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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ
ЗВАЊА ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРИРОДО-НАУЧНА
КРИМИНАЛИСТИКА (51602) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ СКОПЈЕ
Деканот на Факултетот за безбедност Скопје при Универзитетот Св. „Климент
Охридски“ Битола донесе Одлука бр. 02 – 1116/1 од 16.12.2015 година за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања на Научната
област Природно-научна криминалистика (51602) во Полето Безбедност 516.
Конкурсот е објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на 17.12. 2015
година.
Врз основа на конкурсот, Наставно - научниот совет на Факултетот за
безбедност во Скопје на седницата одржана на 24.12.2015 година донесе одлука бр. 08 –
5/175 од 24. 12. 2015 година со која формира Рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите наставно - научни звања на научната област Природонаучна
криминалистика (51602) во состав:
1. Вон. проф. д-р Светлана Николоска – претседател, Факултет за безбедност –
Скопје (Поле Безбедност 516, област Општа криминалистичка теорија 51600
и Криминалистичка методика 51601).
2. Проф. д-р Слнчомил Велјанов – член, Факултет за безбедност – Скопје,
професор во пензија, област Криминалистичка техника.
3. Проф. д-р Неџат Корајлиќ – член, Факултет за криминалистика,
криминологија и безбедносни студии во Сараево, Босна и Херцеговина,
(Научна област Криминалистика).
Наведената Комисија со внимание ги разгледа поднесените пријави по
Конкурсот и на Наставно - научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје го
поднесува следниот:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс за избор на еден наставник во сите наставно - научни
звања во научната област Природно-научна криминалистика (51602) во полето
Безбедност 516 се пријавија:
1. Д-р Емилио Фришчиќ – доктор на правни науки.
2. Насловен доцент д-р Слободан Оклевски – од областа на Природно-научна
криминалистика, доктор на науки од областа на безбедноста (Поле Безбедност
516).
Кон пријавата кандидатите ги доставија потребните документи согласно
објавениот Конкурс.
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Комисијата ги разгледа документите и констатира дека:
1.

2.

Кандидатот д-р Емилио Фришчиќ е доктор на правни науки и истиот не ги
исполнува условите од чл. 125 ст. 2 од Законот за високо образование (Сл.
весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011,
51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015,
98/2015, 145/2015, 154/2015), каде што е предвидено дека „за доцент може да
биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната област
во која се избира...“ бидејќи конкурсот е распишан за избор на еден наставник во
сите наставно – научни звања од Полето Безбедност 516 и научната област
Природно научна криминалистика (51602).
Кандидатот насловен доцент д-р Слободан Оклевски е доктор на науки од областа
на безбедноста и истиот ги исполнува условите предвидени во Конкурсот за
избор во насловен вонреден професор што е во согласност со чл. 125 ст. 3 од
Законот за високо образование, Сл. весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009,
83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015).

I.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Насловен доцент д-р Слободан Оклевски е роден на 11.01.1979 година во
Скопје, каде завршил основно и средно образование. Во академската 1998/1999 се
запишува на прв циклус студии "Правен Факултет - Justinian I“ на Универзитет Св.
Кирил и Методиј – Скопје каде дипломирал во јуни 2002 година. Во академската
2004/2005 се запишува на втор циклус студии на Правниот Факултет - Justinian I Скопје на Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје при што испитите ги положил со
просечна оцена 9.22. На 12.11.2008 година пред членовите на комисијата го одбранил
магистерскиот труд на тема “Доказната важност на отпечатоците во казнената
постапка“ под менторство на проф. д-р Никола Матовски, со што се стекнал со научен
степен магистер на правни науки, од областа на казненото право. Во академската
2008/2009 се запишува на трет циклус студии на Факултетот за безбедност во Скопје
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола. Под менторство на проф. д-р
Билјана Јанеска од Институт за судска медицина, криминалистика и деонтологија
пријавува докторска дисертација на тема “Системи и постапки за детерминација на
квалитетот на индивидуализацијата на идентификационите елементи кај пороскопската
метода за идентификација на лица“. Докторската дисертација ја одбранил на 20.10.2010
година пред петчлена комисија во состав ред.проф.д-р Алексеј Дума, ред.проф.д - р
Билјана Јанеска, вон.проф.д-р Борис Мургоски, доц.д-р Марина Малиш Саздовска и
доц.д-р Злате Димовски, при што се стекнал со научен степен доктор на науки од
областа на безбедноста. Во 2011 година д-р Слободан Оклевски е избран во
НАСЛОВЕН ДОЦЕНТ на научната област Природонаучна криминалистика (51602) во
Полето Безбедност (516) на Факултетот за безбедност во Скопје со одлука број 0701/49
од 28.02.2011 година со усвојување на рефератот на Рецензионата комисија објавен во
Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 344 од 31.12.2010
година. Кандидатот насловен доцент е ангажиран во делот на настава и практични
вежби на прв и втор циклус студии на Факултетот за безбедност во Скопје на сите

16
студиски програми, при што покрај со теоретско знаење студентите се стекнуваат и со
практични искуства кои се значајни за професијата за која се едуцираат. Покрај
педагошката работа активно се вклучува и при изработка на елаборати за акредитација
и реакредитација на студиски програми. Кандидатот насловен доц. д-р Слободан
Оклевски својата професионална кариера ја започнува во периодот од 1993 до 1997
година како кадет во Средното полициско училиште – ЦОК БОС „Елисие Поповски
Марко“ во Скопје. По завршување на средното образование во периодот од 1997 до
2001 година е распореден на работа како полицаец во Министерството за внатрешни
работи на Република Македонија во Скопје. После дипломирањето на Правниот
факултет “Јустинијан I“ е распореден на работно место - криминалистички техничар за
вршење увиди на место на настан, а потоа станува и Раководител на увидна група при
што професионално е ангажиран на следните работни задачи: вршење увиди на место
на настан; детекција, бележење, фотографирање, фиксирање и пакување материјални
траги при увид на место на настан, пишување на целокупна документација во врска со
извршениот увид; при што зeма учество и во реконструкции и судски расправи во
рамки на кривичната постапка. Својата професионална кариера паралелно ја гради и со
научна кариера, при што во 2005 година е распореден на работно место самостоен
инспектор - вештак за криминалистичка идентификација на лица во Одделот за
крминалистичка техника, каде во рамки на секојдневните работни задачи врши:
визуелизација и вештачење на траги од папиларни линии и траги од ушна школка;
мануелни и автоматизирани споредбени анализи на траги и отпечатоци од папиларни
линии со користење на АФИСистем, учествува во идентификација на жртви при
масовни несреќи во согласност со регулативите на ИНТЕРПОЛ и присуствува на
повеќе обдукции во врска со кривично правни настани во Институтот за судска
медицина, деонтологија и криминалистика. Во 2012 година е распореден на работно
место главен инспектор за криминалистичка техника на терен при што учествува во
подготовка на материјали кои значат развојни компоненти на одделот и
организационите единици за крим.техника на терен. Се грижи за примена на мерките за
безбедност и заштита при работа, при посложени увиди учествува во координација на
истражните тимови, врши имплементација на меѓународни стандарди како и
аналитичка обработка на форензичките податоци од одделот и подрачните
организациони единици на крим.техника на терен. Во 2014 година врз основа на
спроведен интерен конкурс е распореден на работно место Началник на Оддел за
криминалистичко технички испитувања и вештачења каде ги организира, координира и
планира активностите на форензичките лаборатории, утврдува начин на работа и
приоритети за работа на Одделот, се грижи за имплементација на ISO/IEC17025 и
врши други работни задачи од делокругот на неговата надлежност. Кандидатот во 2014
година се стекнува со лиценца за судски вештак од областа на дактилоскопијата од
Министерство за правда на РМ.
Неговото професионално и научно искуство придонесуваат истиот да биде
ангажиран како член на стручна редакција за научно читање на преводите од англиски
на македонски јазик за книгите:
1. Forensic science 2nd edition, Stuart H. James, Jon J. Nordby, eds. 2009
2. Criminalistics: An Introduction to forensic Science, Richard Saferstein, 2010.
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II.

НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Кандидатот д-р Слободан Оклевски, по неговиот избор во наставно - научно
звање – насловен доцент во научната област Природно научна криминалистика во 2011
година, изведува настава во рамките на првиот и вториот циклус студии на Факултетот
за безбедност-Скопје.
На првиот циклус на студии кандидатот изведува настава (предавања и/или
вежби) на предметните програми:
1. Криминалистичка техника.
На вториот циклус на студии кандидатот изведува настава на предметната
програма Форезчки науки и тоа по предметите:
1. Форензичка криминалистика како втор член на предметна комисија;
2. Истражување на место на криминален настан ангажиран до 30% или трет член на
предметна комисија;
3. Форензичко истражување по крвни и сексуални деликти ангажиран до 30% или трет
член на предметна комисија;
Насловен доц. д-р Слободан Оклевски во неговиот досегашен професионален
ангажман вршел и други активности во рамките на наставно-образовната дејност,
односно се јавува како ментор на повеќе дипломски трудови, а член е и на Комисии за
одобрување, оценка и одбрана на магистерски трудови.
Кандидатот е ментор за изработка на 4 (четири) магистерски трудови кои се
одбранети на Факултетот за безбедност во Скопје и тоа на следните:
1. “Реконструкција на местото на настанот и определување на далечина на пукање со
употреба на методот натриум родизонат за детекција на олово кај куршуми со
калибар 7,62мм; 7,65мм и 9мм“ од кандидатот Даниела Божиновска Мариновска;
2. “Класификација и идентификација на траги и отпечатоци од босо стопало“ од
кандидатот Мартин Митровски;
3. “Тригонометриско толкување на распрсканите траги од крв на местото на настанот“
од кандидатот Ина Курти;
4. “Улогата на Јавното обвинителство при определување на форензичката содржина
на материјалните докази кај кривичното дело убиство“ од кандидатот Лејла Кадриу;
Кандидатот е член на комисија за оценка на подобност на тема, оценка и
одбрана на следните магистерски трудови на Факултетот за безбедност во Скопје:
1. “Определување на психолошкиот профил на сторителите кај кривичното дело
силување со посебен осврт кон трасеолошката анализа на местото на настанот“ од
кандидатот Весела Костовска;
2. “Метод на криминалистичко профилирање - профилирање на сторителот на
кривично дело убиство во Република Македонија“ од кандидатот Даниела
Мијалковска;
Кандидатот насловен доц. д-р Слободан Оклевски е во Комисии за оценка на
подобност на тема, оценка и одбрана на магистерски трудови и на други високо –
образовни институции и тоа на следните:
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1. Член на комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерски труд
на Природно математички факултет - Скопје “Влијанието на повеќекратната
употреба на огненото оружје врз трагите од испалување на чаурите“ од кандидатот
Александар Марковски;
2. Член на комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерски труд
на Институт за одбрана и мир на Филозофскиот факултет - Скопје
“Криминалистичко значење на вештачењето на ракописи и потписи во процесот на
расветлување и сузбивање на кривични дела од областа на организираниот
криминал“ од кандидатот Софче Поповска.
Кандидатот насловен доц. Слободан Оклевски е рецензент и на повеќе трудови
објавени во научни и стручни списанија со национален и меѓународен карактер.
III.

НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Насловен доц. д-р Слободан Оклевски учествува на повеќе национални и
меѓународни конференции каде презентира свои научни и стручни трудови кои се
објавени во земјата и во странство во меѓународни научни списанија.
1. Објавени научни трудови во национални и меѓународни научни списанија, при што
дел од истите се цитирани во годините по изборот. Во продолжение ги наведуваме
по редослед согласно годините на објавување.
1.1.

Oklevski S., Poroscopia jako metoda identifikacii, Kriminalisticky sbornik,
Praga, 2010. Цитиран во 5 трудови: I Fingermarks and others Impressions 17th
Interpol Forensic Science Managers Symposium, Lyon 8th – 10 th October 2013, N. Egli,
S. Moret, A. Becue, C. Champod; II Fimgermarks and other impressions – Areview
(August 2010 – june 2013) 17 th Interpol International Forensic Science manager
Symposium, Lyon 8th-10th October 2013, N. Egli, S. Moret, A. Becue, C. Champod; III
“Využití daktyloskopie v kriminalistické praxi” Bakalářská práce Právnická fakulta
Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Katedra trestního
práva, R Houser – 2013; IV »Využití krevního řečiště prstu pro biometrickou identifikaci
osob”, Diplomova prace, Univerzita Tomase Bati ve Zline, Fkulteta Aplikovane
informatiky, R Baroň – 2014; V „ Identifikácia mŕtvol a kostrových nálezov“ Diplomová
práca Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, MUDr. Michal Miko.

Краток осврт на трудот „Poroscopia jako metoda identifikacii“:
Анализата на цртежите од папиларни линии опфаќа два аспекти и тоа квалитативен
и квантитативен. Квалитативната анализа треба да ја определи јасноста на
отпечатокот, конфигурацијата на протегањето на папиларните линии, присутноста
на карактеристиките од второто и третото ниво, како и анатомските фактори кои
влијаеле на оставањето на отпечатокот. Kвантитативниот аспект треба да определи
колку карактеристики се доволни за идентификација и индивидуализација на
спорниот примерок. Од ова произлегува дека квалитативниот пристап на анализа
сам по себе наметнува примена и интегрирање на карактеристиките од третото ниво
во процесот на дактилоскопската анализа. Дактилоскопските бироа во Европа имаат
тенденција да го имплементираат ваквиот метод, за што е потребно да се спроведат
дополнителни истражувања и споредбени пороскопски анализи кои ќе треба да ја
подобрат искористливоста на карактеристиките од третото ниво. За реализирање на
оваа студија анализирани се 100 парови мастилни отпечатоци дактилоскопирани во
временско растојание од 5 до 50 години, при што посебен акцент е ставен на
местоположбата, прогресијата и растот на порите, како и фреквенцијата на нивната
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поставеност на површината на папиларната линија на единица растојание.
1.2.

Oklevski S. Qualitative and quantitative analysis of patent prints contaminated
by human blood focusing on 2nd an 3 rd level detail, Thematic conference
proceedings of international significance, Belgrade 2011.

Краток осврт: Имплементирање на карактеристиките од второто и
третото ниво во процесот на идентификација во себе мора да вклучи и истражувања
кои се однесуваат на јасноста на видливите траги од папиларни линии, во услови
кога истите се контаминирани со хумана крв. Постојат два типа на анлизи кои се
однесуваат на овој проблем: првата е анализа на порите во рамки на самата
папиларна линија (број на пори од една до друга карактеристика од второто ниво) а
втората е анализа на просторната поставеност на порите во рамки на целиот траг.
Целта на овој стручен труд е со помош на оптички помагала да се детектира бројот
на карактеристики од второто и третото ниво (пори) како и нивната погодност за
идентификација во ситуација кога при допирот на површината дисталната фаланга
на прстот е контаминирана со 15, 20, 30, 40 и 60 μl човечка крв, респективно.
Прстот последователно 4 пати се депонира на парче хартија со густина од 0.121
gr/sm2. Целта на оваа анализа е правилна интерпретација на крвавите траги од
папиларни линии на местото на настанот во однос на динамиката на нивното
настанување, нивниот биометричкиот капацитет како и количеството на крв која е
депонирана на површината. Имајќи ја во вид микроструктурата на порите на
човечката кожа, неопходно е да се предвиди нивното однесување во услови на
контаминација со овој тип на материјал.

1.3.

Oklevski S. Utilization and correlation between characteristics from different
levels in the process of identifying latent prints with particular reference to the
pores, edge features and palmar flexion creases, Journal of 10th International
Forensic Science Symposium organized by the Forensic Science Institute Bratislava
with subject "Standardisation and Improvment of the Efficienci of European EXP,
DNA, FP data exchange", 26 - 30 September 2011 Bratislava, Slovak Republik.
Краток осврт: Напуштањето на нумеричкиот стандард за
идентификација повлекува неколку прашања: врската помеѓу деталите од второ и
трето ниво, врската помеѓу карактеристиките од исто ниво со акцент на деталите од
трето ниво и нивната постојаност како и методологија на донесување на одлуки
(идентификација или не). Овие три прашања се неопходно наметнати како основа
во процесот на донесување одлуки при идентификација на трагите од папиларни
линии кои имаат помалку од 12 карактеристики. За оваа цел, спроведено е
емпириско и научно истражување, земајќи ги во предвид формацијата, особеноста и
постојаноста на порите, особеностите на рабовите, големите палмарни флексии,
малите палмарни флексии и секундарни флексии. Со цел да се заврши оваа студија,
анализирани се: 200 копии од дистални фаланги, 840 карактеристики од второ ниво,
2700 пори и 309 особености на рабовите, чија временска разлика од
дактилоскопирање е од 5 до 48 години. За испитување на палмарните флексии,
анализирани се 152 дланки чија временска разлика на дактилоскопирање е од една
до 24 години. При испитувањето користени се неколку методи и тоа: метод на
компаративна дактилоскопска анализа со апликација на стерео микроскоп и
зголемување до 50 пати, метод на скенирање, мерење со апликација на програмот
Corel DRAW и графички и тубуларен преглед на резултатите од анализите. Овој
труд има практичко значење бидејќи има директно влијание на процесот на
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идентификација на латентни отпечатоци. Со други зборови, секој правен систем со
соодветна обука на своите експерти би требало да ги имплементира деталите од
трето ниво кои ќе осигураат поголема објективност при процесот на
идентификација.
1.4.

Oklevski S. Poroscopy: Qualitative and quantitative analysis of the 2nd and 3rd
level detail and their relation, Journal of Fingerprint Whorl, Fingerprint
society, United Kingdom, 2011. Цитиран во 2 труда: I. [PDF] Fingermarks and other
Impressions17th Interpol International Forensic Science Managers Symposium, Lyon 8th
- 10th October 2013, N Egli, S Moret, A Bécue, C Champod и II. [PDF] Fingermarks and
other impressions–areview (august 2010–june 2013) 17th Interpol International Forensic
Science Managers Symposium, Lyon 8th - 10th October 2013, N Egli, S Moret, A Bécue,
C Champod.

Краток осврт: „Qualitative and quantitative analysis of the 2nd and 3rd
level detail and their relation“: Идентификацијата на трагите од папиларни линии
може да има два пристапи. Првиот пристап означува примена на нумеричкиот
стандард за идентификација кој е различен во различни земји бидејќи за
идентификација на трагите од папиларни линии потребни се минимален број на
карактеристики од второто ниво (10, 12, 14 и т.н.). Во овие случаи дактилоскопската
и споредбената анализа на спорни и неспорни примероци завршува едноставно со
пребројување на карактеристиките од второто ниво и споредување на нивната
просторна поставеност. Притоа вештакот се потпира единствено на способноста за
детектирање на точно определени минуции, што претставува повеќе вештина
отколку научен пристап. Вториот аспект подразбира примена на карактеристиките
од третото ниво чија што имплементација побарува покомплексна анализа т.е
координација на карактеристиките од различни нивоа. Во оваа смисла како аксиома
треба го прифатиме правилото дека совпаѓањето на карактеристиките од
претходното ниво ни овозможува анализа на карактеристиките од повисокото или
покомплексно ниво. Примената на карактеристиките од третото ниво треба да
овозможи што поголема егзактност при донесување на одлуката дали двата
примерока се идентични, што е и крајната цел на имплементацијата на овие
дополнителни научни параметри. Од друга страна пак дискутабилно е
прекумерното спуштање на бројот на карактеристиките од второто ниво, за
сметка на карактеристиките од третото ниво и колку таквиот пристап е
соодветен. Авторот ова го пишува од едноставна причина што постоењето на
карактеристиките од третото ниво е директно условено од постоењето на
карактеристиките од второто ниво, така што ако ги нема едните би ги немало ни
другите. Затоа авторот потполно се согласува со Dr. Edmond Locard кој за спорни
идентификации ги сметал оние кај кои просторно се поклопуваат од 8 до 12
карактеристики од второто ниво, при што задолжително упатувал кон примена на
дополнителни параметри: the sharpness of the fingerprint, the rarity of its type, the
presence of the pores, etc. Она што е најважно при анализата на порите и рабните
карактеристики во процесот на идентифкација е поставување на соодветни
стандарди кои ќе обезбедат егзактност во процесот на идентификацијата.
1.5.
Oklevski S. Evidential value of latent prints and current challenges in processing
of fingerprint evidence, Proceedings of the international scientific conference held on
25 October 2011 at Academy of Police Forces in Bratislava.
Краток осврт: Отпечатоците од прсти кои се однесуваат на
инкриминација на извршување на одредено кривично дело се состојат од четири
нивоа на можни анализи. Првото ниво на анализа на трагите од папиларни линии се
однесува на истражување на околностите и динамиката поради кои истите се
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појавиле или настанале. Второто ниво на анализи се однесува на тоа дали
обезбедената трага на местото на настанот е случена за време на кривично правниот
настан или пред/потоа. Ова, како индикација за учество во криминалниот акт
имплицира висока веројатност дека одредено лице го извршило кривичното дело
или учествувало во истото. Третото ниво на анализа треба да одговори на
прашањето дали подигнатите траги на местото на настанот настанале за време и
заради извршување на кривичното дело и четвртото ниво на анализи се однесува на
тоа дали подигнатите траги од местото на настанот навистина потекнуваат од
осомниченото лице. Ова е проследено со комплексна процедура за идентификација
на трагите од папиларни линии со примена на ACE-V методологија. Трагите од
папиларни линии во основа докажуваат дека осомничениот бил барем еднаш
присутен на местото на настанот или бил во контакт со средството за извршување
на кривично правниот настан. Тоа што ја трансформира трагата во доказ е нејзината
рационална интерпретација, која служи директно или индиректно да докаже
одредени факти, така што доказот е секогаш во втор план во однос на кривичното
дело и сторителот кои се сметаат за примарни елементи на кривично правниот
настан.
1.6.

Oklevski S. Qualitative and quantitative analysis of latent prints with utilization
of automatic fingerprint identification system - International Scientific Conference
“Security and euroatlantic perspectives of the Balkans” Faculty of Security – Skopje,
2012.

