. Во трудот се проучуваат појавните облици и форми на говор на омраза во
Република Македонија посебно на говорот на омраза преку компјутерски системи и
мрежи. Посебно се проучуваат елементите на кривичното дело „Ширење на
расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски системи", а се
презентирани и податоци за ставот на граѓаните спрема говорот на омраза и
причините за овој сериозен проблем.
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18. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, Confiscation White – Collar Crime
Procceds in the Republic of Macedonia, Criminal Justice and Security in Central and
Eastern Europe – Safety, Security, and Social Control, Faculty of Criminal Justice and
Security, Ljubljana, Slovenia, 2016. ISBN 978-961-6821-57-5. Според криминолошките
и криминалистичките истражувања во Република Македонија најизвршувано кривично
дело од оваа област е кривичното дело „Злоупотреба на службена положба и овластување“.
Во трудот се прикажани резултатите од истражувањата за периодот 2010 – 2014 година за
обемот, структурата и динамиката на ова кривично дело, како и резултатите од
конфискација на криминално стекнатите приноси од сторителите на пари и имот
пронајдени во земјата и во странство. Сузбивањето на криминалот на „бели јаки“ е
предизвик за секоја држава, а посебно за држава како што е Република Македонија, на која
како основен предуслов за европска интеграција е токму сузбивањето на корупцијата и
организираниот криминал, а основа или темел на организираниот криминал е криминалот
на „бели јаки“. Анализата на податоците за откриен и санкциониран криминал дава слика
за успешноста на органите на истрага за обезбедување на релевантен доказен материјал на
судските органи за изрекување на соодветни пресуди. Целта на криминолошкото и
криминалистичкото истражување на злоупотребите на службена положба и овластување е
за градење на методи и техники засновани на научни истражувања, за успешно
спротивставување и давање порака дека овој криминал не е исплатлив, дека сторителите се
казнуваат и криминалните приноси им се конфискуваат.

19. Svetlana Nikoloska PhD and Gordana Jankuloska – ass, Role of the Entities in the
System for Prevention of Money laundering and Terrorist Financing in the
Republic of Macedonia, Zbornik radova sa skupa Dani Arcibalda Rajsa 2016, Policijska
Akademija Zemun, oktobar 2016. Volume III. ISBN 978-86-7020-358-7 I ISBN 97886-7020-190-Во овој труд се анализира поставеноста на субјектите во Системот за
спречување на перење пари и финансисрање тероризам, посебно се анализира улогата на
субјектите во овој систем како и мерките и дејствијата кои ги преземаат согласно закон. Се
прави анализа на состојбите на соработка на субјектите како прв столб со вториот столб од
системот, а тоа е Управата за финансиско разузнавање. Се презентирани податоци за
доставени информации и податоци за редовни (градирани) и сомнителни трансакции од
субјектите спрема Управата за периодот 2009 – 2014 година. Целта на истражувањето во
овој труд е Предмет на трудот е проучувањето на улогата на првиот столб е добивање на
индикатори за тоа колку субјектите помогнале во откривањето на сомнителните
трансакции, а со тоа имале и одреден придонес во спречувањето на перењето пари и
финансирањето на тероризмот како најголеми криминални опасности во денешно време.

20. Pero Boskov and Svetlana Nikoloska, Criminal processing of bankruptcy crimes,
Criminalistic education, situation and perspectives - 20 years after Vodinelic
International Yearbook, Faculty of secutiry, Skopje, 2016. ISSN 1857-6508. Во трудот
се проучуваат мерките и дејствијата проучување на стечајниот криминалитет од
аспект на тактичка примена и оперативно комбинирање во процесот од добивање
на оперативни информации до обезбедување на материјални докази.
21. Svetlana Nikoloska and Pero Boskov, Inter – Institutional Collaboration in the field of
Bancruptcy – Related crime in the Republic of Macedonia, 7 th International
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Scientific Conference “Contemporary Trends in Social Control of Crime”, Facultu of
security, Van Gog, Volume II, Skopje, 2016. ISBN 978-608-4532-99-6, COBISS.MK-ID
102913546. Акцентот во трудот е на меѓуинституционалната соработка во Република
Македонија во истражување на стечајниот криминалитет, врз база на препораки на
меѓународни договори и конвенции, етаблирани во системот за истражување и превенција
на овој вид на економско – финансиски криминал, во кој покрај Министерството за
внатрешни работи, се опфатени и Јавното обвинителство и Управата за Јавни приходи,
надлежни за спроведување на Кривичниот законик за детектирање и водење финансиски
истраги за инкриминирани стечајни криминални поведенија, со примена на одредбите од
Законот за кривична постапка, преку кој се спроведуваат законите. Теоретското
проучување е поткрепено со анализа на случај.

