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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА ИЗБОР НА  НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ  ОБЛАСТИ 

 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО (51605) И ДРУГО (ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ 

И СУДСКО ПРАВО) 50835   

 Наставно-научниот совет на Факултетот за правни  и политички науки во состав 

на Американскиот универзитет на Европа – ФОН, на седница одржана на 22.12.2022 

година, по објавениот конкурс за избор на наставник од областа Кривично процесно 

право (51605) и Друго (Правосуден систем и судско право) 50835  во дневниот весник 

„Нова Македонија“ на ден 01.12.2022, донесе одлука за формирање комисија за избор на 

наставник за научните области  Кривично процесно право (51605) и Друго (Правосуден 

систем и судско право) 50835  во следниот состав: 

1. Академик проф. Владо Камбовски – претседател на комисија 

2. Проф. д-р Гордана Лажетиќ – член 

3. Проф. д-р  Стефан Буџакоски – член. 

 

 По разгледување на поднесената документација што ни беше доставена, 

рецензентската комисија на Наставно-научниот совет на на Факултетот за правни  и 

политички науки во состав на Американскиот универзитет на Европа – ФОН, Скопје, го 

поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 01.12.2022, 

за избор/реизбор на наставник за научните области Кривично процесно право (51605) и 

Друго (Правосуден систем и судско право) 50835 се пријави: 

1. Д-р Наташа Тодоровска 
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                        I 

ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ: 

 

1. Д-р Наташа Тодоровска 

Биографски податоци и обрзование на кандидатот 

 Д-р Наташа Тодоровска е родена на 17.01.1987 во Скопје. Своето средно 

образование го продолжува во Д.С.Е.П.У. „Васил Антевски – Дрен“ и го завршува со 

просечен успех 5,00 и се стекнува со образовен профил правен асистент. Од 2005 до 2008 

година се запишува на Факултет за правни науки, на Првиот приватен универзитет – 

ФОН. Правните студии од прв циклус ги завршува со просечен успех 10,00 и се 

стекнува со научен степен дипломиран правник. Како првенец на генерација, го 

продолжува своето студирање на Факултетот за правни науки на ФОН Универзитетот, 

постдипломско образование, втор циклус (специјалистички) студии, насока 

правосудни студии. Тие ги завршува со просек 10,00 со што се стекнува со право на 

подготовка на специјалистички студии. Во ноември 2009 година го одбранува својот 

специјалистички труд со теза „Проучување на личноста на сторителот на казненото 

дело“ со што се стекнува со научен степен правник-специјалист по правосудство, 

насока правосудни студии. Постдипломско образование,  втор циклус (магистерски) 

студии ги завршува со просечен успех 10,00 и го пријавува магистерскиот труд на 

тема: „Постапка за утврдување на вина на сторител на казнено дело“. Со завршување на 

вториот циклус (магистерски) студии, се стекнува со научен степен магистер по 

правни науки, насока правосудство. Во 2011 година се запишува на трет циклус на 

правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје, на насоката казнено 

право, каде ги завршува студиите со просечна оценка 9.77. На 25.12.2017 година одбрани 

докторска дисертација на тема „Казнено-правен статус на заштитените сведоци во 

борбата со тешките форми на криминалитет“ пред комисија во состав на: акад. проф. д-

р Владо Камбовски (ментор), проф. д-р Никола Тупанчески, проф. д-р Гордана Лажетиќ, 

проф. д-р Гордан Калајџиев и проф. д-р Тодор Витларов, со што се стекнува со научен 

степен доктор на правни науки од областа на казненото право.  

 

   

Работно - професонално искуство 
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Како студент со највисок просек и првенец на генерација, добитник на пофалници и 

награди од ФОН Универзитетот, прогласена е за студент со највисок просек на 

генерација 2005/2006, потоа за најдобар студент на генерација 2007/2008 и првенец на 

генерација на правни науки на генерација 2009. Од декември 2009 година на истиот е 

ангажирана, а на седницата одржана од Наставно-научниот совет на ден 08.03.2010 

година избрана е за демонстратор на предметот казнено право. Како демонстратор 

ангажирана е и на вовед во правото, казнено право, казнено процесно право и 

казнено право – применета програма. Во текот на наставниот процес, во 2011 година 

е избрана како помлад асистент на предметите од областа на правните дисциплини, 

во 2014 година е избрана како асистент од областа на казненото право и повторен 

избор во 2016 година како асистент од областа на казненото право со што е 

ангажирана по предметите вовед во правото, казнено право, казнено процесно право, 

организиран криминалитет и пенологија на прв циклус на студии на Факултетот за 

правни науки и Факултетот за детективи и безбедност на ФОН Универзитетот, и по 

предметите казнено право – применета програма, казнено право – посебен дел, 

казнено процесно право – применета програма, компаративно казнено процесно 

право, посебни канзнени постапки, филозофија на правото и методологија на 

правно-политички истражувања на втор циклус на студии на Факултетот за правни 

науки на ФОН Универзитетот. Во мај 2018 година е избрана во наставно научно звање 

Доцент од областа на казненото право. По изборот покрај казнено процесно право 

кандидатката ги предава предметите: Судско право, Казнено процесно право-

применета програма, Посебни казнени постапки, Компаративно казнено процесно 

право, Криминалистичка тактика 2, Превенција на криминалитет и Практична 

обука.  