Краток осврт: Експертите кои се занимаваат со идентификација на траги
од папиларни линии во секојдневната пракса се сраќаваат со различни примероци
на траги кои по својата природа се погодни или непогодни за идентификација.
Нивното процесуирање во дигиталната збирка со отпечатоци овозможува брз и
сигурен начин за нивна идентификација, каде вештакот со примена на методот на
компјутерска дактилоскопска анализа е во можност да ги детектира сите девијации
на папиларните линии. Просторната поставеност на карактеритиките од второто
ниво има големо значење во процесот на идентификација на трагите од папиларни
линии и тоа е директно поврзано со правилната аголна и просторна поставеност на
маркерите кои се користат за нивно бележење. Дескриптивно може да се заклучи
дека плоштината која ја зафаќаат карактеристиките од второто ниво е обратно
пропорционална со големината на бодовите кои ги дава АФИС системот при можна
идентификација.
1.7.

Oklevski S.Utilization and correlation between characteristics and features from
different levels in the process of identifying latent prints, Journal of Fingerprint
Whorl Vol.38 No.149, Fingerprint society, United Kingdom, 2012. Цитиран во 2
труда I. [PDF] Fingermarks and other Impressions17th Interpol International Forensic
Science Managers Symposium, Lyon 8th - 10th October 2013, N Egli, S Moret, A Bécue,
C Champod; II. [PDF] Fingermarks and other impressions–Areview (August 2010–june
2013) 17th Interpol International Forensic Science Managers Symposium, Lyon 8th - 10th
October 2013, N Egli, S Moret, A Bécue, C Champod.
Краток осврт: Минатите емпириски наоди покажуваат дека експертите
за отпечатоци од папиларни линии при дактилоскопски и компаративни анализи се
потпираат строго на веќе познатите карактеристики од второ ниво, поради кои и
очите и мозокот се навикнати да фукционираат само во една единствена
комбинација. Поради тоа, заклучокот добиен при процесот на идентификација е
возможен и може да биде проверен, само преку нагласување на неговиот објективен
карактер. Целта на ова запознавање е да се нагласи потребата за воочување на
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корелацијата помеѓу карактеристиките од различни нивоа и нивната заедничка
коордијација во процесот на идентификација. Во овој труд авторот ги презентира
истражувањата спроведени во последните три години, кои се однесуваат на
одредени аспекти на апликацијата на флексионите набори на дланката во процесот
на идентификација, чија примена во пракса е спорна или ограничена. Во
истражувањето авторот ги поставува следните задачи:
1. Дали морфолошкиот изглед на палмарните флексии на дланката е стабилен?
2. Дали истите имаат идентификациона вредност или само прелиминарно значење?
3. Како тие се разликуваат од белите линии кои се појавуваат на дланката поради
различни оштетувања? Иако терминологијата која се однесува на палмарните
флексии не е многу добро развиена, сепак е неопходно да се разјасни и дефинира
нивната морфолошка структура како теоретски така и практично.
1.8.

Oklevski S. Analysis of clarity of the friction ridge pores in terms of applying the
Cyanoacrilate fuming method on non fired cartridge cases, Journal of 11th
International Forensic Science Symposium organized by the Forensic Science
Institute Bratislava with subject "Standardisation and Improvment of the Efficienci
of European EXP, DNA, FP data exchange" , 24-27 September 2013 Bratislava,
Slovak Republik.
Краток осврт: Во истражувањето авторот ја користи цијаноакрилатната
метода за визуелизација на себекусните и екрините латентни отпечатоци кои се
депонирни на различен тип на метални површини од неиспукани куршуми. Земајќи
во предвид дека овие два типа на отпечатоци имаат различен биохемиски состав, би
се очекувало и различно да се однесуваат во услови на нивна визуелизација со
примена на цијаноакрилатната метода. Во овој контекст би се испитувала
видливоста на карактеристиките од I II и III ниво и нивните квалитативни и
квантитативни својства после нивното третирање со цијаноакрилат и
постцијаноакрилатни обојувања. Во оваа насока мотивите за истражувањето се
навистина слабите резултати на визуелизирањето на трагите од папиларни линии на
метални површини со посебен акцент на металот од неиспукани куршуми заради
што при истражувањето се поставени следните цели: 1.Да се испита како
цијаноакрилатните пареи ги визуелизираат депонираните отпечатоци на металните
површини на неиспуканите чаури и дали металите од различен вид исто реагираат
на релативната влажност и температура која се случува во комората; 2.Да се испита
како реагираат себекусните и екрините отпечатоци на условите во цијаноакрилатна
комора кога истите се нанесени на метални површини; 3. Испитување на дејството
на пост цијаноакрилатниот третман со примена на неколку типови на обојувачи; 5.
Влијанието на топлотната проводливост на материјалите во однос на
визуелизацијата на отпечатоците во цијаноакрилатна комора.

1.9.

Oklevski S. Poroscopy as a modern form of qualitative and quantitative
identification of latent prints, Journal of 12th International Forensic Science
Symposium organized by the Forensic Science Institute Bratislava, 17th-20th
February 2015, Bratislava, Slovak Republik.
Краток осврт: Процесот на анализа на латентни отпечатоци и нивните
пори вклучува повеќе принципи кои овде ќе бидат соодветно распоредени и
анализирани. Во оваа релација, експертите за отпечатоци од папиларни линии би
требало да разберат дека користењето на детали од трето ниво е главен ланец на
делување кој зависи од многу околности, како следните: 1. Многу добро образувани
и тренирани единици за увид на местото на настанот, кои се одговорни за

23
прибирање на докази или собирање на предмети на чија површина очекуваме
латентни отпечатоци; 2. Соодветно пакување и транспорт; 3. Користење на
соодветни стандарди за визуелилзација на латентните отпечатоци и воспоставување
на најдобрата пракса за помалку деструктивни методи; 4. Стандардизирано
процесирање и скенирање на слики од развиени латентни отпечатоци; 5. Свесност
на форензичкиот персонал за присуството на детали од трето ниво; 6. Многу добро
обучени експерти за отпечатоци кои би можеле во одредена ситуација да користат
ненумерички стандардни методи. Во овој труд авторот објаснува како густината на
порозноста на хартијата влијае врз деформирањето на деталите од трето ниво
(порите) и папиларните линии при визуелизација на латентните отпечатоци со
апликација на методот на јодни пареи. За фиксирање на трагите од папиларни
линии се користи бензоичен флавон. Во вториот дел од трудот авторот презентира
анализа на крвави отпечатоци во однос на присуство на карактеирстики од различни
нивоа.
1.10. Latif L Oklevski S, Forensic aspects of polluted waters from lake Mavrovo,
Archibald Reiss Days, Thematic conference proceedings of international
significance, Belgrade, 2015.
Краток осврт: Загадувањето на водите во сегашните услови претставува
сериозен проблем на животната средина, не само во Република Македонија, туку и
во глобални рамки, особено во услови на лимитиран пристап до природните
ресурси. Водата има значаен дел во создавањето на здрава човечка средина. Поради
бројот на казни, кривични дела и прекршоци поврзани со загадување на водата,
легислаторот треба да ги инкриминира однесувањата кои ја загадуваат водата за
пиење, водата за поење на стоката, водата за наводнување, итн. Форензиката на
животната средина е значаен елемент за откривање на причинители на загадени
води и истата претставува тема на интерес за овој научен труд. Како и да е, авторите
извршија форензичка експертиза на водата од езерото Маврово и дадоа референца
за актуелната состојба на загадената вода. Овие испитувања беа реализирани со цел
да се спречи и потисне овој феномен кој води до загадување на водата во овој
регион, позитивна пракса која би можела да се аплицира врз водите од други
региони исто така. Испитувањата беа реализирани со цел да се дефинира статусот
на животната средина на езерото, преку биолошки надзор и следење на физичкохемиските параметри на водата. Исто така беа спроведени и испитувања во областа
на загадувањето на водата.
1.11. Oklevski S. Marina M. Sazdovska Application of situational analysis during
crime scene investigation, Zbornik sazetaka radova IV. Medzunarodne znanstveno
strucne konferencije “Istrazivacki dani visoke policijske skole u Zagrebu”, 2015.
Краток осврт: Прелиминарните анализи претставуваат имплементација
на експертизни дејствија со цел креирање на факти кои ги чинат основите на
сомневање, веројатноста или операционализацијата на информациите со цел да се
олесни или забрза истрагата. Притоа авторите даваат осврт кон различни видови
форензички области. Во овој контекст анализата на механоскопските траги на
местото на настанот ги опфаќаат следните аспекти: 1. Анализа и дефиниција на
механичките траги предизвикани при контакт на возилата (акција на концентрирана
сила, влечење, материјал од кочење); 2. Ментална реконструкција на
манифестирање на можни механички траги, во соодветност со механичките
материјални промени, условите на патот, брзината и насоката на движење на
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возилата; 3. Користење на размерник и макро фотографија за фиксирање на трагите;
4. Анализирање на распоредот на настанатите штети (во однос на примарни,
секундарни или терциерни), или анализи: која кола удрила прва и како го
манифестираме взаемниот контакт на возилата и пишување на извештај за
состојбата на трагите во однос на механоскопските промени предизвикани при
сообраќајната незгода. Анализа на балистичка траекторија 1. Анализа на
позицијата на човечкото тело и прелиминарна интерпретација на типот на
повредата, дали е влезна или излезна рана на местото на настанот, спроведена од
страна на стручно лице; 2. Откривање на можни отвори или удари на проектили и
можни одбивања (рикошети); 3. Анализа на траги од крв предизвикани како
резултат на претрпени повреди од пукање; 4. Анализа на позицијата на чаурата од
куршумот и нивно подигање; 5. Присуствување на аутопсијата на починатиот за
понатамошно откривање дали воспоставените факти на местото на настанот
соодветствуваат со каналите предизвикани од проектилите во телото на жртвата; 6.
Анализа на механичките оштетувања на облеката од починатиот при што често пати
се налага потреба за да се вратиме на местото на настанот. Анализа на траги од
крв на местото на настанот 1. Информирање за типот на настанот/кривичното
дело, на пример со какво оружје е извршено; 2. Откривање на траги од крв на
местото на настанот и нивно првично проучување преку ориентација во просторот и
прелиминарна ментална реконструкција; 3. Проверка на позицијата на телото од
починатиот и првична информација дали истото било преместувано или
манипулирано; 4. Проучување на типот на распрснатите траги од крв и нивна
манифестација во просторот, на пример, откривање како се случил инцидентот и
откривање на потенцијални места кои можат да обезбедат индиции; 5. Опционална
употреба на математички функции за откривање на приближната позиција на телото
при ударите и манипулирање со истото, откривање на типот на направата која се
користела за извршување на убиството; 6. Обезбедување на траги за лабораториски
анализи; 7. Изготвување на ситуациски извештај за направените мерења, анализи и
заклучоци.
1.12. Oklevski S. Janeska B. Poposka V. Morpho genesis and structure of the friction
ridge skin on the six lunar months old fetus. Physioacta, Journal of Macedonian
Association of Physiologist and Anthropologist with International Editorial Board,
Skopje 2015.
Краток осврт: Папиларните линии се дефинирани уште пред раѓањето,
тие почнуваат да се развиваат на фетусот уште за време на бременоста на мајката.
Заради бројните папиларни единици кои го формираат протегањето на папиларните
линии и заради неизмерниот број на генетски и физички варијабли инволвирани во
нивниот развиток, цртежите од папиларни линии се уникатни и индивидуални кога
се разгледуват како целина. Тие остануваат непроменети за време на целиот живот
на човекот, сè до неговата смрт, кога се случува декомпозиција на целото тело, или
заради различни трајни механички оштетувања или болести на кожата. Целта на
овој труд е да се направи анализа на морфолошката структура на папиларните
линии кај фетус стар 6 лунарни месеци и споредба со папиларните линии кај
возрасен човек. За оваа цел анализирана е дисталната фаланга од десниот показалец
на фетусот, при што биометриските карактеристики покажаа дека просечната
ширина на папиларните линии кај фетус во 6-тиот лунарен месец е 5 до 6 пати
помала од колку кај возрасен човек, а ширината на порите е 5 до 7 пати помала.
1.13. Viktorija J. Metodija N. Slobodan O. “A chemical method for visualisation of
fingerprints on unfired bullets by prussian blue deposition” Book of abstracts, XI
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Student Congress of Pure and Applied Chemistry of the Society of Chemist and
Technologists of Macedonia.
Краток осврт: Во овој труд се прикажува нов метод на хемиско
визуелизирање на латентни траги од папиларни линии на површината на
неиспалени куршуми и некои други метални површини. Методот е базиран на
хемиска депозиција на Prussian blue на неконтаминирани метални површини.
Депонираниот материјал лесно се подготвува со сукцесивно потопување на
неиспалените куршуми во кисели водени раствори од Fe 2 (SO 4 ) 3 и K 4 [Fe(CN) 6 ].
Депозицијата на prussian blue на субстратот од меѓупапиларниот простор од
латентните траги од папиларни лини овозможува визуелизираните папиларни линии
да се гледаат со многу добар контраст. Предложенниот метод е едноставен и
овозможува одлична репродуктивност, што овозможува да биде фаворибилен во
неговата примена во случаи каде куршумите се неиспалени и се без корозија на
нивната површина.
1.14 Metodija N. Slobodan O. Goran S. “A Simple Chemical Method for Visualization of
Sebaceous Fingerprints on Unfired Cartridge Cases by Prussian Blue
Deposition“(article in press) Russian Journal of Applied Chemistry - Springer Link
(Impact Factor 0.276).
Краток осврт: Sebaceous латентни отпечатоци можат да се
визуелизираат на површината на неиспалени куршуми и други различни метални
површини. Новиот предложен хемиски метод за визуелизација на латентни
отпечатоци со депонирање на пруско сино. Една од предностите на предложениот
метод е релативно краткото време за визуелизација на латентните отпечатоци за
што особено допринесува и високо квалитетниот депониран материјал од страна на
себекусните отпечатоци. Визуелизираните отпечатоци на металната површина на
куршумите со примена на наведениот метод се перманентни и стабилни и
обезбедуваат доволно време за превземање на сите неопходни активности за нивно
пост форензичко третирање. Од изведените експерименти може да се каже дека и
постарите и свежо депониранте отпечатоци се визуелизираат скоро подеднакво, без
примена на засилувачи. Дактилоскопските експерти можат релативно лесно да ги
препознаат предизвиканите карактеристики кои се со добар контраст без примена
на специфични извори на светлина. Од хемиска гледна точка, депонирањето на
пруското сино се таложи во меѓупапиларниот простор што всушност претставува
чиста неконтаминирана површина. Депонираните себекусни отпечатоци на
металната површина на куршумите се нерастворливи во вода при што истите ја
штитат таа површина и овозможуваат пруското сино да се наталожи во меѓу
папиларниот простор. Процесуирањето на металната површина на неиспалените
куршуми покажа дека е погодно само за sebaceous латентни отпечатоци. За жал овој
метод даде недоволно добри резултати кај 30 екрини тестирани латентни
отпечатоци. Со цел да испитува дебелината на депонираниот слој на пруското сино,
беше менуван циклусот на потопување. Беше заклучено дека циклус од 3-4
потопувања е доволен за добивање на соодветен добар контраст на папиларните
линии.
2. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, студиски
посети и други научни и стручни собири (меѓународни и национални) во
континуитет.
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2.1.