22. Svetlana Nikoloska and Ivica Simonovski, Methods and tehniquest of Inter –
Institutional Cooperation in the process of creating a successful, System for
Prevention of Money laundering, 7 th International Scientific Conference
“Contemporary Trends in Social Control of Crime”, Facultu of security, Van Gog,
Volume IV, Skopje, 2016. ISBN 978-608-4828-01-3, COBISS.MK-ID 102913546.
Воспоставување на успешен систем за спречување на перење пари и спречување и
откривање на перење пари како второстепена криминална активност со која
кривични пријави и други приноси од криминал се легализираат од сторителите на
криминал. Легализацијата на незаконски стекнатите средства и други приноси од
криминал е сложен процес во кој сторителите на криминалот користат едноставни
или сложени шеми, но и тактики и техники за покривање на незаконски средства и
приноси. Со оглед на тоа што сторителите користат соодветни тактики, техники и
шеми за перење пари и институции кои градат систем за спречување на перење
пари треба да користат соодветни методи и техники за соработка, следење и
откривање на сомнителни трансакции поврзани со перење пари. Овој труд е
презентирана симулација на институционалните поставувања во различни системи,
методи и техники за нивната соработка, размена на информации и методи за
анализа на податоци со цел да се открие перењето пари и да се обезбедат
релевантни докази во интерес на успешно водење на кривична постапка против
сторителите и истражување на криминално стекнатите приноси и имот.
23. Assoc. prof. Svetlana NIKOLOSKA, PhD Assoc. prof. Marjan ANGELESKI, PhD,
Confronting hate speech spread via computer systems in the Republic of
Macedonia, Conference Proceedings: International Scientific Conference “Crisis
Management: Challenges and prospective“, Центар за управување со кризи на
република Македонија; Универзитет Џонс Хопкинс – САД и Амбасада на САД во
РМ, Скопје, 2016. ISBN 978-608-65138-9-4. Ширење на говор на омраза поттикнува
сериозно насилство кое може да придонесе за загрозување на животите на
граѓаните и да се предизвика сериозна штета на нивниот имот. Во трудот се
проучуваат облиците и формите на говор на омраза преку компјутерски систем
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како сериозна опасност по националната и меѓународната безбедност. Се
потенцира дека Република Македонија се има исправено пред предизвиците за
сузбивање на немили настани кои се со елемнти на ширење на говор на омраза
преку социјалните мрежи на Интернет. Во трудот се прави анализа на повеќе
меѓунаорродни документи кои препорачуваат инкриминирање на криминал со
елементи на говор на омраза, но и анализа на инкриминираноста на такви
криминални поведенија како поединечни кривични дела во Кривичниот законик на
Република Македонија.
24. Svetlana NIkoloska, Pere Boskov and Marijana Jakovleska, Criminalistics
Characteristics of Crimes Against Official Duty, 8 th International Scientific
Conference, Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats, ,
Faculty of security, Van Gog, Skopje, Volume III, Skopje, 2017. ISBN 978-608-482809-9, COBISS.MK-ID 103505674. Истражувањето на Економско - финансиски
криминал е комплексен проблем, бидејќи вклучува повеќе државни органи кои
имаат полициски овластувања, и има свој придонес за финансиско разузнавање за
следење на криминални приноси од Економско - финансиски криминал. Соработка,
координација, размена на информации е предуслов за целосна истрага на кривични
предмети со обезбедување на релевантни докази за кривични дела, сторителите,
Незаконско Средствата добиени и организацијата во извршувањето на кривичните
дела во кривично дело. Јавниот обвинител со новите измени на Законот за
кривична постапка во Република Македонија shouldnt има централна улога во
планирањето и организирањето на истрагата и за координација на сите мерки и
активности во текот на истражната и истражната постапка со цел на обезбедување
на квалитетни докази кои ќе бидат поткрепени обвиненија против сторителите во
кривичната постапка. Во овој труд ќе биде анализа на законските обврски и
износот на соработка, координација, комуникација и одговорност за преземање
мерки и actionsin процесот на researchingã на "економско-финансиски криминал
заради разјаснување на повеќе струја кривични дела на организиран економски финансиски криминал.
25. Zeynep Ece UNSAL, Svetlana Nikoloska and Ivica Simonovski, Methods, Trends and
future Challenges financing of terrorism in Europe, 8 th International Scientific
Conference, Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats,
Faculty of security, Van Gog, Skopje, Volume I, 2017. ISBN 978-608-4828-05-1,
COBISS.MK-ID 103411978. Во трудот се проучуваат основните причини и
трендови за појавата на тероризмот и новите појавни облици на терористички акти
во Европа. Посебно се проучува исламскиот тероризам, но и стратегиите за
истражување на овој проблем посебно во делот на изнаоѓање на тактики за негово
сузбивање преку проучување на начинот на нивно организирање, екипирање и
делување, но и проучување на начинот на финансирање.
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26. Svetlana Nikoloska PhD, Criminal legal and Criminalistics Characteristics of Abuse
of Duty and Authority in the Republic of Macedonia, Тематски зборник радова Том
I, Осми научно - стручни скуп са међународним учешћем „Полиција и правосудни
органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави“ , Криминалистичко полицијска академија, Београд и Правни факултет у Крагујевцу, Фондација Ханс
Зајдел, Београд 2017. ISBN 978-86-7020-379-2. Во трудот се посветува внимание на
финансиската истрага како паралелна на криминалистичката истрага која се спроведува
поради откривање и обезбедување на криминално стекнатите приноси и имот и
овозможување на нивна конфискација. Во делот на финансиска истрага свои надлежности
има Управата за финансиско разузнавање која соработува по барање на наведените
државни органи, а делува и во рамките на своите надлежности од аспект на
идентификација на сомнителни трансакции, сомнителни сметки и клиенти за перење пари,
а преку тоа се расветлуваат и злоупотреби извршени од јавни функционери.
Криминалистичката и финансиската истрага се тимска работа и сложен процес на примена
на криминалистички тактики, техники и методи со цел покренување на кривични
постапки и гонење на сторителите на злоупотреба на службена положба и овластување и
конфискација на криминалните приноси и имот и со тоа пружање на превентивна порака
дека цената на криминалното делување е висока и покрај високите затворски казни,
предвидени се мерки на конфискација и губење на правото за вршење на службени
овластувања.