Канидатката била ментор на повеќе од 25 дипломски трудови, 20 специјалистички 

трудови и 10 магистерски трудови. Била претседател и член на комисија во повеќе од 50 

одбрани на дипломски, специјалистички и магистерски труодови.  

Во рамките на својот професионален ангажман во последните пет години д-р 

Тодоровска била член на уписна комисија на Факултетот за правни и политички науки 

за академската 2020/2021 година, член на комисија за изработка на елаборати за 

акредитација на студиски програми за правни науки прв и втор циклус на студии 

2020/2021 година и е член на координативно тело за уписи во период 2020 2023 година. 
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Научно истражувачка работа  

 

Во научно-истражувачкиот процес, според приложената документација д-р 

Тодоровска во последните пет години е автор и коавтор на неколку меѓународни 

трудови. Меѓу нив се: 

 

1. Analysis of the protection of witnesses in modern criminal legislation, Vizione, 

30/2018; 

 

2. Penal-material protection of witnesses in the Republic of Macedonia, Proceedings of 

the Ohrid School of Natural Law 2017, Skopje, 2018; 

 

3. INSTITUTIONAL COOPERATION AS A CHALLENGE FOR EFFICIENT 

IMPLEMENTATION OF THE APPROACH OF REDUCING DRUG SUPPLY, 

Vizione, 32/2019. 

 

4. SUCCESSFUL RESOCIALISATION AND REINTEGRATION OF IMPRISONED 

PEOPLE – THE PREMISE FOR REDUCING THE RECIDIVISM, Journal of 

European and Balkan Perspectives ISSN: 2545-4854, Vol. II, 2019 

 

5. The role of the operational technical agency (ota) in the implementation of the 

communications interception measure, Vizione, 34/2019 

 

6. Analysis of the procedure for implementation of security measures in the Macedonian 

criminal legislation, Vizione, 35/2019 

 

7. The place of reconstruction in the Macedonian criminal legislation, Centrum No. 13, 

2020 

 

8. The position of the injured in the criminal legislation of the Republic of Northern 

Macedonia, Spectrum, 2021 

 

9. CRIMINAL PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL VIOLENCE, CENTRUM 

NO.16, 2021 
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10. THE WITNESS AS A EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS, CENTRUM NO.17, 

2022 

 

11.  ANALYSIS OF ALTERNATIVE MEASURES IN THE MACEDONIAN CRIMINAL 

LEGISLATISON AND THE PROCEDURE FOR THEIR IMPRISONMENT, 

CENTRUM NO.17, 2022 

 

 Покрај објавувањето на меѓународните трудови, кандидатот д-р Тодоровска се 

јавува како автор на учебници и учебни помагала:  

1. Казнено процесно право, доц. д-р Наташа Тодоровска, 2022, Издавач: Институт за 

правна едукација ПРОГРЕСИО, ISBN 978-608-4767-37-4 

2. Доказни средства, криминалистички и кривичнопроцесни аспекти, Издавач: Институт 

за правна едукација ПРОГРЕСИО, 2022 

и како коавтор со акад. Владо Камбовски на: 

1. Судско право, акад. Владо Камбовски и доц. д-р Наташа Тодоровска, 2019, Издавач: 

Институт за правна едукација ПРОГРЕСИО, ISBN 978-608-66467-0-7 

 

 Д-р Тодоровска се јавува и автор на следните делови во учебникот 

Криминалистика: Вовед, Тактика, Техника, Методика, Теории, од проф. д-р Методија 

Анѓелевски, 2018 година:  

1. Што се тоа заплашени, загрозени и заштитени сведоци? - Криминалистика, проф. д-р 

Методија Анѓелески, 2018 ISBN 978-608-65650-5-3 стр. 605-615 

2.Посебни итражни мерки- Криминалистика, проф. д-р Методија Анѓелески, 2018 ISBN 

978-608-65650-5-3 стр. 605-615 стр. 849-860  

  

 Во својот ангажман согласно доставената документација, д-р Тодоровска зела 

учество на повеќе конференции меѓу кои позначајни се:  

http://centrum.mk/wp-content/uploads/2022/06/PJESA-25.pdf
http://centrum.mk/wp-content/uploads/2022/06/PJESA-25.pdf
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1. Проф.д-р Александра Србиновска-Дончевски, доц.д-р Наташа Тодоровска 

,,Анализа на психолошкиот профил на жените жртви на 

насилство”,  конференција на тема ,,Жената како жртва на насилство-механизми 

за заштита и помош од институциите’’  АУЕ –ФОН, 07.12.2021 

 

2. International Conference - WSF2020 – The 8th World Sustainability Forum, 15-17 

September, 2020 

 

3. International Conference - Boundary Spanning Champions Online Forum, Bridging 

University and Industry, 2-3 December, 2020 

 

4. Prof. Assoc. Dr. Natasha Todorovska, Prof. Dr. Aleksandra Srbinovska The place of 

mediation in the Macedonian criminal legislation AUE FON International Scientific 

Conference ,,Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays 

Society,,  WBF Western Balkans Fund, 16th April, 2021 

 Д-р Наташа Тодоровска  се стреми да внесе современ пристап во изведувањето 

на наставата, да оствари интеракција и да оствари аргументирана комуникација со 

студентите. 

