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РЕЦЕНЗИЈА 
 

на ракописот под наслов 
„Меѓународна полициска соработка„ од авторот  вонреден проф. д-р Раде Рајковчевски 

Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски„ од Битола,  
(бр. 14-851/6-4 од 30.08.2021 година), се потврдува предлогот на Наставно-научниот совет 
на Факултетот за безбедност – Скопје (број 08-514/3 од 26.08.2021 година) и за рецензенти 
на ракописот„Меѓународнаполициска соработка„ од авторот вон. професор д-р Раде 
Рајковчевскисе избрани ред. проф. д-р Трпе Стојановски и ред. проф. д-р. Снежана 
Никодиновска  -Стефановска. 
 
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, по внимателно и детално разгледување и 
анализа на ракописот до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје го 
поднесуваме следниов: 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 
 1. Општ осврт на ракописот/Општ дел 
 
Вовед 
Да се пишува за Меѓународнатаполициска соработка е сериозен предизвик, од причина 
што станува збор за материја која е многу важна во прекуграничната работа на 
полициската организација, но сеуште е во динамичен процес и нејзината содржина сеуште 
е подложна на докомплетирање и суштинско обликување. Меѓународнатаполициска 
соработка денес е реалност и потребата од ефикасно разменување информации меѓу 
државите и полициските организации е услов кој придонесува за поголема ефикасност во 
гонењето на прекуграничниот и транснационалниот криминал. 
 
Изминатиот период југоисточна Европа ја одбележаа воените конфликти на Балканот, 
транзицијата која се случуваше во сите сфери на општествено живеење, масовна 
невработеност, иселување на младите луѓе, партизација на државните институции, ерозија 
на образовниот, но и на другите системи во општеството, нови облици на криминалитет и 
недоволно подготвени институции за превенција и гонење на криминалитетот. Кревките 
релации на соработка и размена на информации беа срушени со воените конфликти. 
Создавањето на нови држави дополнително ја оддолжи постапката за воспоставување 
нови облици на соработка, зачленување во постојните меѓународни организации за 
соработка меѓу полициите, но и формирање нови регионални безбедносни тела со помош 
на Европската Унија и нејзините членки и учество во нив.  
 
Меѓународната полициска соработка има за цел да создаде правни механизми со кои 
државите ќе разменуваат информации со цел да спречат извршување на кривично дело 
или да ги фатат сторителите, кога кривичното дело ќе биде извршено. За таа цел е 
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потребна воља на државите да пристапат до постојните механизми и да разменуваат 
информации преку професионалните полициски (law enforcement) структури. Тоа е 
сложен процес кој треба да биде усогласен со меѓународните инструменти, но и со 
националното право создадено од бројни закони со кои се уредува полициската и 
казненоправната материја. 
 
Овие чекори во национални рамки значеа изучување на меѓународната полициска 
соработка како стручна материја во образованието на одделни универзитети. Факултетот 
за безбедност при Универзитетот Св. Климент Охридски го изучува предметот 
Меѓународна полициска соработка на сите нивоа на образование. Создавањето труд која 
систематизирано ќе ги презентира знаењата од областа на меѓународната полициска 
соработка е важен чекор за уредување на содржините кои треба да ги совладуваат идните 
полициски службеници, полициски раководители и други истражувачи кои ќе работат во 
оваа област.  
 
Вид на делото  
 
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, Ракописот „Меѓународна полициска соработка„ од авторот 
професор д-р Раде Рајковчевски претставува скрипта. 
 
Обем и распоред на градивото 
 
Предметот Меѓународна полициска соработка се изучува на прв циклус студии на 
Факултетот за безбедност – Скопје, со фонд на часови 2+2 . 

Содржина и структура на делото 

Ракописот „Меѓународнаполициска соработка„ од авторот професор д-р Раде 
Рајковчевски има 199 страниобработен компјутерски текст со фонт со големина 12pt. 
Структурата на трудот ја сочинува: насловна страна,содржина, преглед на прикази и 
табели, листа на кратенки, предговор, вовед, два дела со повеќе поглавја иподпоглавја, 
резимиран преглед и  библиографија на крајот од првиот и вториот дел  на ракописоти 
како и резиме на македонски и англиски јазик. 

Содржината е структуирана водва дела. 

Првиот дел насловенОснови на меѓународната полициска соработкасодржи три 
поглавја:1.Карактеристики на меѓународната полициска соработка, 2.Историски развој и 
видови меѓународна полициска соработка, 3.Начини за спроведување на меѓународната 
полициска соработка. Секое поглавје има соодветни подпоглавја. 

Вториот делод ракописот насловен Канали за спроведување на меѓународната полициска 
соработка помеѓу европските земјиимаседум глави/поглавја/наслови: 1.Општи 
карактеристики на каналите за соработка, 2. Улогата на ООН во создавањето и 
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унапредувањето на полициската соработка, 3.ИНТЕРПОЛ, 4.Полициската соработка во 
рамки на ЕУ,5. Други организации преку кои се спроведува меѓународната полициска 
соработка,6. Регионални иницијативи во ЈИЕ кои содржат елементи на меѓународна 
полициска соработка, 7.Македонија во рамките на регионалната и на меѓународната 
полициска соработка, сите со соодветни подпоглавја/поднаслови.  