Conference organized by the International Morpho AFIS Group for Excellence with
subject "E borders and Identity Management and Major Incident Prevention and
Management" 23-27 April, 2007 Paris, France.
2.2.
Conference organized by the Criminal Association of the Republic of Romania with
subject "Investigations on the scene in serious crimes," 04-05 November 2008 Bucharest.
2.3.
Visit to the Forensic Science Centre Ivan Vucetic - Zagreb, 24-27 July 2007 in order
to research the topic "Developing latent prints on human skin".
2.4.
Visit to the Forensics Science Institute in the Republic of Bulgaria - Sofia with subject
on "International cooperation in the second expert opinion in field of forensic analysis of
latent prints identification" 2009.
2.5.
9th International Symposium on Forensic Sciences organized by the Forensics Science
Institute Bratislava 29th September – 2nd October 2009, Piestany, Slovak Republik.
2.6.
Conference organized by the Forensics Science Institute Bratislava with subject
"Application of Criminalistics in Practice" 17 March 2010 Bratislava, Slovak Republik.
2.7.
Visit to the Police academy - Belgrade, 2010 a delegation from the Faculty of Security
- Skopje.
2.8.
Visit to the Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Bukresht, 13 - 16 October
2010 a delegation from the Faculty of Security – Skopje.
2.9.
TAIEX Study Visit organized by the KLPD Dienst IPOL Zoetermeer with subject
"Ridgeology" 10 - 14 October 2010, Netherlands.
2.10. Conference organized by the Association of forensic experts from the Republic of
Romania with subject "Analysis of physical traces by applying scientific expertise" 27
October 2010 Bucharest.
2.11. International scientific conference "Achibald Reiss Days" organized by the Academy
of Criminalistic and Police Studies Belgrade, with subject "Thematic conference
proceedings of international significance", 3-4 March 2011, Belgrade.
2.12.
10th International Forensic Science Symposium organized by the Forensic Science
Institute Bratislava with subject "Standardization and Improvement of the Efficiency of
European EXP, DNA, FP data exchange" 27- 30 September 2011 Bratislava, Slovak
Republic.
2.13. 11th International Forensic Science Symposium organized by the Forensic Science
Institute Bratislava with subject "Standardization and Improvement of the Efficiency of
European EXP, DNA, FP data exchange" 24th – 27th September 2013 Bratislava, Slovak
Republic.
2.14. International Scientific Conference organized by Faculty of Security - Skopje with
subject “Security and Euro Atlantic Perspectives of the Balkans - Police Science and
Police Profession” Ohrid, 2012.
2.15. Congress of International Association for Forensic Institutes with subject “Challenges
in forensic sciences” 23 -26 October, Istanbul, Turkey.
2.16. ENFSI Monopoly Project 2010 Meeting, 01 - 04 February 2014, Oslo, Norway.
2.17. International Conference "Speech technologies and applications" organized by
EUROPOL 10 - 12 June 2014, Haag Netherland.
2.18. 12th International Forensic Science Symposium organized by the Forensic Science
Institute Bratislava, 17th-20th February 2015, Bratislava, Slovak Republic.
2.19. Visit to the National Forensic Science Center - Belgrade 25 -28 August 2015,
Belgrade, Serbia.
2.20. 7th European Academy of Forensic Science Conference, EAFS 06 - 11 September
2015, Prague, Czeck Republic.
2.21. TAIEX Study Visit on "Firearms Examination" organized in co-operation with
Bundeskriminalamt, 19-22 October 2015, Wiesbaden, Germany.
2.22. Fight against organized crime: International Cooperation in Criminal Justice,
IPA/2014/341-116, DNA and Fingerprints experts workshop, Rome 10-13 November
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2015.
2.23. “Управување со увидот на местото на настанот и форензична експертиза“ INL
U.S. Department of State, Struga 3-4 Декември 2015 година.
3. Сертификати:
3.1.
Field police instructor (ICITAP Field Training Officer Course of Police Studies) 2001, issued by the Ministry of Justice of the United States.
3.2.
Police Instructor Certificate - issued by the OSCE Spillover Monitor Mission to
Skopje.
3.3.
Certified Trainer for forensic technique - issued by the Department for International
Technical Cooperation of the police in French Embassy in Macedonia.
3.4.
Advanced training on police officers' course of action upon information of committed
crime which is prosecuted by way of official duty, issued by ICITAP and MOI
Macedonia.
3.5.

Basic Data Recovery – Turkish National Police (TNP), 2012;

3.6.

Post Blast Scene Investigation - Northern Ireland - CO, 2012 ;
Барањата на системот за управување со квалитет според меѓународниот
стандард, MKC EN ISO/IEC 1705/2006, 2013;

3.7.
3.8.

Certificate for successful completion of the course "Forensic Questioned Documents"
Seminar - ICITAP and MOI Macedonia, 2015.

3.9.

Brevet d' aptitude a l'exploitation des traces papillaires en police technique - Direction
Centrale De La Police Judiciaire, République française, 2015.

3.10. Certificate for successful completion of the course "Forensic DNA analysis" seminar ICITAP and MOI Macedonia, 2015;
3.11. Certificate for training course at the Bundeskriminalamt (Forensic Science Institute) in
Wiesbaden in the area of Firearms Examinations, 2015.
3.12. Сертификат за учество во работилница “Управување со увидот на местото на
настанот и форензична експертиза“ INL U.S. Department of State, Struga 3-4
Декември 2015 година.
4. Странски јазик: APTIS Listening and Reading Package: Scale Score (B2).
5. Компјутерски вештини: Case and Evidence Management System, AFIS software, MS
Office, Graphics / Image / Photoshop software, Corel Draw X3, Web browser / E-mail.

III. НАУЧНИ ПРОЕКТИ/ИСТРАЖУВАЊА
ЕNFSI Монополи програма, со финансиска поддршка на програмата за
“Превенција и борба против криминалот“ финансиран и поддржан од Европската
Комисија – Директорат за внатрешни работи. Монополи проектот (2012) - 2 годишен
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проект со буџет од € 537,982 со тема на проектот: “Towards European Standardization
through Best Practice Manuals (TEFSBPM)”. Номиниран за Тим лидер на проектот со
наслов “Прирачник за најдобрата пракса при истражување на отпечатоците“. *(Annual
report 2014 ENFSI European Network of Forensic Science Institutes).

IV. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
Кандидатот д-р Слободан Оклевски во спроведените внатрешни евалуации на
Факултетот за безбедност - Скопје константно има позитивна оценка. Во евалуацијата
спроведена на Факултетот за безбедност – Скопје во 2015 година на првиот циклус на
студии ангажманот на насловен доцент д-р Слободан Оклевски на предметната
програма Криминалистичка техника е оценет позитивно со 89.68 % успешност со
одговор на прашањата потполно се согласувам; 9,37 % успешност со одговор на
прашањата главно се согласувам и 0.093% со одговор на прашањата ниту се се
согласувам ниту не се согласувам. Одговор на прашањата со “главно не се согласувам“
и “воопшто не се согласувам“ изнесува 0%.

V. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија внимателно ги разгледа доставените писмени материјали
поднесени во согласност со Конкурсот на Факултетот за безбедност во Скопје за избор
на еден наставник во сите наставно – научни звања од областа на природнонаучна
криминалистика (51602) во Полето Безбедност 516 и констатира дека кандидатот
насловен доц. д-р Слободан Оклевски ги исполнува условите предвидени во чл. 125 ст.
3 од Законот за високо образование Сл. весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009,
83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015). Имено од
биографските податоци на кандидатот се констатира дека тој е доктор на науки од
областа на безбедноста (Поле безбедност 516) и истиот е избран во насловен доцент на
Факултетот за безбедност при Универзитетот „СВ. Климент Охридски“ во Битола на
научната област Природнонаучна криминалистика (51602). Во периодот по неговиот
избор ангажиран е како наставник на прв и втор циклус студии, при што врз основа на
оценките од Евалуацијата може да се констатира дека кандидатот целосно е посветен на
образовната дејност и едукација на студентите пренесувајќи им знаења од областа на
криминалистичката техника и форензичкото истражување на кривично правни настани.
Неговите високи оценки од евалуацијата укажуваат на тоа дека посветува исклучително
внимание во внесување на нови методи и техники при изведување на наставата кои
придонесуваат кон стекнување на применливо знаење и разбирање за методите кои се
користат во криминалистичката техника. Преку прикажувањето на практичните
примери врши усовршување на стекнатите теоретски знаења на студентите и дава можност
за нивна примена во практиката. Во рамки на неговиот ангажман како наставник
кандидатот се истакнува преку менторства на кандидати за одбрана на магистерски и
дипломски трудови, а исто така остварува и интеруниверзитетска соработка преку
членување во комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови на Природно
математичкиот факултет во Скопје и Институтот за одбрана и мир на Филозофскиот
факултет во Скопје. Комисијата констатира дека кандидатот има објавено 14 трудови во
последните 5 години во рамки на меѓународни конференции и реномирани меѓународни
научни списанија, при што дел од нив се напишани самостојно, а дел во соработка со
други автори. Неговата посветеност на научно истражувачката работа се цени и преку
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тоа што дел од неговите трудови се цитиран девет пати од страна на високо ценети и
реномирани странски експерти кои со тоа само ги потврдија резултатите од неговите
истражувања. Во моментот, еден научен труд од кандидатот е во фаза на негово
објавување во меѓународното научно списание „Russian Journal of Applied Chemistry Springer Link“ со Impact Factor 0.276, во коавторство со двајца реномирани професори
од Природно математичкиот факултет од Скопје. Постојано учествува на меѓународни
научни конференции, семинари и работни групи при што поседува повеќе сертификати
за успешно завршени обуки од областа на природнонаучната криминалистика.
Кандидатот во својата научна истражувачка и професионална работа е посветен на
интердисциплинарната соработка со научни експерти од повеќе области. Во текот на
неговите научно истражувачки и професионални ангажмани соработува со научни и
стручни работници од областа на форензиката од Природно математичкиот факултет во
Скопје, од Институтот за судска медицина и Филозофскиот факултет при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а секако и со научни работници од
Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
Битола каде е и избран во насловен доцент и е кандидат за избор во насловен вонреден
професор.
Кандидатот насловен доц. д–р Слободан Оклевски е вработен во
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и во моментот на
избор е Началник на Оддел за криминалистичко технички испитувања и вештачења.
Тој е истакнат стручњак во практиката кој научните истражувања ги применува во
криминалистичката практика во делот на криминалистичко техничките истражувања и
обезбедување на докази, соработува со повеќе институции во делот на вештачењата и
самиот е лиценциран вештак од областа на дактилоскопијата. Во неговата
професионална практика соработува со странски институции во делот на
криминалистичката техника, учествува во меѓународни проекти, а е назначен и за тим
лидер на проектот со наслов “Прирачник за најдобрата пракса при истражување на
отпечатоците“ објавен во Annual report 2014 ENFSI European Network of Forensic
Science Institutes. Кандидатот ги исполнува и условите според член 142 од Законот за
високо образование, Сл. весник на РМ 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009,
115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014,
10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015 да биде избран во насловен вонреден
професор.
ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија во состав вон. проф. д–р Светлана Николоска –
претседател, проф. д-р Слнчомил Велјанов – член и проф. д–р Неџат Корајлиќ – член
има чест и задоволство да констатира дека кандидатот насловен доцент Слободан
Оклевски ги исполнува законските услови да биде избран во насловен вонреден
професор на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот Св. Климент
Охридски Битола и му предлага на Наставно научниот совет да го избере кандидатот
насловен доц. д-р Слободан Оклевски во научно звање НАСЛОВЕН ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР во научната област Природо-научна криминалистика (51602) на
Факултетот за безбедност - Скопје.
Рецензиона комисија:
1. Вон. проф. д - р Светлана Николоска, претседател
с.р.
2. Проф. д – р Слнчомил Велјанов , член с.р.
3. Проф. д - р Неџат Корајлиќ, член с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
За ракописот „Криминалистичко разузнавање“ од авторот д-р Злате Димовски
професор на Факултетот за безбедност - Скопје
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола со
Одлука бр.14-36/8 од 28.01.2016 година ме определи за рецензент на ракописот на вон.
проф. д-р Злате Димовски под наслов: „Криминалистичко разузнавање“.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на
ракосписот имам задоволство и чест до Деканатската управа на Факултетот за
безбедност Скопје, членка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, да го
поднесам следниов

Рецензентски извештај
1. Општи податоци за трудот
Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од 390 страници,
(комјутерски внесен текст со проред од 1,5), структуриран во 6 делови, библиографија
и прилози. Покрај основниот текст, трудот е проследен со прилози (илустрации,
примери, табели и подзаконски акт) кои се во функција за полесно совладување на
материјата.
Содржината на трудот претставува јасна мисловно логична целина.
Првитот дел е насловен со ,,Поим на разузнавањето и криминалистичкото
разузнавање,,. Во овој дел авторот настојува да даде дефиниции за разузнавањето и
криминалистичкото разузнавање како нов метод за добивање на податоци и сознанија
во оперативното работење на органите за спроведување на законите. Во овој контекст
тој прави јасна дистинкција и ги раздвојува разузнавањето и криминалистичкото
разузнавање по однос на предметот, целите, методите и начините на реализација. Со
оглед дека во најголем број на случаи, заради комплексноста на појавите,
криминалистичкото разузнавање се употребува за следење на појавите и попречување
на појавните облици на организиран криминалитет, авторот дава преглед на основните
елементи на една идна дефиниција за организираниот криминалитет. Истата заради
различноста на формите, методите, појавните облици и структурата, но и на поимањето
од страна на различните групи на луѓе, досега не е усогласена и општо прифатена.
Надоврзано се наведуваат и начините и формите на транснационалниот криминалитет.
Сепак, иако најчеста примена на криминалистичкото разузнавање е кај организираните
форми на криминалитет, авторот дава до знаење дека овој вид на добивање на
информации се употребува и кај сите видови на криминалитет во правец на откривање,
следење, процесирање и обезбедување на докази. Во понатамошниот текст авторот ги
дефинира целите на криминалистичкото разузнавање и наведува дека основна цел е
собирањето на информации да му помогне на полицискиот службеник во извршување
на секојдневните работни обврски, и дека тој процес се користи со различни креативни,
легални методи за собирање, анализа и дистрибуција на информациите во поглед на
потенцијални или актуелни криминални активности. Како целни групи на овој вид на
истражување се наведуваат повеќе припадници на различни криминални групи, банди и
поединци кои се стремат на нелегален начин да се стекнат со одредени поволности и
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добра од најразлична природа. Предметот на криминалистичкото разузнавање се
извлекува од неговата функција да разрешува дела на криминал; да развие ефективни
стратегии и тактики за превенирање на идни дела; да ги пронајде и фати сторителите;
да поднесе соодветни пријави; да обезбеди доказен материјал; да ја подобри
безбедноста и квалитетот на животот; да ги оптимизира интерните операции; да и даде
приоритет на патролата и истрагата; да алоцира ресурси; да иницира и поддржува идни
истражувачки потреби. Преку предметот на криминалистичкото разузнавање се
одредува и примената на истото.
Во вториот дел се елаборирани методите кои се користи кај криминалистичкото
разузнавање. Авторот ги наведува реактивните, проактивните истражни методи,
прекинувачката истрага и паралелната финансиска истражна метода. Реактивниот
концепт е даден во функција на објаснување и полесно запознавање на студентот со
проактивниот начин на работа на органите за спроведување на законите, додека
паралелната истражна опција и прекинувачката се како помошни методи на
проактивниот концепт.
Како додатен елемент во овој дел се опишува и проблемски ориентираната
работа на полицијата во спречување на криминалот, како концепт кој го применуваат
современите полициски организации, а е во функција на проактивниот концепт на
истрага. САРА моделот е еден од можните пристапи кон идентификација, проценка и
нудење на решенија за одредени ситуации, а како модел на ситуациона превенција на
криминалот и во одредени ситуации за изнаоѓање на трајни решенија за контрола,
надзор и превенирање на криминалот. SARA (САРП) моделот се состои од следниве
фази: скенирање – идентификацијата на едно прашање и утврдувањето дали тоа е
проблем; анализа – собирање на податоци во врска со проблемот за да се утврди
неговиот опсек, природата и причините; реакција – користењето на информациите од
анализата за да се испланира соодветна реакција која може да ги вклучи и другите
институции надвор од вообичаената полициска арена и проценка на влијананието на
реакцијата врз проблемот што треба да се реши, чии резултати може да се користат за
да се преиспита проблемот и да се променат реакциите или да се одржат позитивните
услови.
Авторот на трудот со цел подобар увид и полесно перцепирање на моделот на
криминалистичко разузнавање дава примери кои се доста приемчиви и поевидентни, а
тоа се случаите кај трговијата со луѓе, како еден од облиците на организиран криминал.
Третиот дел од трудот е наменет на операционализација на методите и
средствата на криминалистичкото разузнавање. Извори на криминалистичко
разузнавање се информациите. Од информација да се продуцира разузнавачка
информација потребна е процедура, посебен тек на настани или т.н. разузнавачки
циклус. Како извори на информации постојат специфични извори во кои спаѓаат
отворени извори, затворени и доверливи извори и општите извори во кои спаѓаат јавни
информации, тврди, меки и информации од технички извори. Сепак добивањето на
информациите мора да биде под одредени услови и принципи. За да може службеникот
задолжен за анализа на информации да работи мора да постојат посебни постапки за
оценување и проценка на информациите. Во тој контекст авторот ни ги презентира
двата система познати на ниво на сите разузнавачки служби ситемот 4*4 и системот
5*5. Кога веќе информацијата ќе биде обработена и постане разузнавачка информација
таа мора да биде подвргната на соодветни начини на физичка заштита,
администартивна безбедност, безбедноста на лица корисници на разузнавачки
информации, безбедност на информатичките системи каде самите тие информации се
складираат, чуваат и користат.
Во четвртата глава се разработува процесот на разузнавање. За да можат
информациите да бидат употребливи потребно е соодветно постапување. Најважната и
воедно најобемна фаза во добивање на разузнавачки информации е анализата на
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добиените податоци. По анализата следи дистрибуција и добивање на повратна
информација или одговор на барањето дали разузнавачката информација ги исполнува
очекувањата на барателот, овластен да бара и потегнува инструменти за процесирање
на постапки. Обработената разузнавачка информација се класифицира и доставува на
користење на лица кои имаат соодветен сертификат за достапност до информациите.
Секој оној кој ги користи информациите мора да биде евидентиран и да ги користи
информациите исклучиво за службени потреби.
Во петтата глава се разработува системот на полициско работење заснован на
разузнавачки информации. Во овој дел се разработуваат елементите на полициските
постапки и вградување во психата на припадниците на службите за спроведување на
законот дека секоја нивна перцепција, сознание и контакти треба да се стават во
функција на добивање на тематски и оперативни информации и потребно е да разберат
дека треба да размислуваат на проактивен начин во функција на откривање на дела од
криминал.
Авторот како алатки ги наведува посебните истражни мерки и дејствија, затоа
што секоја постапка која се презема мора да биде законска и со законски средства и
методи. Појаснувањето и со практични примери наведените објаснувања на тие мерки
ќе овозможат полесно разбирање од страна на студентите и оперативните работници, за
кого практично е наменет и овој труд.
Шестиот дел ја разработува меѓународната соработка, размената на
разузнавачки информации и принципите на заеднички проактивни операции и истраги.
Токму поради интернационалниот елемент на организираниот криминал, односно
организирано делување на групите во повеќе од една држава побарува работа на
службите за спроведување на законите на исти принципи и со слични или исти методи
и средства. Од овде се извлекува заклучок дека ако за особен интерес различни групи и
поединци применуваат мерки и активности на здружување и заедничко делување,
тогаш истиот начин треба да го применуваат и полициските организации, за да можат
да бидат на ниво да се спротивстават на се пософистицираните облици на криминал. Во
таа функција е и се поинтензивниот развој на меѓународната соработка помеѓу
службите од различни држави и континенти. Таквите активности ги реализираат преку
билатерални договори, регионални здраужувања и градење на заедничка доверба и
преку членување во меѓународни организации.
Во последниот дел од трудот авторот дава неколку студии на случај и користена
литература.
Во делот на литературата авторот користи податоци од современи изданија,
релевантни на обработуваната тема.
Поаѓајќи од изложеното и наведената намена на трудот, може да се констатира
дека:
Прво, сознанијата изнесени во трудот се карактеризираат со систематизираност,
разграниченост, логична поврзаност прегледност, визуелност - изразена со прегледи и
други прилози, кои ја потврдуваат и методичко дидактичката ориентација на авторот.
Второ, изнесените содржини се однесуваат на теоретски и практични прашања
поврзани со криминалистичкото разузнавање, алатките неопходни за безбедносната
анализа и секако за градењето на безбедносните стратегии.
Трето, содржините кои се предмет на обработка се научно засновани, што
значи, изнесените ставови, констатации, аргументи и други факти се поткрепени со
релевантни сознанија од домашна и странска научна литература од соодветната област.
Четврто, се обезбедува соодветна и адекватна стручна литература која ќе ја
обогати постојната, за жал сиромашна литература од оваа област, и која ќе овозможи
студентите и читателите да добијат јасна слика и да се остручат за извршување на
работни задачи во оваа посебно специфична сфера од безбедноста.
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2. Мислење и предлог
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, како рецензент се
стекнав уверување дека ракописот „Криминалистичко разузнавање“ од авторот
проф. д-р Злате Димовски, адекватно изготвен има своја научна - стручна и
педагошко-дидактичка вредност и затоа со задоволство на Деканатската управа на
Факултетот за безбедност му предлагам, трудот да го објави и издаде како учебник за
предметната програма „Криминалистичко разузнавање“ на Факултетот за безбедностСкопје.