 Сакајќи да го надогради и да го прошири сопственото знаење, Тодоровска во 

рамките на својата долгогодишна научно истражувачка работа  учествувала на 

многубројни дебати, семинари и проекти. Како позначајни се:  

- Simulation International negotiations, „Cooperation in SEE-Free Trade Agreement“ 

(23-25.06.2006); 

- International Summer University Macedonia, Course: International Humanitarian Law 

(10-28.07.2006);  

- Introduction to International Humanitarian Law at Faculty of Law „Iustinian I“ – 

Skopje; (29.05.2007);  

- International Summer University Macedonia Course Global Human Rights Instruments 

Grade: A (07-20.07.2008);  

- Visa no way – виза нема шанси (декември 2008 година);  

- Uniting for Peace in Vienna (21-24.09.2008);  
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- Трибина: Млади амбасадори и дипломатијата во Р. Македонија и Европа 

(25.02.2008);  

- Дебата на тема „Закон за менаџирање на конфискуван имот во македонија“ по 

повод FLARE кампања „Season of legality“ (25.04.2009); 

- Oрганизатор на дебата на тема: „За или против легализација на марихуаната“ (03-

04.12.2010); 

- Oрганизатор и едукатор на дебата на тема: „Учество на младите во институциите 

во РМ“ ( 17.05.2011); 

- Инструктор на Импровизирано судење 2005-2006 – Факултет за правни науки, 

ФОН Универзитет (11-14.06.2006);  

- Секретар на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од 

Министерство за образование и наука на РМ; 

- Импровизирано судење 2006-2007 (јуни 2007) во својство на инструктор на 

студентите од втора година на Факултетот за правни науки, ФОН Универзитет; 

- Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) како инструктор на 

студентите од втора година на Факултетот за правни науки и Факултетот за детективи 

и безбедност, и  

- Носител, реализатор и организатор на проектот што резултураше со Практикум 

по казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на казнената 

постапка, Објавено во Скопје, декември 2008 година, ФОН Универзитет. 

  Во однос на учеството на меѓународни конференции и приложените стекнати 

сертификати од нив, како и учество на семинари и обуки од областа според 

документацијата, се издвојуваат следните:  

- Conference The Western Balkans on the road to  European Community, Serbia, 2011; 

- International Conference foe Academic Disciplines, International journal of art I 

Sciences, Conference at the American University of Rome, 2012; 

- 67 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of 

Macedonia, 2012; 

- International conference,  EUROREGIONS Integrating Societies - Generation Growth 

- Caring Resources, Struga, R. Macedonia; 

- International Conference, Promoting Human rights recent developments, 2013; 
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- International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 

2013, Skopje, 2013; 

- 69 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of 

Macedonia, 2013; 

- Еднодневно советување на тема „Мобингот според новиот Закон за заштита од 

вознемирување на работно место“, Здружение на правници на Република Мекедонија, 

2013; 

- Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and 

Western Balkans – Regional Political and Security issues, Kopaonik, Serbia; 

- The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania; 

- Конференција: „Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и 

можностите“, Скопје, 2014; 

- Семинар на тема: „Новиот Закон за кривична постапка и кривичната одговорност 

на правните лица“, Стопанска комора на Македонија, 02/2014; 

- Criminal profiling, Course of study in criminal profiling, 02/2014; 

- International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 

20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2014; 

- Научно-стручен семинар „Безбедност за све“, Златибор, Србија, 2015 година; 

- Сертификат за успешно реализиран курс по Criminology & Profiling, International 

open academy, јануари, 2017; 

- Охридска школа на природното право: „Демократија и владеење на правото“, 

МАНУ, Охрид, 2017 година; 

-  International Summer School Sarajevo, 2017, Transitional Justice as a response to 

emerging challenges in South-East Europe. Association „Pravnik“ and Konrad Adenauer 

Stiftung, Sarajevo, Bosna and Herzegovina, 2017.  

 Како позначајни активности во кои придонела со своите организациски 

способности се следните: 

- Носител, реализатор и организатор на проектот Импровизирано судење 2008-

2009 (декември 2008), Факултет за правни науки, ФОН Универзитет; со финален 

производ: „Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и 

стадиумите на казнената постапка“, објавено во Скопје, декември 2008 година, ФОН 

Универзитет;  
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- Носител и организатор на проектот Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 

2010), Факултет за правни науки, ФОН Универзитет; 

- Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет 

за правни науки, ФОН Универзитет; 

- Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет 

за правни науки, ФОН Универзитет; 

- Реализатор на практична обука по предметот детективска тактика во природни 

услови (зимски), 2012 година 

- Реализатор на практична обука по предметот детективска тактика во природни 

услови (летни), 2012 година 

- Реализатор на практична обука по предметот детективска тактика во природни 

услови (зимски), 2013 година 

- Реализатор на практична обука по предметот детективска тактика во природни 

услови (летни), 2013 година 

- Реализатор на практична обука по предметот детективска тактика во природни 

услови (летни), 2014 година 

- Заменик на раководител на научно-истражувачкиот проект од областа на 

казненото право и криминалистиката ( бр. 14-215/4 од 19.02.2014) 

- Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2014 година, Факултет 

за правни науки, ФОН Универзитет; 

- Носител, реализатор и предавач на проектот Импровизирано судење 2015 година, 

Факултет за правни науки, ФОН Универзитет. 

- Организатор и координатор на Массум во временски период 2020-2022 година; 

- Организатор и координатор на Државна матура (проект за подготовка на 

матуранти) 2022 година. 