Оргиналност на текстот 
 
Авторот прави оригинален обид да ги собере и систематизира информациите важни за 
меѓународната полициска соработка. Во голем дел успева во тоа и треба да му се оддаде 
признание. Важноста на ракописот поттикнува на суштински размислувања за местото и 
улогата на меѓународната полициска соработка во севкупниот безбедносен систем на 
Република Северна Македонија, но и во прилагоденоста на овој систем ефикасно да 
разменува информации со другите национални безбедносни системи. Од денешна гледна 
точка сеуште постојат бројни предизвици и препреки во меѓународното право, каде што 
како засебна област се промовира меѓународното полициско право. Сепак, тој процес е 
отпочнат и треба да се надоградува.  
 

Степен на соодветност на текстот со наставната програма 
 
Структурата на текстот е пишувана во согласност со тематскитесодржини кои се опфатени 
со наставната програма по предметот Меѓународна полициска соработка кој се изучува на 
повеке насоки( со фонд на часови 2+2 и 6 кредити)на Факултетот за безбедност - Скопје. 
 
Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во целина 

Содржината на ракописот е систематски организирана во релативно логично одвоени 
целини претставени на приемчив начин.Оделни содржини треба да бидат доработени и 
дообјаснети и надополнети со практични примери. 

 

2. Посебен осврт на ракописот 
 
 
Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 
 
Доставениот труд за рецензија има наслов „Меѓународна полициска соработка„ 
соодветсвува со насловот на наставната дисциплина за која е наменет-Меѓународна 
полициска соработка на прв циклус на студии на Факултетот за безбедност - Скопје. 
 
Делови на делото, содржина и нивно обележување 
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Трудот насловен како „Меѓународнаполициска соработка„ има вовед и два дела,а секој 
дел има повеќе меѓусебно поврзаницелини/поглавја/глави. 
Првиот делсо наслов Основите на меѓународнатаполициска соработка, содржи три 
поглавја:1.Карактеристики на меѓународната полициска соработка2. Историски развој и 
видови на меѓународнатаполициска соработка, 3. Начини на спроведување на 
меѓународнатаполициска соработка.  
 
Вториот дел е насловен Канали за спроведување на меѓународната полициска соработка 
помеѓу европските земји и е сочинет од седум целини поглавја и тоа: 1.Општи 
карактеристики на каналите за соработка, 2. Улогата на ООН во создавањето и 
унапредувањето на полициската соработка, 3.Интерпол,4. Полициската соработка во 
рамки на ЕУ, 5. Други тела и организации преку кои се спроведува меѓународната 
полициска соработка, 6.Регионални иницијативи во ЈИЕ кои содржат елементи на 
меѓународна полициска соработкаи7. Македонија во рамките на регионалната и на 
меѓународната полициска соработка.  
 
Во прватаглаваод првиот дел во насловот Карактеристики на меѓународнатаполициска 
соработка (11-23 страна) се објаснува поимот, предметот и значењето на меѓународната 
полициска соработка. Во оваа смисла се користат дефиниции кои ги објаснуваат 
основните изрази за да се разбере важноста на соработката меѓу полициите. Во 
елаборирањето на полициската соработка се користат цитати од публикации, што е добро. 
Во настојувањето да се дефинира меѓународната полициска соработка, авторот се 
определува за дефиницијата дека  меѓународната полициска соработка е насочување 
на општата меѓудржавна (меѓувладина) соработка кон целите на полициското 
работење и кон предметот на полициската соработка (транснационалниот криминал. 
Ова е точно, но неможноста овој вид соработка да се дефинира попрецизно, бидејќи 
самата материја е комплексна, создава претпоставки меѓународната полициска соработка 
да биде изложена на бројни влијанија, најчесто од политичка природа, и очекувањата од 
неа да бидат со различен исход. 

Втората глава/поглавје има наслов Историски развој и видови меѓународна полициска 
соработка (25-31 страна). Во него авторот дава приказ низ историјата како настанала 
потребата од соработка меѓу полициите, и особено нејзиниот забрзан развој по уривањето 
на идеолошките разлики во Европа и забрзаниот пристап на повеќе држави од источна 
Европа во процесот на евроинтегрирање.Видовите на меѓународнаполициска соработка 
правилно се насочени кон билатералната, регионалната и мултилатералната соработка. 
Овој приод ги следи генералните односи на соработка веќе воспоставени преку 
Организацијата на Обединетите нации и другите облици на соработка, пред се на Советот 
на Европа и на Европската Унија. 

Третата глава е со наслов Начини за спроведување на меѓународнатаполициска 
соработка (32-46 страна).Искуствата од меѓународната полициска соработка меѓу 
европските земји со подолга традиција се во функција на појаснување на овој вид 
соработка. Во овој дел содржините за тоа како треба да изгледа профилот на офицерот за 
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врска или полициското аташе ја отсликува основната форма на меѓународна, најчесто 
билатерална полициска соработка. Во овој дел авторот ги спомнува моделите на офицери 
за врска и полициски аташеа од Франција, Германија, Швајцарија, Норвешка, Романија, 
Литванија и Данска. За читателот ќе било добро да се изнесат и модели за полициско 
работење во странска земја од регионот, со што улогата на полициското аташе ќе ја 
направи пореална. 

Во ова поглавје авторот користи изрази и цитира други автори кои се занимавале со 
меѓународната полициска соработка, со цел да ја доближи формата на соработка која веќе 
е воспоставена меѓу повеќе земји. 