27. Svetlana Nikoloska, Computer crime as a form of threat caused by the progress in
information technology, Безбедносни дијалози, Филозофски факултет, Институт за
безбедност, одбрана и мир, бр. 1 – 2, Скопје, 2017. ISSN 1857-7172 el ISSN18578055. Република Македонија од донесувањето на првиот Кривичен законик во 1996
година до денес континуирано ги имплементира препораките од меѓународните правни
акти со цел инкриминирање на компјутерски типични кривични дела и кривични дела кои
може да бидат извршени на класичен начин, но и со примена на информациската
технологија, но и со злоупотерба на компјутерските системи и мрежи. Македонската
криминалистичка практика бележи повеќе појавни облици и форми на компјутерски
криминалитет, последниве години, а тоа е потик за истражување на криминолошките и
криминалистичките карактеристики на компјутерскиот криминалитет, што се прави во овој
труд со посебен осврт на обемот, структурата и динамиката на пријавени, обвинети и
осудени сторители на компјутерски кривиччни дела како и криминалистичка анализа на
најчесто извршуваните кривични дела со анализа на неколку примери. Со трудот се
опфаќа период од 5 години (2011 - 2015), период по направените реформи на
македонскиот казнен законик кој стапи на сила од март 2010 година.

28. Svetlana Nikoloska and Jovce Angeleski, Security of the computer data and
information in the electronic traffic, „St. Kliment Ohridski“ University - Bitola, Series
B, Natural Sciences and Mathematics, Enineering and Tehnology, Biotechnology,
Medicine and Healt Sciences, Volume 3, December 2016. ISSN 1857-9892. Заштитата
на податоците, информациите или други содржини кои се користат преку компјутерските
системи и мрежи е преку инкриминирање на криминални однесувања од страна на
физички и правни лица кои своите знаења и вештини ги користат за нивна злоупотреба и
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остварување на имотна или друг вид корист или нанесување на штета. Со цел за
нарушување на безбедноста на податоците во електронскиот сообраќај вештите
компјутерџии креираат и компјутерски вируси со повеќе намени од неопасни или
шеговити вируси, до вируси со кои се нанесуваат огромни штети од финансиска и
техничка природа. Како предмет на овој труд е проучување на безбедноста на
електронскиот сообраќај преку анализа на кривичните дела предвидени со Кривичниот
законик на Република Македонија, од аспект на правна заштита, но со цел добивање на
индикатори за тоа колку граѓаните се чувствуваат безбедни во нивната електронска
комуникација се прави електронска анкета со системски прашања. Се применува
нормативниот метод на анализа на правни документи, а ќе се примени и електронски
прашалник како еден од инструментите на истражување.