 Како објавени меѓународни трудови трудови во временскиот период 2011-

2018 се следните: 

- Inherethic balance attainment in republic of  Мacedonia as a successful pattern for 

social and economic growth, Thematic collection XVIII science SCOOP, Technology, 

Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor; 

- Аnalysis the negative factors which are restricting the social progress in the prism of 

cultural development, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and 

Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor; 
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- The eradication of drug trafficking in the EU  through  the countries of the western 

Balkans,  Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258 :: Volume 01 :: Number 

04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net, coauthor; 

- Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster 

integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS Integrating 

Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, 

http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor; 

- The status of organized crime in the process of globalization - special focus on drug 

trafficking, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, 

R. Macedonia, 2013, 

http://eprints.ugd.edu.mk/10931/1/Zbornik%20na%20trudovi_MIT%20(1).pdf; 

- Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, 

International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, 

Скопје, Р. Македонија, 04-06.10.2013 година, coauthor; 

- CORUPTION AND POLITICAL CONNECTIONS, VIZIONE 20/2013, The 

Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup,  coauthor; 

- The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western 

Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the 

limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, 31.10-

03.11.2013, Kopaonik, Serbia, coauthor; 

- USE VS. ABUSE OF SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES IN DETECTING 

SEVERE FORMS OF CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA, The International 

Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania; 

- Заштитениот сведок во казненото законодавство на Република Македонија 

– научно списание „Хоризонти“, 2014 година (серија А – општествени и хуманистички 

науки); 

- Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of 

penalties, International scientific conference Criminalistic education, situation and 

perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2016, 

http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/Vodinelic%20II%20del.pdf; 

- Preventive-repressive system in the prevention of organized crime, Vizione, 26/2016, 

https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLYkc1TVhBdEJFaGc/view; 

http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/10931/1/Zbornik%20na%20trudovi_MIT%20(1).pdf
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/Vodinelic%20II%20del.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLYkc1TVhBdEJFaGc/view
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- Анализа на примената на мерката притвор со осврт на јавното обвинителство во 

македонското казнено законодавство, Centrum 6/2016, http://www.centrum.mk/wp-

content/uploads/2016/12/296-314.pdf; 

- Analysis of reformed criminal procedure legislation, Vizione, 27/2017; 

- Тhe collaborator of justice in the Macedonian criminal legislation, Vizione, 28/2017; 

- The protection of the witness as a risk for the rights of defense in the criminal procedure, 

International journal of rule of law, transitional justice and human rights, Year 8, Volume 8, 

ISSN 2232, 

https://www.academia.edu/35450263/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LA

W_TRANSITIONAL_JUSTICE_AND_HUMAN_RIGHTS_Year_8_Volume_8; 

- Procedural protection of witnesses in the criminal procedure in Republic of Macedonia, 

Vizione, 29/2018 

- „Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените 

дела и стадиумите на казнената постапка“, ФОН Универзитет, Скопје, 2011 година; и  

- „Практикум од областа на казненото право и криминалистиката“, Коста Абраш, 

Охрид, 2014. 

 

 Покрај објавувањето на меѓународните трудови, кандидатот д-р Тодоровска се 

јавува и како автор на трудови кои ги презентирала на конференции во рамките 

на третиот циклус на студии и тоа: 

 

- „Казнено-правен статус на заштитени сведоци – компаративна анализа“, научен 

труд, Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет 

„Јустинјан Први“, октомври 2013; 

- „Практични проблеми при примена на посебните истражни мерки“, научен труд, 

Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет 

„Јустинјан Први“, мај 2014; 

- „Основни тенденции на реформите на казненото законодавство“, научен труд, 

Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет 

„Јустинјан Први“, април 2013; 

  Од она што е приложено во прилог на документацијата, значајно е да се истакнат 

неколку пофалници кои и биле доделени: 

http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2016/12/296-314.pdf
http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2016/12/296-314.pdf
https://www.academia.edu/35450263/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LAW_TRANSITIONAL_JUSTICE_AND_HUMAN_RIGHTS_Year_8_Volume_8
https://www.academia.edu/35450263/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LAW_TRANSITIONAL_JUSTICE_AND_HUMAN_RIGHTS_Year_8_Volume_8
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- Пофалница за покажан највисок успех (10,00) од генерација 2005/2006 година на 

Факултетот за правни науки, (02.10.2006 година); 

- Уверение од Претседател на Управен одбор, м-р Фијат Цаноски за најдобар 

студент од генерација 2007/2008 година, на Факултетот за правни науки (02.10.2008 

година); 

- Уверение за првенец на генерација на Факултетот за правни науки, ФОН 

Универзитет (27.05.2009 година); 

- Првенец на генерација на Факултетот за правни науки, втор циклус на студии 

2009/2010 година, со просек 10,00 (28.03.2012); 

- Сертификат за успешно реализиран проект „Фабрика на знаење“ помеѓу Фабрика 

„Карпош“ АД Скопје и Универзитет ФОН во академската 2012/2013 година; 

- Благодарница за придонес во развојот на единицата при Министерството за 

внатрешни работи, АЛФА, 2013; 

- Благодарница за особен придонес во реализција на научно-истражувачки проект 

од областа на казненото право и криминалистиката, 2014 година и 

- Благодарница за посебен придонес во ребрендирање на Универзална сала како 

дел од проектот „Фабрика на знаење“ во организација на ФОН Универзитетот, 2014 

година. 