На крајот на првиот дел е даден резимиран преглед на содржината на првиот дел каде 
авторот се обидува да ги адресира најзначајните аспекти од елаборираните содржини и е 
наведена користената литература. Рецензентите сметаат дека наведената литература, која 
е обемна и го истакнува интересот на авторот теоретски да ја истражува меѓународната 
полициска соработка, сепак кога тој се соочува со ограничен простор за пишување на 
трудот, може да биде скратена, а за сметка на тоа да се овозможи повеќе простор за темата 
која се обработува. 

Во првата глава од вториот дел на ракописот со наслов Канали за спроведување 
намеѓународната полициска соработка помеѓу европските земји (стр.53-58) авторот 
зборува за меѓународната полициска соработка, давајќи преглед на релевантните 
организации присутни во Европа. Посебен интерес е ставен на состојбите во Југоисточна 
Европа преку кои се спроведува соработката и на нивните инструменти за соработка. 

Втората глава од овој дел е насловенаУлогата на ООН во создавањето и унапредувањето 
на полициската соработка (стр.58-61)се однесува наулогата на ООН во посветеноста, 
создавањето и унапредувањето на полициската соработка, на глобално ниво. 

Во  третата глава со наслов Интерпол (стр.62-76) се прикажани аспектите на 
организација и на механизмите кои ја овозможуваат неговата работа.  

Полициската соработка во рамки на ЕУ е обработена во  глава 4. (стр. 77-147).Во овој 
дел се обработени содржини кои се однесуваат на развојот на МПС во ЕУ  преку ТРЕВИ 
групата, Шенгенските договори, Европол, Европравда, Фронтекс и сл.Прикажани се и 
Акционите програми и политики поврзани со полициската соработка во рамки на ЕУ како 
важни документи кои ја регулираат и насочуваат меѓународната полициска соработка. 
Исто така, објаснети се европските институции кои имаат надлежност во полициското 
образование и обука во Европа, како и постојните европски иницијативи со надлежност во 
меѓународната полициска соработка. 

Во следната глава 5 насловенаДруги организации преку кои се спроведува меѓународната 
полициска соработка ( стр. 148-152) е појаснета улогата на Советот на Европа, како 
најстара организација во Европа која има значајно влијание во областа на човековите 
права и слободи, но и на етичко полициско постапување. Исто така, се објаснува 
полициската соработка која се остварува преку улогата на ОБСЕ. 
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Регионалните иницијативи во ЈИЕ кои содржат елементи на меѓународна полициска 
соработка се обработени во шесттата глава(стр.153-163). Авторот се определува да ги 
анализира регионалните иницијативи, кои се важен модел за соработка меѓу државите и 
полициите од регионот, кои имаат одржлив статус (РСС, СЕЛЕК,СЕПКА, МАРРИ).Кон 
гореспоменатите иницијативи авторот ја придодава и и посветува внимание на 
Конвенцијата за полициска соработка во ЈИЕ (PCC SEE)која претставува многу важен 
документ, кој истовремено е единствен легален основ за непосредна соработка меѓу 
полициските организации од југоисточна Европа. 

Во последната седма главасо наслов Македонија во рамките на регионалната и на 
меѓународната полициска соработка (стр.164–172) авторот ја објаснува организациската 
поставеност на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. 
Пристапот правилно ги опфаќа двете главни структури во МВР: стратегискиот приод, 
преку Одделот кој се наоѓа во Кабинетот на Министерот и преку оперативните 
организациони единици кои непосредно ја остваруваат меѓународната полициска 
соработка кој се наоѓа во Бирото за јавна безбедност. Впечаток е дека авторот ги користи 
информациите од организацијата на МВР, за да ја изнесе актуелната состојба на работење.  
 
И на крајот на вториот дел е даден резимиран преглед на содржината на овој дел каде 
авторот се обидува да ги адресира најзначајните аспекти од елаборираните содржини. 
Исто така е наведена и користената литература. 
 
Илустрации 
Илустрациите, како и појаснувањата за тоа што следи на почетокот од секој наслов како и 
контролните прашања на крајот од секој дел се во насока на полесно совладување на 
содржините и полесно разбирање на текстот. 
 
Литература 
 
Користената литература, која е од поново време, е прикажана на 4+17 (вкупно 21) 
страница. Користената литература е повеќе од една десетина од трудот. Консултирани се 
релевантни библиографски единици, претежно од странски автори. Позитивно е што се 
користени значајни интернет страни, што го дополнува впечатокот дека во трудот се 
обработуваат современи аспекти на полициско постапување. 
 
Терминологија, стил и јазик 
 
Терминологијата која е користена во учебникот-скрипта е во согласност со прифатените 
изрази и термини за оваа област во нашата држава, иако мора да признаеме дека постои 
одреденанеусогласеност. Текстот е напишан на македонски јазик, но нужно му треба 
лекторирање. Стилот на пишување на учебното помагало не е доволно јасен и разбирлив 
(можеби како резултат на користење на странска литература и невоедначени преводи на 
поими во македонскиот јазик), но тоа не ја намалува неговата вредност и секако ќе 
придонесе за востановување на воедначени преводи. 
 