29. Svetlana Nikoloska and Marijana Jakovleska, The subject in the system prevention of
money laundering in the Republic of Macedonia, Horizons International scientific
journal Series A, Social Sciences and Humanities, „St. Kliment Ohridski“ University Bitola, 2017. ISSN 1857-9884. Тенденцијата на криминалците е легализација на
приносите од криминал, а во интерес на државите и нивните финансиски системи, е
заштита од неочекувани финансиски средства во финансиските системи кои
предизвикуваат сериозни последици. Во оваа насока е и реформата на правниот
систем и воведување на нови органи и институции и воспоставување на систем на
соработка и размена на информации со цел да се спречи навлегување на нелегални
или "црни" пари во законските финансиски системи. Овој труд ги разгледува
начинот на функционирање на финансиските субјекти и методи, техники и тактики
на акции инвеститорот, со цел да се контролираат нелегалните средства, нивна
идентификација, следење, обезбедување и овозможување на нивна конфискација.
Се прави анализа за периодот 2011 – 2015 година за ефикасноста на субјектите во
делот на препознавање и информирање за финансиски трансакции и сомнителни
клиенти.
30. Svetlana Nikoloska, Criminological and Criminalistic Characteristics of Computer
Crime in the Republic of Macedonia, International Scientific Conference “Archibald
Reiss days” Thematic Conference Proceedings of International Significance, Policijska
akademija, Beograd, Volume III, 2017. ISBN 978-86-7020-387-7 ISBN 978-86-7020190-3. Трудот претставува теоретска анализа на компјутерските кривични дела
предвидени со Кривичниот законик на Република Македонија. Покрај теоретското
проучување на појавните облици и форми на компјутерски кривични дела
презентирани се и податоци за обемот, структурата и динамиката на пријавени,
обвинети и осудени строрители за истражуван период 2011 – 2015 година. Во делот
на криминалистички карактеристики проучувани се чекорите на криминалистичко
истражување со компарација на странските и домашните искуства, со акцент на
соодветни мерки и десјтвија за обезбедување на релевантен електронски доказ
неопходен за докажување на кривична одговорност на сторителите, а доказ кој се
обезбедува со почитување на тактички и технички правила и почитување на
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стандарди на обезбедување и чување во соодветни услови и правење на
електронските докази прифатливи за правосудните органи.
31. Svetlana Nikoloska, Jovce Andjeleski, Nikola Nikoloski, Process of legalization of the
criminal proceeds in the legal financial system of the Republic of Macedonia,
Conference Proceedings, International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics,
Management and Agricultures, ITEMA,
26 october 2017, Budapes Hungary.
http://www.itemaconference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf str 568 –
579.
Предмет на проучување во трудот е процесот на легализација на
криминалните приноси стекнати од повеќе облици на криминал со преземање на
дејствија со елементи на перење пари. Се прави анализа на најпознатите шеми од
криминалистичката практика за легализација на криминалните приноси или
шемите на перење пари со цел внесување, односно пласирање, трансферирање и
конвертирање на криминалните приноси и имот.
32. Проф. д – р Светлана Николоска и м – р Маријана Јаковлеска, Финансиските
истраги и конфискацијата на имот кај економско – финансискиот
криминалитет во Република Македонија, Зборник од Меѓународна научно –
стручна конференција на тема: 40 – години Високо образование од областа на
безбедноста (концепти и практики), Факултет за безбедност, Скопје, 2018. ISBN
978-608-4828-24-2. COBISS.MK-ID 106880522. Предмет на трудот е проучување се
појавните облици на економско – финансиски криминалитет во Република
Македонија; основите на финансиската истрага и проучување на правните аспекти
на конфискација на имот и приноси од казниво дело и се презентираат податоци за
конфискација на имот во некои од покарактеристичните случаи на реализирана
конфискација со цел извлекување и давање на препораки за зајакнување на
капацитетите и ефикасност во сузбивањето, но и афирмирање на финансиската
истрага во функција на конфискација и праќање на превентивна порака до
сторителите дека економско – финансикиот криминал може да се открие и дека со
финансиска истрага се утврдува незаконски стекнат имот кој подлежи на
конфискација.
VIII КВАЛИТЕТ ВО НАСТАВАТА
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедностСкопје во 2017 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за евалуација
севкупниот работен ангажман на Вон. проф. д-р Светлана Николоска е оценет со
просечна оценка 5 (пет) Вреднувањето на успехот кој произлегува од батерија на 15
анкетни прашања е направен со посебна методолошка постапка со која е добиен резултат
од Вкупен збир на просечните вредности = 4,53.
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•