  Пријавениот кандидат имa доставено потврда за позитивна оценка од 

самоевалуација од Факултетот за правни и политички науки при Американскиот 

универзитет на Европа Фон. 

 Кандидатот приложува документација од која се гледа дека завршила курс по 

компјутери (Microsoft Office) и активно го владее англискиот јазик (Cambridge 

English Level 1 Certificate in ESOL International, Pass with distinction, Level B2) како 

и основно познавање на албанскиот јазик.  

 Д-р Наташа Тодоровска во 2015 година положила и правосуден испит.  
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II 

ЗАКЛУЧОК 

Од изнесените податоци за кандидатот д-р Наташа Тодоровска, Комисијата 

заклучи дека кандидатот ги исполнува условите предвидени во Законот за високо 

образование. Д-р Наташа Тодоровска со својата досегашна посветеност на 

образованието и науката, покажа дека станува збор за квалитетна, трудољубива и 

одговорна личност која покажува интерес за сопствено надоградување и усовршување, 

а во име на придонес во образовниот процес. Кандидатката поседува одлични 

способности за тимска работа, како и комуникациски, креативни и аналитички 

квалитети. Кандидатката д-р Тодоровска дава особен придонес во научно-

истражувачкиот процес и наставно-образовниот процес преку целокупниот свој 

ангажман. Континуиранато вложување во сопственото образование и надоградување го 

покажува преку континуиран процес на надградување и постигнување на научно-

истражувачки резултати. Истото се потврдува со просечната оценка на завршениот 

прв циклус на студии 10.00, просечната оценка на завршениот втор циклус на 

студии 10.00 и со завршениот трет циклус на студии со просечна оценка 9.77 во 

област во која се надоградува од самиот почеток на нејзиниот ангажман во високото 

образование кој исто така го завршува со успех и одбрана на докторска дисертација со 

што се стекнува со научен степен доктор на правни науки од областа на казненото 

право. Кандидатката бележи долгогодишен успешен ангажман во наставно- 

образовниот процес од областа на казненото и казненопроцесното право. Со оглед на 

тоа дека досега кандидатката имала избор во соработничко звање асистент од областа 

на казненото право во два наврати, а претходно избор во помлад асистент од областа на 

правните дисциплини, како и изборот во демонстратор по предметот казнено право, а 

особено нејзиниот последен избор во Доцент од областа на Кривично процесно право 

ни дава за право да заклучиме дека успешно и постепено се надоградува во академската 

заедница покажувајќи се  како исклучително  вредна, посветена и одговорна како 

наставник, која со успех ги извршува сите обврски и професионални задачи. 

Како ментор на дипломски, специјалистички и магистерски трудови, д-р 

Тодоровска ја докажува посветеноста во науката и подготвеноста знаењата да им ги 

пренесе на помладите генерации. 

За квалитетот и способноста во изведувањето на наставната дејност на д-р 

Тодоровска, потврда се и високите оцени што секоја година ги добива од страна на 
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студентите во рамките на постапката за самоевалуација. Со оглед на вложениот труд за 

промоција првенствено на Факултетот за правни и политички науки и Факултетот за 

детективи и безбедност, како и на целиот Универзитет воопшто, активностите посветени 

на студентите, како во, така и надвор од наставно-образовниот процес, кандидатката д-

р Тодоровска несебично вложува и во својот научно-истражувачки прогрес. Кандидатот 

е автор и коавтор на универзитетски учебници за прв и втор циклус студии и има 

објавено голем број на трудови во релевантни домашни и меѓународни списанија и 

публикации, а како потврда за тоа служат објавените 11 (единаесет) меѓународни 

научни трудови во меѓународни списанија во смисла на ЗВО, 6 (шест) меѓународни 

трудови во научни публикации, 5 (пет) меѓународни трудови во научно списание со 

импакт фактор од областа во последните пет години,  2 (два) учебника  и тоа еден по 

Кривично процено право и еден по Судско право и 1 (едно) учебно помагало со наслов 

Доказни средства – криминалистички и кривичнопроцесни аспекти, како и 

сертификати за учество на меѓународни конференции.  
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III 

ПРЕДЛОГ 

 

                Врз основа на претходно изнесеното, во согласност со распишаниот 

конкурс, а во врска со условите за избор предвидени во Законот за високо 

образование, Статутот на Универзитетот и Правилникот за посебните услови и 

постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања на Американскиот универзитет на Европа Фон, како и областа 

предвидена во Фраскатиевата класификација на научните подрачја, полиња и  

области, Рецезентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-

науниот совет на Факултетот за правни  и политички науки во состав на 

Американскиот универзитет на Европа Фон, да ја избере кандидатката д-р Наташа 

Тодоровска во звање Вонреден професор од областа на Кривично процесно право 

(51605) и Друго (Правосуден систем и судско право) 50835. 