Рецензент
Проф. д-р Методија Ангелески с.р.

34
РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот ,,Криминалистичко разузнавање", од авторот вон. проф. д-р Злате
Димовски
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола, со
Одлука бр. 14-36/8 од 28.01.2016 година ме определи за рецензент на ракописот
„Криминалистичко разузнавање“ од авторот вон. проф. д-р Злате Димовски.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го прочитав
ракописот, со особено задоволство го поднесувам следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ

ИЗВЕШТАЈ

Структурна композиција на ракописот
Ракописот "Криминалистичко разузнавање" е претставен на вкупно 390
страници, (комјутерски внесен текст со проред од 1,5), структуриран во 6 делови,
библиографија и прилози. Покрај основниот текст, трудот е проследен со прилози.
Проблематиката што е предмет на обработка во овој труд, содржински и функционално
е поделена на шест последователни и меѓусебно поврзани целини (глави) кои во просек
опфаќаат текст, а секоја целина има повеќе поднаслови кои се поделени според логична
структура. Срочениот текст на ваков начин дава една конструктивна целина со логичен
содржински ред на изложување на проблемот во врска со криминалистичкото
разузнавање што е предмет на обработка во овој труд. Текстот е илустриран со слики,
табели и графикони.
Приказ на содржината на трудот
Редоследот на поглавјата во овој труд е логичен. Се почнува со вовед и првитот
дел е насловен со ,,Поим на разузнавањето и криминалистичкото разузнавање,,. Во овој
дел авторот се обидува да даде дефиниции за разузнавањето и криминалистичкото
разузнавање. Преку дадената дефиниција за криминалистичкото разузнавање авторот
доста вешто, успешно и логички дал слика на активностите кои се подредуваат во
самиот поим, начини и средства на дејствување. Со оглед дека во дефиницијата се
споменува дека најголема употреба криминалистичкото разузнавање има кај
организираните форми на криминал, авторот се обидува да изнесе аргументи и да
помогне во дефинирањето на организираниот криминал, за која појава, заедно со
тероризмот не постојат општо прифатени дефиниции на меѓународно ниво. Поради
различните методи, средства, методологија и спецификите на формите како и
различното гледање на активностите, досега не се успеало да се изнајде соодветна
дефиниција. Во таа функција авторот ги изнесува и видовите и појавите облици на
транснационалниот криминал, како и
природата, карактеристиките, мерките и
причините за него. Во понатамошниот текст авторот ги дефинира целите на
криминалистичкото разузнавање, и посочува дека самиот процес на криминалистичко
разузнавање се користи со различни креативни, легални методи за собирање, анализа и
дистрибуција на информациите во поглед на криминалните активности. Целни групи
на овој вид на истражување се наведуваат повеќе припадници на различни криминални
групи, банди и поединци. Предметот на криминалистичкото разузнавање е да
разрешува дела на криминал. Преку предметот на криминалистичкото разузнавање се
одредува и примената на истиот.
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Во вториот дел се разработуваат истражните опции. Реактивната метода се
користи за да се даде јасна слика и да се направи дистинкција помеѓу
конвенционалните форми на дознавање и откривање на криминалот и проактивните
форми, кои се настојува да се наметнат во секојдневното работење на полициските
органи. Имено од стандардниот начин на дознавање преку пријави од жртва, очевидец,
потенцијален сведок, извршител, па и техничко средство се настојува да се вгради
ситемот на самоиницијативност, примена на методот на употреба на индицијални
факти, и откривање на криминал за кого не постојат видливи последици во тој момент.
Авторот наведува дека покрај овие две техники постојат и паралелна финасиска
истрага и прекинувачка. Покрај овие се наведува и објаснува и проблемски
ориектираната работа на полиција како нов пристап за откривање на софистицираните
форми на криминалитет.
Третиот дел е делот каде на доста описен, опстоен и логичен начин се опишува
постапката и процедурите за претворање на информациите во разузнавачки
информации. Кога се ,,произведе,, разузнавачка информација таа истата треба да се
заштити и обезбеди од надворешни и внатрешни влијанија. Процедурите и постапките
од примањето на информацијата, па нејзина евалуација и оценување, а се реализира од
различни извори, ја извршува оперативниот работник. Евалуацијата е од аспект на
оценување на изворот и оценување на информацијата. Најверодостојните информации
се земаат веднаш во обработка и се поминува низ неколку последователни фази од т.н.
разузнавачки циклус. Најважна е фазата на анализа, каде преку примена на различни
алатки и техники се создава разузнавачка информација која говори за одреден настан,
објект, лице, група, луѓе. Со оглед дека разузнавачката информација е сублимат на
повеќе податоци и информации, проверени и вистинити, тогаш таа информација после
процес на класифицирање се прави достапна на лица кои треба да поседуваат такви
информации за цели на водење на борба против криминалот. Таа мора да се заштити со
посебни постапки за пристап и користење, чување, доставување, администрирање,
сертификација и преземање целосни мерки за оневозможување на доаѓање до
деконспирација на истата.
Четвртата глава го разработува процесот на разузнавањево функција на
добивање разузнавачки информации.. За да можат информациите да бидат употребливи
потребно е соодветно постапно делување и разработка на истата. Најважната и воедно
најобемна фаза во добивање на разузнавачки информации е анализата на добиените
податоци. По анализата следи дистрибуција и добивање на повратна информација или
одговор на барањето дали разузнавачката информација ги исполнува очекувањата на
барателот, овластен да бара и потегнува инструменти за процесирање на постапки.
Обработената разузнавачка информација се класифицира и доставува на користење на
лица кои имаат соодветен сертификат за достапност до информациите. Секој оној кој ги
користи информациите мора да биде евидентиран и да ги користи информациите
исклучиво за службени потреби. Кога веќе информацијата ќе биде обработена и
постане разузнавачка информација таа мора да биде подвргната на соодветни начини
на физичка заштита, администартивна безбедност, безбедноста на лица корисници на
разузнавачки информации, безбедност на информатичките системи каде самите тие
информации се складираат, чуваат и користат.
Во петтата глава се разработува системот на полициско работење засновано на
разузнавачки информации, и се разработуваат елементите на полициските постапки и
вградување во навики и практики кај полициските службеници да се стават во функција
на добивање на информации за инкриминирани активности на проактивен начин. Како
средства се посебните истражни мерки и дејствија, кои се појаснети од функционален и
начин на одобрување и преземање.
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Во шестиот дел се разработува меѓународната соработка. Опфатени се
размената на разузнавачки информации и принципите на заеднички проактивни
операции и истраги. Без заеднички методи на делување, полициските служби не се
моќни да се спротивстават на организираниот криминал. Размената на разузнавачки
информации треба да биде приоритет во делувањето, а самата брзина на доставување
на информациите е клуч за успешност за многу акции. Организираните криминални
групи веќе не делуваат само во една јурисдикција, туку во повеќе, па затоа неопходно е
потребна соработката и градењето на доверба помеѓу службите. На европско ниво се
постигнува значаен напредок во овој дел, па така и на земјите аспиранти им се
наложуваат такви начини, форми и методи за да можат активно да соработуваат
полициските служби на цела територија на континентот. Нашите две земји се членки на
повеќе регионални организации кои работат на планот на брза размена на информации,
што претставува напредок во градењето на доверба помеѓу службите.
Во последниот дел од трудот авторот ја дава користената литература. Во делот
на литературата користени се референтни материјали и актуелни и современи изданија.
Поаѓајќи од изложеното и наведената намена на трудот, може да се констатира
дека:
Оцена на трудот
Трудот "Криминалистичко разузнавање" на авторот вон. проф. д-р Злате
Димовски е конципиран како учебник за студентите на Факултетот за безбедност во
Скопје. Методолошкиот и предметниот пристап се карактеризираат со настојувањата
на авторот, целокупната материја да ја приближи кон поновите тенденции за
спречување и сузбивање на криминалот.
Според својата структура и детална елаборација на релевантните компоненти
ракописот има методско-дидактички обележја на учебник кој може да го користи и
пошироката стручна jавност.
Во трудот авторот успеал да ги исполни основните критериуми за изготвување
на учебник, и тоа структурата на содржината на ова автентично и оригинално дело има
јасна композиција, што значи дека има вовед (проследен со јасен предговор) и
содржини (развиени согласно целите во програмата) коишто вклучуваат автентичен
наративен дел и практични примери. Содржината е научно заснована и нуди потврдени
знаења и информации. Тој го задржува неопходното научно ниво во презентирање на
материјата, а пристапот во пренесувањето на информациите и знаењата е јасен,
прецизен и систематизиран. Пристапот на изнесување на знаењата е методски и со
потврдени дидактички елементи, чијшто меѓусебен однос е корелативен,
комплементарен и динамичен. Тоа се карактеризира со терминолошка едноставност,
тематско резимирање и структуирање на содржините. Водејќи сметка за усогласеноста
на дидактичките со научните барања, авторот бил принуден, да направи синтеза на
одредени сегменти во ракописот за потоа да може да ги експонира предностите на
оние делови кои конвергираат со случувањата. Со други зборови, тој успеал, во еден
кондензиран текст, да даде голем број интересни податоци.