Квалитетот на наставата

1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна оценка: 4,62)
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите (просечна оценка: 4,48)
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во групи,
дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна настава) (просечна
оценка: 4,47)
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес
(просечна оценка: 4,49)
5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна оценка: 4,57)
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот (просечна оценка: 4,46)
7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (вклучување во
истражувања, проекти, изработка на домашна работа, семинарски трудови и други
писмени активности) (просечна оценка: 4,49)
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
(просечна оценка: 4,54)
9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на
предметната програма (просечна оценка: 4,57)
10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) (просечна оценка:
4,51)
•

Однос кон студентите

11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (просечна
оценка: 4,55)
12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
(просечна оценка: 4,56)
•

Оценување на студентите

13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература (просечна оценка: 4,54)
14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,54)

прашања

15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (просечна
оценка: 4,52)
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Согласно претходно наведеното, Рецензионата комисија констатира и потврди
висока позитивна просечна оценка во наставно-образовната дејност на вонреден проф. д р Светлана Николоска.

IX ОЦЕНКА, МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ НА КОМИСИЈАТА
Рецензентската комисија со посебно внимание ги разгледа пријавата и целокупната
приложена документација од страна на кандидатката вон. проф. д - р Светлана Николоска и
констатира дека се исполнети условите за избор во повисоко звање предвидени во чл. 125 од