Рецензентска комисија: 

 

1. Академик проф. Владо Камбовски – претседател на комисија 

 

_______________________________ 

 

2. Проф. д-р Гордана Лажетиќ – член 

 

______________________________ 

 

3. Проф. д-р  Стефан Буџакоски – член 

 

_______________________________ 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ НА КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА И 
КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И 
БЕЗБЕДНОСТ НА АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА-ФОН 

 

 

Со одлука бр. 17-2160/3  од 26.12.2022 година на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за детективи и безбедност,  формирана е Рецензентска комисија во состав: 

 

1. проф. д-р Методија Ангелески- претседател 

2. професор д-р Насер Етеми-член 

3. професор д-р Татијана Ашталкоска-Балоска-член 

 

По разгледување на поднесената документација која беше доставена, 

Рецензентската комисија формирана од страна на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за детективи и безбедност, го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот објавен во дневниот весник ,,Нова Македонија” на 01.12.2022 година 

за избор на наставници, распишан од Универзитетот ФОН, гласи еден наставник од 

областите Криминалистичка теорија и Криминалистичка методика,  се пријави само 

еден кандидат и тоа: 

 

1. д-р САМИР САЛИЕВСКИ 
 

Врз основа на доставента документација и анализа на истата го констатираме 

следното: 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Доц. д-р. Самир Салиевски 

e-mail: samir.salievski@.fon.edu.mk 

 

Вид на образование, насока на завршено образование: 

- Завршува основно образование во о.у. “Григор Прличев”–Охрид во 1998 год. 

- Завршува средно образование во У.С.О. “Св. Климент Охридски”-Охрид во 2002 

год. 

- Дипломира на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св. 

Кирил и Методиј”-Скопје во 2006 година; 

- Магистрира на Факултетот за правни науки при “Прв приватен ФОН-

Универзитет”–Скопје на ден 07.07.2010 година на тема “Заедничка казнена политика во 

законодавствата на државите членки на ЕУ и заедничка соработка во борбата против 

меѓународниот тероризам”, под менторство на проф. д-р Стојмен Михајловски; 

- Јавно го одбрани трудот на докторската дисертација на тема “Доказна вредност 

на увидот во казнената постапка” на ден 14.09.2017 година на Правниот Факултет 

“Јустинијан Први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје под менторство на проф. 

д-р Гордана Бужаровска-Лажетиќ. 

 

Работно искуство: 

• Од 18. 10. 2006. година е ангажирана како демонстратор на Факултетот за правни 

науки при Фон Универзитетот на изведување на вежби по предметите Социологија на право, 

Уставно право, Финансово право, Административно право, Вовед во криминалистика, 

Криминалистичка техника, Криминологија .  

• Со одлука на наставо-научниот совет на Факултетот за правни науки при Фон 

Универзитетот во јуни 2007 година е избран како помлад асистент во областа на уставното 

право, и од тогаш е во редовен работен однос на Универзитетот.  
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• Со одлука на наставно-научниот совет на Факултетот за правни науки при Фон 

Универзитетот во 2011 година е избран во соработничко звање асистент од областа на 

правните дисциплини. Изведува вежби по предметите Социологија на право, Уставно право, 

Граѓанско право, Стварно право, Административно право, Семејно и наследно право, 

Облигационо право, Организиран криминал, Вовед во криминалистика, Криминологија, 

Малолетничка деликвенција, Социјална патологија, Криминалистичка техника и по други 

предмети од наставните програми на Факултет за правни науки и Факултетот за детективи 

и безбедност при Универзитетот.  

• За време на ангажманот на Факултетот за правни науки при Фон Универзитетот   

во периодот од 2008 до 2016 година е и професор во Приватното средно училиште “5-та 

приватна гимназија” каде со успех ги предава предметите: Социологија, Конституционо 

уредување, Основи на право Право, Граѓанско образование. Исто такa е вклучена во 

мноштвото проекти на ниво на Универзитетот. 

• Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за детективи и безбедност 

во рамките на ФОН Универзитет на седница одржана на 22.05.2018 год. едногласно е избран 

во наставно звање Доцент од областа на казнено-процесно право и криминалистика. 

• Активно се служи со англискиот и српскиот јазик, а има познавања и од 

германскиот јазик. Одлично се служи со оперативните програми од Microsoft Office 

апликативниот пакет. Досега посетувал и обуки за пишување на правни документи. 

 

 

 

Учество на меѓународни научни конференции, собири и семинари меѓу кои: 

- XIII th International conference “The teacher of the future” 26-28 May 2017 Budva, 

Montenegro; 

- Четврта меѓународна научна конференција “Општествените промени во 

глобалниот свет”, Универзитет “Гоце Делчев”-Штип 06-07 Септември 2017 

- XIV th International conference “The power of knowledge” 29.09.-01.10. 2017, Agia 

Triada, Thessaloniki, Greece 
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- International Conference "A Comprehensive Approach in Countering Transnational 

Terrorism: Global Terrorism Challenges and Responses" 03.12.2021; American University of 

Europe FON – Skopje 

 

Автор/коавтор на следниве научни и стручни трудови објавени   во земјава и 
во странство: 

- Temelko Risteski, Samir Salievski, Tanja Popova, Vesna Sijic, Special administrative 

procedures for the protection of the right to fridom of expression, XIII th International conference 

“The teacher of the future” 26-28 May 2017 Budva, Montenegro; 

- Samir Salievski, International cooperation in the fight against terrorism, Visions-

international social sciences magazine, number 28, 25 July 2017; 

- Методија Ангелески, Самир Салиевски, Застапеноста на криминалистиката на 

правните факултети во Република Македонија, Четврта меѓународна научна конференција 

“Општествените промени во глобалниот свет”, Универзитет “Гоце Делчев”-Штип 06-07 

Септември 2017; 

- Самир Салиевски, Corporate crime, XIV th International conference “The power of 

knowledge” 29.09.-01.10. 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece. 