Предлог
Изнесените научни, методолошки, апликативни и педагошки вредности на
трудот "Криминалистичко разузнавање" од вон. проф. д-р Злате Димовски ги
потенцирам, во својство на рецензент и со задоволство му предлагам на Деканатската
управа на Факултетот за безбедност во Скопје, да го прифати рецензентскиот Извештај
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со позитивната оценка и да донесе одлука со која ќе се одобри печатењето на овој
универзитетски учебник. Според содржината, квалитетот и дизајнот овој учебник
може да предложам да се користи и во повеќе високошколски установи и во регионот,
односно сметам дека поради непостоење на друг или сличен универзитетски учебник
од оваа област овој учебник во оваа форма задоволува голем дел од потребите на
факултетите каде се разработуваат криминалистичките науки.

РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. д-р Бранислав Симоновиќ с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА, ОБЛАСТ ЕНТОМОЛОГИЈА ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ
ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола Научен институт за тутун – Прилеп објавен во весникот „Дневник“ од 2.10.2015 година,
за избор на соработник во сите наставно-научни звања од научното подрачје
биотехнички науки (4), научно поле заштита на растенија (402), област ентомологија
(40201) и друго (40209), и врз основа на Одлуката на Советот на Научниот институт,
бр. 2-905/2, донесена на 11-тата седница одржана на 15.10.2015 година, формирана е
Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Слободан Банџо, редовен професор на
УКИМ - Земјоделски институт – Скопје, проф. д-р Биљана Гвероска, редовен професор,
УКЛО, Научен институт за тутун -Прилеп и проф. д-р Мирослав Димитриески, редовен
професор, УКЛО, Научен институт за тутун -Прилеп
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на соработник во сите наставно-научни звања, во
предвидениот рок се пријави кандидатката проф. д-р Весна Крстеска, виш научен
соработник - вонреден професор во Научниот институт за тутун-Прилеп.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот д-р Весна Крстеска е родена во Прилеп, на 13 декември 1971 год.
Основно училиште и гимназија завршила во Прилеп. Во учебната 1990/1991 год. се
запишала на Земјоделскиот факултет во Скопје, насока Поледелство, каде дипломирала
на 28 април 1995 год. со дипломската работа под наслов: “Штетници на тутунот со
посебен осврт на Heliothis armigera Hbn”. Во учебната 1995/1996 год. се запишала на
постдипломски студии на Земјоделскиот факултет во Скопје, отсек Заштита на
растенијата, група Ентомологија, кои ги завршила со просечна оценка 9,67.
Магистерскиот труд под наслов: “Предатори и паразити на лисната вошка Myzus
persicae Sulz. на тутунот” го одбранила на 1 март 2001 год. и се здобила со
академското звање магистер на земјоделски науки. Докторската дисертација
“Афидофагни осолики муви (Diptera, Syrphidae) на тутунот во Прилепско” ја одбранила
на 5 јули 2007 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, катедра
Заштита на растенијата, група Ентомологија, и се здобила со академско звање доктор
на земјоделски науки.
На 1 април 1996 год. се вработила во ЈНУ Институт за тутун - Прилеп, како млад
истражувач. Од 1 ноември 1997 год. работела како помлад асистент-истражувач во
Одделението за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели во овој Институт.
На 18 април 2001 год. се здобила со звање асистент-истражувач, а на 19 ноември 2007
год. со звање научен соработник. Во наставно-научното звање доцент е избрана на 25
март 2008 год., а на 28.3.2011 година се здобива со звање виш научен соработник вонреден професор.
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Кандидатката е оспособена да работи со информатичка технологија и добро ги
користи офис-програмите. Добро го познава и користи англискиот јазик.
Активно е вклучена во научноистражувачката и наставно-научната работа на
Научниот институт за тутун во Прилеп.
2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатката е ангажирана во наставно-образовната работа на Научниот институт
за тутун во Прилеп на втор циклус (постдипломски) студии на 7 предмети:
- eдногодишни студии на групата Производство на тутун, предмет Заштита на тутунот
и на групата Обработка и преработка на тутунот, предмет Заштита на тутунот и
тутунските производи.
- двогодишни студии на групата Производство на тутун, на предметите: Заштита на
тутунот од болести, штетници и плевели, Еколошки аспекти во производството на
тутунот, Интегрална заштита на тутунот од штетници, Интегрална заштита на тутунот
од плевели и цветоносни паразити, како и на групата Обработка и преработка на
тутунот, предмет Заштита на тутунот и тутунските преработки.
Ангажирана е во наставно-образовната работа на Научниот институт за тутун во
Прилеп на трет циклус (докторски) студии на групата Tехнологија на производство и
обработка на тутун и производи од тутун, на 2 предмета: Современа технологија во
производството на тутун и Одбрани поглавја од заштитата на тутунот од штетници во
производство, обработка и складирање.
До денес активно учествува во работата на постдипломските студии во НИТП како
ментор на две магистерски работи, член на комисии за подобност, оцена и одбрана на
магистерски труд итн.

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во периодот од вработувањето до денес, кандидатката е ангажирана во повеќе
научноистражувачки проекти како соработник/раководител (проекти во Научниот
институт за тутун- Прилеп, проекти во соработка со меѓународните научни
организации за тутун CORESTA и AERET, проекти во соработка со Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, билатерален
научноистражувачки проект Р. Македонија-Р. Словенија во соработка со
Министерството за образование и наука на Р. Македонија, билатерални
научноистражувачки проекти Р. Македонија-Р. Бугарија). Исто така учествува и во
изготвување и пријавување на повеќе национални научни проекти. По изборот во
звањето виш научен соработник, учествувала во следниве проекти:
- Крстеска В., 2002-2013. Collaborative study on Blue mold (CORESTA,
A.E.R.E.T.). Научен
Институт за тутун-Прилеп -CORESTA, (2002-2009)
соработник / (2010-2012) - раководител;
- Крстеска В., 2010-2012. Investigation of the existing and creation of new gene plasm
for oriental tobaccos in agro-ecological conditions of the Republic of Macedonia and
Republic of Bulgaria (билатерален проект помеѓу НИТП Република Македонија и
ИТП Република Бугариja) –соработник;
- Крстеска В., 2010-2012. Unconventional use of tobacco and waste from production
and processing (билатерален проект помеѓу НИТП Република Македонија и ИТП
Република Бугаријa) –соработник;
- Крстеска В., 2009-2011. Virus diseases collaborative experiment CORESTA, Научен
институт за тутун–Прилеп – CORESTA, соработник/раководител
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Од последниот избор во виш научен соработник во 2011 година, кандидатката
изработила 18 научни трудови, од кои 16 се објавени во домашни и странски
научно/стручни списанија од областа на ентомологија, фитофармација, биолошка
борба, како и пошироката област на заштита, 2 труда се прифатени за печат и една
брошура (Прилог 1).
По изборот во виш научен соработник, учествувала на 15 домашни и меѓународни
научно/стручни собири – конгреси, симпозиуми, советувања, една обука (Phytosanitary
quality of plant propagation material, quarantine, mandatory control) и еден студиски
престој во Институтот за тутун и тутунски преработки Пловдив, Бугарија, а учествала
и на семинари, трибини и јавни расправи од областа на заштитата на тутунот и други
култури (Прилог 2).

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Покрај научноистражувачката и наставно-образовната дејност, кандидатката е
активно вклучена во стручно-апликативната и организационо-развојната дејност во
Научниот институт за тутун – Прилеп, како член на:
- Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп,
- Сенатот на Универзитет Св. Климент Охридски Битола,
- Комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на
производи за заштита на растенијата во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Р. Македонија (Одлука бр. 17-176/2-2014 и Одлука бр 17-214/12015);
- работната група за изработување на Стратегија за фитосанитарната политика
2013-2018 во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.
Македонија (Одлука бр 17-609/1 -2012);
- Здружението за заштита на растенијата на Р. Македонија;
- Друштвото за наука и уметност (ДНУ) во Прилеп;
- комисијата за изработката на Програмата за заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели во НИТП;
Д-р Крстеска има активно учествувано во многубројни совети, комисии, во
изработка на елаборати и др., од последниот избор до денес и во текот на
повеќегодишната работа, како:
-2010/2012 раководител на Одделението за заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели;
- 2010-2012 член на Наставничкиот Совет за втор циклус на студии на Научниот
институт за тутун - Прилеп;
- 2011-2013 секретар на постдипломските студии при УКЛО Научен институт за
тутун - Прилеп;
-2011-2013 администратор на постдипломските студии при УКЛО Научен
институт за тутун - Прилеп;
-2010-2014 член во Комисијата за издавачка дејност при Универзитетот Св.
Климент Охридски-Битола;
-2010-2014 претседател на комисијата за издавачка дејност при Научниот
институт за тутун - Прилеп;
-2009-2012 член на уредувачкиот одбор на списанието ТУТУН/TOBACCO единствено списание на тутунската наука и струка во Р. Македонија;
- член на меѓународното здружение за проучување на тутунот АЕRЕТ и учество
во работата на бордот на директори (2010-2013);
-член во Комисијата за самоевалуација на НИТП;
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-член во Комисијата за изработка на Правилник за начинот на спроведување на
фитосанитарен мониторинг на тутунот во Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство на Р. Македонија (Одлука бр. 02-945/1, 2014);
-член во Комисијата за изработка на елаборат за формирање на постдиломски
студии на ЈНУ Институт за тутун-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски –
Битола, група Производство на тутун;
-член во Комисијата за изработка на елаборат за формирање на постдиломски
студии на ЈНУ Институт за тутун-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски –
Битола, група Обработка и преработка на тутун;
-член во Комисијатата за измена и усогласување на Елаборатот за втор циклус
на студии;