Заклучок 
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Трудот со наслов „Меѓународнаполициска соработка„ од авторот вон. професор д-р Раде 
Рајковчевски претставува важен истражувачки производкој ја дополнува празнината во 
процесот на едукација на студентите кои ја изучуваат полициската организација и 
аспектот на меѓународната полициска соработка, со нови содржини и спознанија, важни за 
создавање современа полициска организација и полициски службеници кои компетентно 
ќе се вклучат во меѓународнатаполициска соработка. Овој труд исто така придонесува за 
збогатување на полициските знаења и содржините за ефикасно постапување во 
соработката со странски полициски организации. 

Делото„Меѓународнаполициска соработка„ се темели на сознанија од полициската теорија 
и практикапретежно од странски држави или организации, за прв пат собрани и 
обработени во вид на учебник-скрипта во Република Северна Македонија.  
 
Во соработката меѓу рецензентите и авторот, вон. професор д-р Раде Рајковчевски беше 
воспоставена квалитетна комуникација и разговор за конкретни делови од трудот. 
Авторот со интерес ги анализираше предлозите кои му беа доставени и направи обид да 
прифати поголем дел од сугестиите на рецензентите. Текстот кој беше предмет на 
рецензија е прилагоден на содржините кои се изучуваат по предметот Меѓународна 
полициска соработка. Иако некои делови од организацијата на државните институции кои 
се прикажани во трудот подлежат на брзи промени, сепак рецензентите се согласни дека и 
со овие делови трудот е извор на актуелни информации и претставува солидна 
библиографска единица за изучување на Меѓународната полициска соработка. Материјата 
која се обработува во овој труд е динамична по својата природа и таа во континуитет ќе се 
менува, надополнува и ќе се проверува во секојдневното работење. На авторот, кој има 
значајно искуство во пренесување на своите знаења кон студентите, му сугерираме 
натамошно следење и усвојување на практичните знаења од областа на полициското 
работење, бидејќи тоа е многу важно за сеопфатно разбирање на меѓународната полициска 
соработка. 
 
Севкупно, материјалот кој е доставен за рецензија претставува основа за усвојување на 
знаења од предметот Меѓународна полициска соработка. Вредноста на овој труд се огледа 
во фактот што во релевантната академска литература на национален план не постојат 
трудови кои систематски се бават со третирањето на Меѓународна полициска соработка . 
 
 
ПРЕДЛОГ 
 
Сметаме дека ракописот кој е предмет на рецензија ги исполнува критериумите за 
користење како скрипта за предметот Меѓународна полициска соработка на Факултетот за 
безбедност-Скопје. Факт е дека ваков труд недостасува на Факултетот,со што се 
наметнува потербата од издавање на ваков вид скрипта која со одредени дополнувања 
секако ќе прерасне во основен учебник. 
 
Врз основа на наведеното  во овој Извештај Рецензентите му предлагаат на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје да го прифати овој Извештај, а 
ракописот под наслов Меѓународна полициска соработка од авторот вон. професор Раде 
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Рајковчевски, да биде објавен како  скрипта за предметот Меѓународна полициска 
соработка на првиот циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје. 
 
 
 
 
проф. Др. Трпе Стојановски с.р. 
проф. д-р . Снежана Никодиновска Стефановска с.р.  Скопје, 23 февруари, 2022 
година 
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РЕЦЕНЗИЈА 

На ракописот „Прирачник за криминалистичка и финансиска истрага“ 

од авторот проф. д - р Светлана Николоска 

Со одлукабр. 08 – 60/09 од 20.01.2022 година на Наставно научниот совет на 
Факултетот за безбдност во Скопје за рецензенти на трудот „Прирачник за 
криминалистичка и финансиска истрага“ од авторот проф. д - р Светлана Николоска 
определени се: 

1. Проф. д-р Снежана Мојсоска, редовен професор на Факултетот  за безбедност во 
Скопје избрана во научната област Политичка економија (50301) и научната 
област Финансии (50326) 

2. Проф д-р Методија Ангелески, редовен професор на ФОН Универзитетот – 
Скопје избран во научната област Криминалистика (51600)  

Врз основа на член 19 од Правилникот за организација на издавачката дејност на 
„Универзитетот Св. Климент Охридски“ – Битола, наведениот труд во ракопис многу 
внимателно е проучен и врз основа на т тоа се поднесува следниов 

 

                                                    И З В Е Ш Т А Ј  

 

1. СОДРЖИНА  И АНАЛИЗА НА ТРУДОТ  

 
Трудот „Прирачник за криминалистичка и финансиска истрага“ од авторот 

проф. д - р Светлана Николоскае изработен компјутерски текст во фонт Times New Roman 
на 105 страни, фонт 12, единечен проред.  

Трудот е структуиран од Вовед, дел 1-Криминалистичка истрага и дел 2 -
Финансиска истрага, како и користена литература. Во составот на трудот се поставени 
сценарија и проблемски задачи.  