Законот за високо образование (Сл.весник на РМ. бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009, 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 120/16), Класификацијата на научно – истражувачките подрачја,
полиња и области според меѓународната Фраскатиева класификација стр. 85 (Сл. весник
на РМ бр. 103/10), чл. 223 од Статутот и чл. 8 и 9 од Правилникот за критериумите и
постапка за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола и општите акти на Факултетот за безбедност
- Скопје.
Кандидатката вон. проф. д – р Светлана Николоска од последниот избор во Вонреден
професор на Факултетот за безбедност во Скопје во декември 2013 година продолжува во
континуитет со посветеност во извршувањето на педагошката дејност, научно
истражувачката работа и пошироката општествена дејност.
Педагошката дејност ја извршува на матичната институција Факултетот за безбедност
во Скопје преку реализација на настава на прв, втор и трет циклус студии на сите студиски
програми. За реализација на наставата посветила внимание и работа за изготвување на
универзитетски учебници по сите наставни предмети, а со тоа им овозможува на студентите
да имаат задолжителна литература за совладување на наставните содржини. Покрај наставата
на Факултетот за безбедност ангажирана е и на Правниот факултет во Кичево со дисперзирани
студии во Битола и Струга за реализација на настава на прв и втор циклус студии. Исто така
нејзината посветеност се гледа и во тоа што се јавува како коавтор на универзитетски учебник
за потребите на Криминалистичко – полициската академија во Белград. Педагошката дејност
ја поврзува и со апликативна дејност на начин што во континуитет се посветува на
реализација на практичната настава на студентите во повеќе државни органи и институции со
кои факултетот има склучено меморандуми за соработка. Своето искуство го пренесува на
помладите колеги за планирање и реализација на практична настава бидејќи е во улога на
координатор на менторите.
Високите оценки од самоевалуација на студентите укажува на посветеноста во
педагошката работа со студентите, стручноста и професионалниот однос на кандидатката,
примената на современи методи во изведувањето на наставата. Кандидатката се јавува во
улога на ментор за изработка и одбрана на дипломски, магистерски и докторски трудови и
учествува во повеќе комисии за оценка и одбрана на трудови, а со тоа придонесува за
стварање на млад академски и научен кадар од областа на безбедноста во Република
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Македонија.
Како стручњак од областа на криминалистиката е ангажирана во повеќе
комисии и тела и дава своевиден придонес за развој на криминалистичката наука и нејзина
примена во практиката.
Научно – истражувачката работа е област каде се бележи голема посветеност на
кандидатката, а тоа се согледува од бројните учества на меѓународни научни конференции во
земјата и странство со авторски и коавторски трудови. Во овој дел треба да се потенцира во
нејзиниот придонес во развој на млад научен кадар на кој посветува внимание во делот на
реализација на истражувања и прикажување и презентација на резултатите во научни и
стручни трудови објавени во меѓународни научни списанија со меѓународен карактер и
научни списанија со импакт фактор. Бројни се научните трудови кои се објавени по изборот
во вонреден професор во кои се проучуваат теми од областа на кривичното право,
криминалистиката и посебно во криминалистичката методика каде дава своевиден придонес
за развој на посебни криминалистички методики за истражување на традиционални облици на
криминалитет, но и современи облици на криминалитет кои стануваат серизона опасност за
безбедноста во светотот. Кандидатката својата научно – истражувачка работа ја посветува на
теми од областа на кривичното право, криминологијата, правните науки и посебно
криминалистиката каде покрај општата криминалистичка теорија и економската
криминалистика, посебно внимание посветува на истражување на криминалистичките
методики како посебна областа на криминалистиката и ги истражува методиките на општиот
општиот (класичен) криминалитет, економско – финансискиот криминалитет,
компјутерскиот криминалитет, перењето пари. Како областа на истражување на кандидатката
е и стечајот и стечајното право како проблематиката поврзана со работењето на правните лица
и посебно решавањето на проблемите со финансиското работење во судска, однсоно стечајна
постапка.
Во трудовите на кандидатката провејува практичото искуство преточено со перото на
научен работник и со систематски истражувања на соодветната проблематика, учество во
донесувањето на новите законски решенија и посветеност на изнаоѓање и предлагање на
методи за нивна имплементација, посебно внимание посветува на апликативната дејност или
примена на нови методи и средства во борбата проти криминалот од страна на надлежните
државни органи и институции на национално и меѓународно ниво.
Севкупната научно – истражувачка, стручна, апликативна и педагошка работа на
кандидатката укажува на тоа дека се работи за трудољубив научен работник, посветен на
професијата и заинтересираност и посветеност на пренесување на знаењата кон младите
генерации од областа на криминалистиката и потребата од изнаоѓање на соодветни начини,
методи и средства за криминалистичко и финансиско истражување на криминалот, а со тоа
создавање и на предуслов на општетсвото во иднина да располага со кадри кои во иднина ќе
бидат способни да се справат со се посовремените облици на криминалот. Препознатлив е
нејзиниот стил на истражување и пишување на научни трудови, бидејќи секогаш се труди и успева
да направи поврзаност помеѓу теоријата и практиката, теоретските проучувања ги поврзува со
анализа на практични случаи и на тој начин укажува на апликативноста на истражувањата во
градење на современи начини и методи за сузбивање на традиционалните и современи облици на
криминалитет. Она што е впечатливо кај кандидатката е тоа дека учествува и во национални и
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меѓународни проекти со теми од областа на перењето пари и финансиските истраги како
проблематика на која во посследниве години се посветува посебно внимание меѓународната
заедница во делот на изнаоѓање на современи методи и средства за негово сузбивање и посебно
овозможување на конфискација со меѓународна соработка.
Од севкушната анализа на приложената документација со пријавата на кандидатката, а
посебно анализата на приложените научни трудови може да се констатира и извлече заклучок дека
кандидатката вон. проф. д - р Светлана Николоска низ досегашната научно – истражувачка,
стручна и апликативна работа станува препознатлива во универзитетската, научната,
истражувачката и стручна јавност во областа на криминалистичката наука, но и во сродни области
на правните, економските и криминолошките науки, односно проучувањата од другите области ги
применува во истражувања на криминалистичките науки посебно на методиките за чие
истражување се сеопходни знаења и вештини од повеќе науки и научни дисциплини.
Рецензентската комисија врз основа на направената анализа на научно – истражувачката
работа, педагошката дејност, стручната и апликативна работа на кандидатката вон. проф. д - р
Светлана Николоска констатира дека се исполнети сите услови и услови да биде избрана за
наставник во наставно - научно звање редовен професор за научните области Општа

криминалистичка теорија (51600) и Криминалистичка методика (51601).
Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Сенатот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски “ Битола да ја избере вон. проф. д – р Светлана Николоска за
редовен професор во научните области Општа криминалистичка теорија (51600) и
Криминалистичка методика (51601).
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