Прилог 1
Список на објавени научни и стручни трудови од
проф. д-р Весна Крстеска 2011-2015
1. KRSTESKA V. 2011. Faunistic and quantitative analysis of species of the genus
Paragus. Тутун/Tobacco, Scientific Tobacco Institute Prilep, Vol 61, No. 1-6, p. 3140.
2. KRSTESKA V., ZDRAVESKA N., STOJANOSKI P. 2011. Indispensable hygienictechnical measures in tobacco protection from storage pests. Journal of hygienic
engineering and design, European Hygienic Engineering & Design Group, p. 284288.
3. ZDRAVESKA N., KRSTESKA V. 2011. Necessary hygienic-technical measures in
the postharvest treatment of tobacco, Journal of hygienic engineering and design,
European Hygienic Engineering & Design Group, p. 289- 292.
4. DIMESKA V., STOJKOV S., KRSTESKA V., GVEROSKA B. 2011. Weeds as host
plants to tobacco diseases and pests. Тутун/Tobacco, Scientific Tobacco Institute
Prilep, Vol 61, No. 1-6, p. 68-73.
5. KRSTESKA V., STOJANOSKI P. 2012. Phythorimaea operculella (Zeller, 1983) in
the tobacco agro-ecosystem. Conference proceedings, International Conference on
BioScience: Biotechnology and Biodiversity, The Forth Joint UNS – PSU, Novi Sad,
p. 72-77.
6. KRSTESKA V., STOJANOSKI P. 2012. Multiannual investigations on morphology
and biology of Epitrix hirtipennis Melsh on tobacco. Тутун/Tobacco, Vol 62, No. 712, p. 95-102.
7. SRBINOSKA, M., FILIPOSKI, K., RISTESKI, I., PELIVANOSKA, V.,
RAFAJLOVSKA, V., KRSTESKA, V. 2012. Tobacco stalks as renewable raw
material for agro-industrial utilization. Proceedings of International symposium on
agriculture and food, Skopje, Republic of Macedonia, p. 734-742.
8. KRSTESKA V., STOJANOSKI P. 2013. Lasioderma serricorne F. - pest of tobacco
and tobacco products, Тутун/Tobacco, Vol 63, No. 7-12, p. 27-36.
9. KRSTESKA V. 2014. Chamaemyiidae predators on aphids. Proceedings of X jubilee
national scientific conference with international participation- Ecology and health
2014, Plovdiv 5 june 2014, p. 207-2012.
10. KRSTESKA V. 2014. Ephestia elutella Hüb. on tobacco. Тутун/Tobacco, Vol 64, No.
1-6, p. 70-77.
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11. KRSTESKA V. 2014. Biological interactions within tobacco biocenosis. Acta
entomologica Serbica, ISSN: 2406-158133-4319 (1/2): 33-43. /2014 JBR Impact
Factor 5 1.170.
12. KRSTESKA V., TASHKOSKI P., STOJANOSKI P. 2014. Biological characteristics
of Helicoverpa armigera Hbn and quantitative representation on tobacco. Зборник од
Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна
и тютюневите изделия“, 13-14 ноември, Plovdiv, Bulgaria, постер 6, стр 1-6/2014.
13. TASHKOSKI P., KRSTESKA V., MITRESKI M., MAVROSKI R., STOJANOSKI
P. 2014. Damping off disease and its control in field conditions Зборник од
Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна
и тютюневите изделия“, 13-14 ноември, Plovdiv, Bulgaria, постер 16, стр 14/2014.
14. KRSTESKA V., DIMESKA V., STOJKOV S., STOJANOSKI P. 2015. Peronospora
tabacina A. the causing agent of Blue Mold disease on tobacco. Bulgarian Journal of
Agricultural Science, Vol. 21, No. 1, February 2015, 132-139 (impact factor),
Agricultural Academy of Bulgaria.
15. KRSTESKA V. 2015. Chamaemyiidae (Diptera) predators of aphids on tobacco.
Тутун/Tobacco, Vol 65, No. 1-6, p. 30-38.
16. KRSTESKA V. , SRBINOSKA M., STOJANOSKI P. 2015. Helicoverpa armigera pest control on tobacco. SCIENTIFIC CONFERENCE: “CHALLENGES IN
MODERN AGRICULTURAL PRODUCTION” – Book of proceedings, Institute of
Agriculture Skopje, p. 123-129.
17. (во печат) KRSTESKA V., LAZAREVSKA S., TASHKOSKI P., STOJANOSKI P.
2015. Phthorimaea operculella (Zeller) PEST CONTROL ON TOBACCO. 2nd
International Symposium for Agriculture and Food, 7 to 9 of October 2015, Ohrid,
Macedonia.
18. (во печат) TASHKOSKI P., KRSTESKAV., MITRESKIM., STOJANOSKI P. 2015.
"The impact of strobilurin fungicides in prevention of damping off disease on tobacco
seedlings. 2nd International Symposium for Agriculture and Food, 7 to 9 of October
2015, Ohrid, Macedonia.

Посебна публикација
19. ПЕПЕЉУГОСКА В., КРСТЕСКА В., учебници од VI одд. деветтолетка 2012,
Брошура за Здрава храна за детство без мана, проект Интеграција на еколошката
едукација во македонскиот образовен систем, под покровителство на г-ѓа Маја
Иванова.
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Прилог 2
Учество на проф. д-р Весна Крстеска на конгреси, симпозиуми,
советувања 2011-2015
1. КРСТЕСКА В., СТОЈАНОСКИ П. 2011. Мерки за борба со складишните
штетници на тутунот. 36-то традиционално Советување за заштита на растенијата на
Република Македонија, 6 – 9 декември 2011, Охрид, Македонија;
2. КРСТЕСКА В. 2011. Прекрасниот свет на инсектите, Ноќ на истражувачи
2011, Плоштад Магнолија, 23.10. 2011, Битола, Македонија;
3. KRSTESKA V. 2011. Species of the Sphaerophoria genus on tobacco and their role
in food chain European Biotechnology Congress 2011, Sept. 28-Ocrober 1, S 150, Q 17,
Istanbul, Turkey;
4. КРСТЕСКА В., СТОЈАНОСКИ П. 2012. Проучување на морфологијата и
биологијата на молецот на тутунот во прилепско XXXVII-то традиционално
советување за заштита на растенијата на Република Македонија, Охрид, 20-21. XII
2012;
5. KRSTESKA V., STOJANOSKI P. 2012. Phthorimaea operculella (Zeller, 1983),
in the tobacco agro-ecosystem 2012 International Conference on BioScience: Biotechnology
and Biodiversity, The Forth Joint UNS – PSU, poster 81, Jun 18-20, 2012, in Novi Sad,
Serbia, Book of Abstracts, p. 95;
6. SRBINOSKA M., FILIPOSKI K., RISTESKI I., PELIVANOSKA V.,
RAFAJLOVSKA V., KRSTESKA V. 2012. Tobacco stalks as renewable raw material for
agro-industrial utilization 65 years International Symposium for Agriculture and Food
XXXVII Faculty-economy meeting IV Macedonian Symposium for Viticulture and Wine
production VII Symposium for Vegetable and Flower production (2012) 12-14 December,
Skopje;
7. KRSTESKA V. , SRBINOSKA M., STOJANOSKI P. 2014. Helicoverpa armigera
- pest control on tobacco
Scientific conference: “Challenges in modern agricultural
production” December 11, 2014, Skopje, poster 29;
8. SRBINOSKA, M., KRSTESKA, V. SIMONOVSKA J., KAVRAKOVSKI Z.,
RAFAJLOVSKA, V. 2014. Evaluation of tobacco stems as lignocellulosic material.
Conference ”Natural resources, green technology and sustainable development” 26-28 11.
2014 Zagreb Croatia session D: Biomass and sustainability, poster DP3, Book of abstracts, p.
114.
9. KRSTESKA V. 2014. Chamaemyiidae predators on aphids. Proceedings of X
jubilee national scientific conference with international participation- Ecology and health
2014, p. 207-2012, Plovdiv 5 june;
10. KRSTESKA V., TASHKOSKI P., STOJANOSKI P. 2014. Biological
characteristics of Helicoverpa armigera Hbn and quantitative representation on tobacco.
Зборник од Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по
тютюна и тютюневите изделия“, 13-14 ноември, Пловдив, Бугарија, постер 6;
11. TASHKOSKI P., KRSTESKA V., MITRESKI M., MAVROSKI R.,
STOJANOSKI P. 2014. Damping off disease and ists control in field conditions. Зборник од
Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна и
тютюневите изделия“, 13-14 ноември, Пловдив, Бугарија, постер 16;
12. SIMONOVSKA J., KRSTESKA V., KNEZ Z., SRBINOSKA, M.,
KAVRAKOVSKI Z., RAFAJLOVSKA, V. 2014. Application of hot red pepper fruit for
control of green peach aphid on tobacco. 23rd Congress of Chemists and Technologists of
Macedonia with international participation, 8-11 October, Ohrid, Macedonia;
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13. KRSTESKA V. 2015. Fauna of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in tobacco
biocenosis. Paper Number : APPOST 33, Аgronomy & leaf integrity and phytopathology &
genetics, joint study groups meeting, 25-29 October 2015, Izmir, Turkey;
14. KRSTESKA V., LAZAREVSKA S., TASHKOSKI P., STOJANOSKI P. 2015.
Phthorimaea operculella (Zeller) PEST CONTROL ON TOBACCO. 2nd International
Symposium for Agriculture and Food, 7 to 9 of October 2015, Ohrid, Macedonia;
15. TASHKOSKI P., KRSTESKA V., MITRESKI M., STOJANOSKI P. 2015. "The
impact of strobilurin fungicides in prevention of damping off disease on tobacco seedlings.
2nd International Symposium for Agriculture and Food, 7 to 9 of October 2015, Ohrid,
Macedonia.

Студиски престој во странство
16. Крстеска В., Јорданоска Б., Здравеска Н. Студиски престој во Институтот за
тутун и тутунски преработки, Пловдив, Бугарија, 16-18.5.2011 година, на тема заштита
на тутунот од болести, штетници и плевели и запознавање со начинот на акредитација
на нивните лаборатории.

Учество на обука
17. Krsteska V. 2011. Certificate of Attendance – training activity: Phytosanitary
quality of plant propagation material, quarantine, mandatory control, аccording to the
Training mobility framework ref. nо. 3.19, Faculty of Agricultural Sciences and food,
University "Ss Cyril and Methodius", December 21-22, 2011, Skopje, Republic of
Macedonia.

Заклучок и предлог
Врз основа на доставената документација и личното познавање на кандидатката,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок
интерес на проф. д-р Весна Крстеска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека проф. д-р Весна Крстеска
поседува научни и стручни квалитети и ги исполнува сите законски услови да биде
избрана во звањето научен советник во научното подрачје биотехнички науки (4),
научно поле заштита на растенија (402), област ентомологија (40201) и друго (40209).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Советот на Научниот институт за тутун во Прилеп да ја избере д-р Весна Крстеска во
звањето научен советник во научното подрачје биотехнички науки (4), научно поле
заштита на растенија (402), област ентомологија (40201) и друго (40209).
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