- Samir Salievski, Biological traces, Visions-international social sciences magazine, 

number 32, April, 2019; 

- Samir Salievski, The role of the judicial police in the pre-trial and investigation 

procedure, Centrum International scientific journal, Number 11, June, 2019 

- Samir Salievski, The rights of the suspect and role of defence in the previous procedure, 

Centrum International scientific journal, Number 12, December, 2019 

- Samir Salievski, Representation of Criminology at Law Schools in North Macedonia, 

International Conference "A Comprehensive Approach in Countering Transnational Terrorism: 

Global Terrorism Challenges and Responses" 03.12.2021; American University of Europe FON - 

Skopje 

- Samir Salievski, Concept and application of  DNA analysis, Centrum International 

scientific journal, Number 16, December, 2021 
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- Samir Salievski, Methodology of detecting and proving murder, Visions-international 

social sciences magazine, number 38, January 2022. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 

Врз основа на презентираната документација, комисијата цени дека кандидатот 

д-р Самир Салиевски ги исполнува условите за избор на наставник, во согласност со 

чл.172 од  Законот за високо образование за избор за вонреден професор.  

Согледувајќи ги сите релевантни факти, Комисијата смета дека кандидатот   д-р 

Самир Салиевски има научен, стручен и педагошки капацитет за да биде избран за 

наставник од областите  Криминалистичка теорија и Криминалистичка методика 

Според тоа, Комисијата има за чест да му предложи на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за детективи и безбедност да достави предлог до Сенатот на 

Универзитетот да се избере д-р Самир Салиевски во вонреден професор од 
областите Криминалистичка теорија и Криминалистичка методика. 

 

Рецензентска комисија 

1. проф. д-р Методија Ангелески- претседател 

 

 

__________________________________________ 

                    2. професор д-р Насер Етеми-член 

 

 

_________________________________________ 

                                                3.професор д-р Татјана Ашталкоска-Балоска-член 

 

__________________________________________ 
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Р Е Ф Е Р АТ  

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА ЈАВНА УПРАВА И 

ЈАВНИ СЛУЖБИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТ АУЕ – ФОН, СКОПЈЕ 

 

Со одлука бр. 17-2160/4 од 26.12.2022 година на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за Детективи и Безбедност, формирана е Рецензиона комисија за избор на 

наставник од областа на Јавна управа и Јавни служби во состав:   

 

1. Проф. Д-р. Темелко Ристевски-претседател 

2. Проф. Д-р. Бајрам Положани-член 

3. Проф. Д-р. Татијана Ашталкоска Балоска-член   

 

По разгледување на поднесената документација што ни беше доставена, 

Рецензионата комисија на Наставно-научниот совет на Факултетот за Детективи и 

Безбедност, го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На конкурсот што Факултетот за Детективи и Безбедност при Универзитетот 

АУЕ-ФОН, Скопје, го објави во весникот “Нова Македонија” на ден 01.12.2022  година 

за избор на наставник од областа на Јавна управа и Јавни служби се пријави 

кандидатот: 

 

1. Д-р. Митасин Беќири 

Врз основа на доставените документи го констатираме следното: 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Од биографските податоци на кандидатот се гледа дека е роден на 15.12.1961 година 

во с. Добридол, Гостивар. Завршил додипломски студии во Приштина во 1990 година на 

Факултетот за правни науки при Универзитет Приштина. Во 2005 година го положил 

правосудниот испит при Министерство за правда. Во 2006 година ги завршува 

последипломските студии и со одбрана на магистерската теза “Организација и 

состојба во пенитенсиарните институции во БЈРМ”, се стекнува со право на стручен 
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назив Магистер на правни науки. Во 2010 година на Универзитетот на Југоисточна 

Европа – Тетово по одбрана на докторската дисертација, под наслов. “Ресоцијализација 

на осудените лица осудени на казна затвор во пенитенсиарните институции во 

Република Македонија” се стекнува со научен степен Доктор на науки. Активно 

зборува англиски јазик а мајчин јазик му е албанскиот јазик. Митасин Беќири по 

дипломирањето има работено како предавач во Основното Училиште во с. Добридол, 

додека од 1993 година до 2000 година има работено во Министерство за труд и социјална 

политика – подрачна единица Гостивар како референт за општествена заштита на деца. 

Во Општина Неготино-Полошко ја вршел функцијата секретар на Советот на општината 

во период од 1996-2000 година. Во месец јуни 2000 година ја извршува функцијата 

Директор на Управата за Извршување на кривичните санкции при Министерство за 

Правда – Скопје. Од ноември 20002 година ја извршува задачата раководител на 

одделението за обезбедувањето на Казнено-поправните Установи и Воспитно-

поправните Домови во Република Македонија. Во својство на Директор на Управата за 

извршување на кривините санкции на Република Македонија има учествувано во разни 

конференции, симпозиуми, како и во други национални и меѓународни семинари за 

проблематиката на извршување на санкциите и организацијата на затворите. Во јули 

2002 година има учествувано со излагање во седиштето на ОБСЕ во Виена, во врска со 

подобрување на третманот на осудените лица во КПУ во Република Македонија. Потоа 

во ноември 2002 година учествувал на 13-та Конференција на Директорите на затворите 

во Европа одржана во Стразбур каде ја има презентирано “Организацијата и состојбите 

на КПУ на Република Македонија”. Има раководено со 17 симпозиуми и семинари со 

национален карактер на државно ниво. 