Во Воведот (6 – 9) авторот ја истакнува потребата од еден ваков Прирачник кој ќе 
им овозможи на студентите кои го изучуваат предметот „Методика на истражување на 
општ криминалитет“. Авторот во воведот истакнува дека понудениот прирачник може да 
користи и за „Криминалистичка методика“, „Криминалистичка тактика и методика“  и 
„Недозволена трговија со дрога“ паралелно со стекнувањето на теоретските знаења за 
криминалистичките методики на откривање, расветлување, докажување и превенција на 
класичните кривични дела, да се стекнат и со вештини за нивна примена во однос на 
прибирање, анализа на општи информации поврзани со криминални случаи кои се сторени 
или во подготовка, да ги презентираат со оперативен материјал, да знаат да препознаат 
индиции, да формираат основи на сомневање со цел водење на криминалистичка контрола 
и врз основа на поставени верзии да водат криминалистичка обработка преку примена на 
законски мерки и дејствија и примена на процедури, тактики и техники. Авторот ја 
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потенцира потребата од сеопфатно водење на криминaлистичките истраги и во насока на 
откривање, обезбедување на криминално стекнатите приноси и имот но и во конкретни 
случаи покренување на паралeлни финансиски истраги за кривичните дела од класичниот 
криминалитет кога постојат индиции дека сторителите се стекнале со противправна 
имотна корист, дека таа корист е генерирана, пренесена и сл., а се со цел целосно 
расветлување на криминалните ситуации како во делот на обезбедување на докази за 
кривичните дела, осомниченост на сторители, така и во делот на обезбедување на докази 
за видот и висината на криминално стекнатите приноси и овозможување на конфискација 
и обесштетување на оштетените.  

Првиот дел од трудот е најобемен (10 – 88) и е структиран од 8 целини и тоа: 
1. Криминалистичка истрага 

1.1.Оперативно постапување 
2. Криминалистичка истрага кај имотните деликти 

2.1.Криминалистичка истрага кај кражба 
2.2.Криминалистичка истрага кај тешка кражба 
2.3.Криминалистичка истрага кај разбојништво и разбојничка кражба 
2.4.Криминалистичка истрага кај измамите 
2.5.Криминалистичка истрага кај изнуди и уцени 

3. Криминалистичка истрага кај крвните деликти 
3.1.Криминалистичка истрага кај убиство 
3.2.Криминалистичка истрага кај самоубиства 

4. Криминалистичка истрага кај сексуалните деликти 
4.1.Криминалистичка истрага кај силување 
4.2.Криминалистичка истрага за сексуално злоставување на работно место или 

сексуален мобинг 
4.3.Криминалистичка истрага кај сексуална злоупотреба на деца до 14 годишна 

возраст 
5. Криминалистичка истрага кај семејното насилство 
6. Криминалистичка истрага кај злоупотребата на културното наследство 
7. Криминалистичка истрага кај фалсификувањето на исправи 
8. Криминалистичка истрага кај злоупотребата на дрога 

Наведените целини се поврзани со криминалистичките методики за 
криминалистичко истражување на групациите на кривични дела од областа на општиот 
(класичен) криминалитет.  

Првата целина е насловена „Криминалистичка истрага“ (10 - 25), во овој дел 
авторотпотенцира дека криминалистикатаима свој методолошки состав преку кој критички 
ги опсервира постоечките правила на криминалистиката (de legelata) ги систематизира и 
анализира, обликува и дефинира начела и институти на криминалистиката  и предлага 
измени (de lege ferenda) кои одговараат на развојот на современите и актуелни  и 
очекувани појавни облици на криминалитет. Дека меѓусебните односи  како правила на 
откривање (хеуристички аспекти)  и докажување (силогистички аспекти) на кривичните 
дела, а користи и своја терминологија за објаснување на одредени постапки и правила и 
нивната соодветна примена. Теоријата и праксата на криминалистиката меѓусебно се 
надополнуваат и заеднички допринесуваат за остварување на единствената цел и задачи на 
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криминалистиката (in ultima linea) за превенција и репресија на криминалитетот. 
Криминалистичката истрага подразбира процес на откривање, прибирање, подготовка, 
идентификација и претставување на докази според кои може да се утврди што се случило 
и кој е сторителот, но и трагање по вистината за целосно расветлување и обезбедување на 
докази кои се неопходни за покренување и понатамошниот тек на кривичната постапка.  

Во поднасловот е  разработен процесот на оперативно истражување, а тоа е 
процесот од информација до реализација, што би значело од добивање на првичните 
општи информации, случајот се води кон подигнување на степенот на сомневање на 
„основи на сомненија“ кои се битни за преземање на конкретни мерки и дејствија до 
„основано сомневање“ и покренување на обвинение од страна на обвинителот кој е 
странка во кривичната постапка која го брани обвинението врз основа на докази кои се 
обезбедени во криминалистичката истрага. Се што ќе се пропушти во овој процес 
претставува потешкотија која понатаму е се посложено да се расветли, односно да се реши 
конкретен проблем, значаен за текот на постапката. Во криминалистиката посебно во 
оперативната дејност провејува максимата „неуспехот на оперативците, е успех за 
криминалците“. Токму поради тоа и се потребни стекнување на теоретски знаења, но и 
како тие знаења да се применат во практиката, а практиката е оперативната дејност, 
најзначајна за криминалистичкото истражување. Авторот со цел да ги охрабри студентите 
да размислуваат и да применат знаење им поставува прашања за да се потврди теоретското 
знаење, потоа проблемска задача да прикажат процес на оформување на степените на 
сомневање, а врз основа на тоа да се отвори дискусија за сите прашања поврзани со 
криминалистичката истрага, посебно оперативното истражување и целиот тој процес. 
Посебно дискусијата се насочува кон прашања поврзани со развивање на оперативна 
мрежа, организациона поставеност во оперативното постапување и потикнување на 
студентите да применат знаење како и кои мерки ќе ги применат во делот на оперативните 
комбинации и оперативните акции. Видливоста на оперативната работа е преку 
изготвување на оперативни материјали посебно значајни се оперативните информации 
како се прибираат, формулираат и презентираат, клучен елемент за оперативното 
истражување. Овој дел е воведен за криминалистичките истраги за сите кривични дела кои 
се систематизирани во повеќе групации врз основа на нивните криминалистички 
карактеристики и битен студентите понатаму од општото да се остручуваат кон посебните 
проблемски задачи.  

Вториот поднаслов „Криминалистичка истрага кај имотните деликти“ (26 - 53), е 
структуиран од следните целини и тоа: Криминалистичка истрага кај кражба, 
Криминалистичка истрага кај тешка кражба, Криминалистичка истрага кај разбојништво и 
разбојничка кражба, Криминалистичка истрага кај измамите, Криминалистичка истрага кај 
изнуда и уцена. Криминалистичко истражување на имотните деликти е сложен 
организациски процес и се одвива од момент на дознавање до целосно расветлување. 
Организациската поставеност, примањето информации за сторено кривично дело, 
координација со јавниот обвинител е процес со кој студентите треба да се запознаат, за се 
што се презема кои оперативни материјали треба да се изработат, бидејќи со тоа 
оформуваат предмет на криминалистичко истражување. За сите наведени целини најпрво е 
дадено кратко теоретско воведување, за да потоа се потикнат студентите своите теоретски 
знаења ги искористат кон градење на вештини за препознавање на криминалистичките 
карактеристики кај сите поединечни имотни кривични дела кои се гонат по службена 
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должност да знаат како да класификуваат кривично дело согласно одредбите од 
Кривичниот законик на Република Македонија. Потоа да применуваат знаења во делот на 
планирање на мерки и активности за водење на случај од поедоставен до посложен случај 
и токму во таа насока се и поставените проблемски задачи и прашањата за дискусија. 
Поставените задачи посебно изготвувањето на оперативен материјал (записник за примање 
на кривична пријава, службена белешка, кривична пријава) е доста значајно бидејќи 
студентите се стекнуваат со вештини за изготвување на истите и тоа понатаму ќе им 
користи во нивната професионална работа од аспект што резултатите на оперативната 
работа се гледаат преку законски преземените мерки и дејствија презентирани преку 
оперативен материјал.  

Третиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај крвните деликти“ (54 – 64)е со 
две целини и тоа: Криминалистичка истрагакај убиство и Криминалистичка истрагакај 
самоубиства. Во првата целина е посветено внимание на стекнување на знаења и примена 
на истите во градење на вештини за криминалистичко истражување на криминални 
ситуации кај најтешките кривични дела со елементи на убиства. Студентите треба да знаат 
да водат случај, да бидат дел од тимот, да примаат и делегираат обврски, да планираат 
мерки и дејствија во зависност од конкретна криминална ситуација. Треба да знаат да 
постават, градат и елиминираат верзии. Поради тоа поставени се прашања и проблемски 
задачи за постапување по пријавено убиство, по пронајден леш и при други ситуации се со 
цел градење на вештини кога и како се соработува, како се планираат и кои мерки, што е 
неопходно во прв оперативен зафат, кои мерки се водат паралелно, како се изготвуваат 
оперативните материјали, како се оформува предмет, се прави анализа на се што е 
преземено и како се изготвува посебен извештај и кривична пријава, посебно во делот на 
формулирање на диспозитив и образложение како на постапката, така и анализа на 
начинот и вредноста на доказите. Втората целина се однесува на криминалистичкото 
истражување на самоубиствата, иако самоубиството не е кривично дело, потикнувањето е, 
но и практиката бележи бројни фингирани самоубиства на сторени убиства. Студентите 
преку поставени прашања, проблемски задачи ќе се стекнат со вештини да водат случај, да 
прават оперативни комбинации во насока на обезбедување на докази, но и нивна анализа 
за целосно расветлување на случајот и истиот да биде документиран со целокупен 
оперативен материјал. 

Четвртиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај сексуалните деликти“ (65 – 76) 
е составен од следните целини: Криминалистичка истрага кај силување, Криминалистичка 
истрага кај сексуално злоставување на работно место или сексуален мобинг, 
Криминалистичка истрага кај сексуална злоупотреба на децата до 14 годишна возраст. Во 
овој поднаслов, авторот дава кратко објаснување за сексуалните деликти со цел да ги 
потикне студентите теоретското знаење да го применат преку давање одговор на 
поставените прашања и проблемски задачи со цел да ги пронајдат одговорите на деветте 
криминалистички прашања. Во првата целина се обработува силувањето како најтежок 
облик на сексуални деликти, со свои специфичности, а истите се проблем на 
криминалистичкото истражување. Во тој процес се потребни вештини како за постапување 
при откривање на сторител, така и вештини за прифат и подршка на жртвата. Посебни 
криминални ситуации во поново време се сексуалниот мобинг на работно место, 
проблематика со која ќе се соочуваат сегашните студенти како идни практичари и поради 
тоа е посветено внимание како да постапат во такви криминални ситуации. Како посебно 



25 
 

сензитивна работа е сексуалната злоупотреба на децата до 14 годишна возраст која се 
манифестира како физичка сексуална злоупотреба, но и нивна злоупотреба при изработка 
на компјутерска детска порнографија. Работата со децата жртви е посебно захтевна и 
потребно е градење на вештини за работа со децата жртви. За сите целини се дадени 
соодветни прашања и проблемски задачи преку кои студентите ќе се стекнат со вештини 
за водење на случај, за тимска работа, за планирање и тактичко постапување и изработка 
на соодветен оперативем материјал, а посебно кривични пријави кои се секогаш пообемни 
бидејќи се работи за сложени криминални ситуации кои треба да се образзложат преку 
конкретно обезбедените докази.  

Петтиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај семејното насилство“ (77 -  78)  е 
посветен на стекнување на вештини кај студентите како да препознаваат семејно 
насилство и кои се облиците на семејно насилство, а потоа врз основа на преземените 
мерки и дејствија да класифицираат конкретно кривично дело. Овие случаи се водат во 
соработка со други надлежни институции и тела и треба да се знае кога и како се 
вклучуваат, како соработуваат и во кој дел и како се води сеопфатен случај како во 
расветлување и докажување на кривичните дела, така и за помош и подршка на жртвите на 
семејното насилство и во таа насока се поставени прашањата за студентите и проблемската 
задача. 

Шесттиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај злоупотреба на културното 
наследство“ ( 79 – 80) е посветен на стекнување на знаења и вештини кај студентите пред 
се да препознаат криминален случај со елементи на злоупотреба на културното наследство 
за каков криминал, односно кривично дело станува збор, кои мерки и дејствија ќе ги 
преземат, како тимски ќе работат и како ќе водат случај, посебно да се стекнат со вештини 
за препознавање на организираност и поврзаност на сторителите како битен елемент кај 
сложените криминални ситуации, кои може да  имаат и меѓуграничен и интернационален 
карактер. Студентите преку поставените прашања за дискусија и проблемската задача ќе 
можат да градат вештини на водење случај и изготвување на оперативен материјал. 

Седмиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај  фалсификување на исправи“ (81 
– 82), идеата на авторот е да студентите стекнатвештини за водење на случај со елементи 
на фалсификување на исправи и тоа какви видови на исправи, начинот и средствата на 
фалсификување, тимскиот пристап во работењето, посебно во делот на утврдување на 
оригиналност или фалсификуваност на конкретна исправа, целта на употребата на  истата 
и земање на материјал за понатамошно вешатење. Прашањата за дискусија и проблемската 
задача ќе им овозможи на студентите да се запознаат со тоа како и кои се битни елементи 
во процесот на расветлување и обезбедување на докази. 

Осмиот поднаслов „Криминалистичка истрага кај злоупотребата на дрога“ (83 – 88), 
во него авторот посветува внимание студентите своето теоретско знаење од предавања да 
го искористат и за градење на вештини за оперативно постапување посебно кај 
специфичен облик на криминал кој има безброј начини на извршување, се посовремени 
видови на дроги како и други психотропни супстанции и прекурзори. Најпрво да знаат 
дека овој криминал не се пријавува, за овој криминал се дознава преку оперативна работа 
со оперативна мрежа. Како се формира, како се одржува, како се примаат и проверуваат 
информации кога и како се поднесува оперативна информација, а потоа и вештини за 
оперативно комбинирање на мерки и дејствија и оперативна акција. Студентите преку 
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прашања, дискусија и решавање на проблемски задачи ќе градат вештини како за водење 
на случај, тимска работа, така и за оформување на предмет и изготвување на целокупен 
оперативен материјал и кривична пријава.  

Вториот дел од трудот „Финансиски истраги“ (89 – 103)  е со уште еден поднаслов 
„Методи на финансиските истраги“ и истите се посветени на една понова тема која 
станува се поактуела посебно при целосното истражување на имотно мотивираниот 
криминалитет. Финансиските истраги се еден од најзначајните сегменти во стратегијата за 
спротивставување на имотно мотивираниот криминалитет, посебно, организираниот, со 
оглед дека се овозможува идентификување на ,,трагите“, на незаконско стекнатите пари и 
нивното следење, односно лоцирање. Затоа следењето и фокусирањето врз приносите од 
криминалните дејствија на сторителите на кој било облик на поединечен криминален акт 
или дело на организиран криминал треба да биде главна задача на силите за спроведување 
на законот (органите на прогон), преку финансиските истраги да го идентификуваат, 
одземат и конфискуваат криминално стекнатиот принос и имот.  Потенцирана е потребата 
од справувањето со криминалот и неговите сторители е цел на секоја организирана држава 
која развива концепти за примена на ефикасни средства и методи во процесот на 
истражување на кој било криминален облик кој резултирал со против правно стекнување 
на приноси. Конфискацијата на криминалните приноси треба да биде ефикасна алатка за 
борба против криминалот чија главна цел при истражување и обезбедување на докази за 
извршените кривични дела е имотот кој е стекнат од тие кривични дела и докази за 
сторителитекои го поседуваат или управуваат со тој имот или пари. Исто така е дадено 
образложение дека финансиските истраги се спровуваат и за класичните кривични дела 
кои согласно направените истражувања се систематизираат во високо ризични кривични 
дела од кои сторителите се стекнуваат со високи криминални приноси кои треба да се 
пронаоѓаат, обезбедуваат и да се овозможи нивна конфискација.  

Обработени се методите на финансиската истрага кои со закон се предвидени и 
овозможуваат разграничување (разлачување на криминално стекнатите приноси и имот од 
легално стекнатиот имот и други приходи). Земено е во предвид потребата студентите да 
се стекнат со основни знаења за финансиската истрага од повеќе причини, а пред се за тоа 
што бројни се случаите на извршување на класични кривични дела каде сторителите имаат 
имотен, односно финансиски мотив. Бројни во криминалистичката пракса се 
разбојништвата со богат криминален плен, тешки кражби со украдени милионски износи, 
но застапени се и платени убиства, а веќе во светот како исплатлив „криминален бизнис“ 
станува се повеќе компјутерската детска порнографија. Но, сепак се смета дека 
финансиските истраги се неопходни при расветлување и обезбедување на докази кај 
злоупотребата на дрога од која сторителите се стекнуваат со огромни финансиски 
средства, а нивното следење и обезбедување е неопходна финансиска истрага. Студентите 
треба да знаат дека покрај криминалистичката истрага може да се покрене и реализира 
финансиска истрага во насока на целосно расветлување на сложените криминални 
ситуации и обезбедување на докази за видот и висината на криминалните приноси и 
овозможување на нивна конфискација како мерка која се изрекува со правосилна судска 
пресуда заедно и со основната санкција.  

На крајот од трудот прикажана е користена литература од домашни и странски 
автори поврзана со содржината на трудот како и користени закони и интернет извори.  
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2. ОПШТА ОЦЕНКА 
 

Трудот „Прирачник за криминалистичка и финансиска истрага“ од авторот 
проф. д - р Светлана Николоска е оригинално дело кое се надоврзува на претходно 
објавениот учебник  и ја оправдува целта на негова изработка во насока на овозможување 
на студентите да се стекнуваат со вештини за поврзување на теоријата со практиката. 
Ракописот методолошки е добро конципиран со тоа што студентите на Факултетот за 
безбедност во Скопје кои го изучуваат предметот „Методика на истражување на општ 
криминалитет“ и  своите теоретски знаења кои ги стекнуваат  на предавањата, може да ги 
применат во креирање на вештини за практично постапување во конкретни криминални 
ситуации. Посветено е внимание да преку поставени прашања за студентите, проблемски 
задачи, прашања за дискусија и поставени проблеми за изготвување на оперативен 
материјал, студентите да вложат труд и знаење  за нивната понатамошна професионална 
работа, самото профилирање на кадри од областа на криминалистиката подразбира и 
нивно оспособување за практично и стручно постапување. Студентите  треба да се 
обучуваат да протоколираат случај, да прават спој на теоретските знаења со практичните 
потреби  на оперативното постапување во севкупниот процес на криминалистичко 
истражување и да бидат способни за подготовка на оперативни материјали, а посебно 
нивна анализа при изготвување на кривична пријава. Со делот од трудот посветен на 
финансиските истраги им се овозможува на студентите да се запознаат со потребата од 
нивно покренување посебно кај криминалните ситуации од кои произлегуваат индиции за 
стекнати високи криминални приноси за сторителите, а кои може да се откријат и 
обезбедат со соодветна реакција, односно финансиска истрага.  

Прирачникот ја оправдува идејата на авторот, стилот на пишување е јасен и 
разбирлив со што се овозможува студентите да се поттикнат со вложување на труд  да се 
остручуваат во текот на студирањето посебно во делот на примена на знаењата од 
теоријата како практично да ги применат.  

Авторот на трудот како криминалистички теоретичар, педагог и поранешен  
практичар, континуирано работи на проучување на криминалистичката методика, и 
нејзините трудови ја збогатија македонската криминалистичка литература,а со 
изготвувањето на овој Прирачник се остварува нејзината идеја студентите да се стекнуваат 
со повеќе практични вештини за нивната идна професија.  Во трудот е вложен труд 
посебно во делот на поставување на прашања и проблемски задачи кои ќе им овозможат на 
студентите и усовршување како на нивните знаења, така и на примена на 
криминалистички термини и поими во нивното изразување. 

Препорака за авторот е да има понатамошна плодна работа и посветен иден 
ангажман за подготовка на втор Прирачник кој ќе биде посветен на економските деликти и 
нивното криминалистичко и финансиско истражување.  
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3. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 

Со овој труд, авторотпокажува дека во континуитет работи, истражува и пишува и 
со тоа ја збогатува  и  македонската криминалистичка теорија. Нејзиниот опус на објавени 
учебници е богат каде ги преточува своите знаења, проучувања и истражувачки резултати 
и како искусен поранешен криминалистички практичар, а сега веќе изграден 
криминалистички теоретичар и педагог кој ја гради успешно универзитетската 
кариера.Преку еден ваков Прирачник ќе се даде голем придонес за пренесување на 
знаењата, искуствата и вештините на студентите во нивната едукација. 

 

 

Понудениот ракопис – трудот под наслов „Прирачник за криминалистичка и 
финансиска истрага“ од авторот проф. д-р Светлана Николоска, треба да се објави како 
Прирачник кој може да се користи за потребите на студенти запишани на додипломски 
студии, но и на постдипломските студии, но овој Прирачник може да се користи и во 
процесот на континуирано учење на полициските службеници.  

 

 

Скопје, 18.02.2022 година                                                  РЕЦЕНЗЕНТИ 

                                                                               Проф. д-р Снежана Мојсоска с.р. 

                                                                               Проф. д-р Методија Ангелески с.р. 
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