 

Во својство на Директор на Управата бил на неколку професионални посети на 

пенитенцијарните институции и тоа во Република Германија, Република Турција, 

Република Хрватска и други земји, 

 

Во 2006 година се именува Заменик на Директорот на Казнено-поправниот Дом 

Идризово до август 2008 година, меѓувреме се враќа во управата како раководител на 

одделението за третман на осудените лица и надзор на пенитенцијарните институции. 

 

Од 2015 година ја извршуваа функцијата Декан на Факултетот за Детективи и 

Безбедност при Универзитетот АУЕ – ФОН, Скопје. 
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Во своето академско работно искуство кандидатот бил ангажиран како предавач на 

Факултетот за јавна администрација и политички науки при Универзитетот на 

Југоисточна Европа – Тетово, на предметите од казнено правна област во период од 

2006-2012 година. Во текот на 2011-2012 година бил ангажиран како предавач на 

Европски Колеџ, Пеќ. Во период 2008-2009 година бил ангажиран како предавач на 

Факултетот за бизнис администрација, Куманово. 

 

Кандидатот во својата издавачка дејност во 2021 година, издал Универзитетски 

учебник “Казнено право – општ дел”, Феникс Трејд ББ-Кичево, Скопје. 

Во 2007 година ја издал монографијата “Организација и состојба на пенитенциарните 

институции во Република Македонија”, Албериа дизајн, Тетово. 

 

Меѓу позначајни објавени научни трудови од областа се издвојуваат: 

1. Forms of cybercrime and prevention of cybercrime in the Republic of Northern 

Macedonia”, Journal of Positive School Psychology, 

https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9243/6004  2022, Vol. 6, No. 6, 

Page 9028-9039, SCOPUS-Q2 

2. “Corruption as a Form Contemporar Crimey ”, International magazine for social 

sciences “VIZIONE “ Skopje, No. 39, Skopje, August 2022, pp. 235-244 ISSN: 1409-

8962- printed form ISSN 1857- 9221- electronic form 

http://visionsmagazine.org/visions-journal-issue-no-39/  

3.  “Decision on abolition and abrogation of the abolition decision by the president of the 

Republic of Northern Macedonia”, International magazine for social sciences 

“VIZIONE “ Skopje, No. 37, Skopje, June 2021, pp. 285-296 ISSN: 1409-8962- 

printed form ISSN 1857- 9221- electronic form https://drive.google.com/file/d/1I-

S7Cequosj2dmtcBqf_c9uZZbyEWC8S/view  

4. Vështrim krahauses në sistemin e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë Veriore 

(procedurat penale dhe ekzekutimi i sankcione penale)”, International Journal 

“Monte”, Ulqinj, 2020 

5. “Koncepti i abolicionit në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, 

Knowledge international Journal, vol.43.5, fq. 1083-1087, Dhjetor 52020  

https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/469/468  

https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9243/6004
http://visionsmagazine.org/visions-journal-issue-no-39/
https://drive.google.com/file/d/1I-S7Cequosj2dmtcBqf_c9uZZbyEWC8S/view
https://drive.google.com/file/d/1I-S7Cequosj2dmtcBqf_c9uZZbyEWC8S/view
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/469/468
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6. Struktura ligjore e “shpërlarjes së parave dhe kontributeve tjera nga vepra penale e 

financimit të terrorizmit”, produkteve të veprës penale si vepër penale në Republikën 

e Maqedonisë Veriore, SPECTRUM, 1. ISSN 2671-3489 (print) ISSN 2671-3497 

(online), June 2020, fq. 77-85, www.fon.edu.mk  

7. Falja midis ndëshkimit dhe amnestisë”, International Juournal Knowledge, vol. 38.5, 

Mars, 2020, Shkup 

8. Mekanizmat e kontrollit të brendshëm në organet policore”, Ohër 2015 

9. "Some Open Issues Concerning the Resocialization of the Convicted People" 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, E-ISSN 2281-4612, ISSN 2281-3993, 

Vol 3 No 2, June 2014, pp. 287-291, file:///C:/Users/User5548/Downloads/2977-

Article%20Text-11716-1-10-20140612.pdf  

10. Observimi dhe studimi i personave të dënuar në institucionet penitensiare të 

Republikës së Maqedonisë, REVISTË STUDIMORE - SHKENCORE, Qendra 

Kërkimore Zhvillimore – PEJA, Buletini Shkencor Nr. 1 ISSN 1800-

9794,COBISS.CG-ID 20683538, 2014. https://www.researchgate.net/profile/Petrit-

Nimani/publication/339483767_Koncepti_Kushtetues_i_te_drejtave_te_njeriut_ne_

Republiken_e_Kosoves/links/5e55283792851cefa1c27182/Koncepti-Kushtetues-i-

te-drejtave-te-njeriut-ne-Republiken-e-Kosoves.pdf  

11. Gjendja sociale dhe kultura e burgut", Konferenca shkencore ndërkombtare: Shteti 

Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2014 

12. "Bisedat informative si formë e marrjes të dhënave nga qytetarët", Konferenca 

shkencore ndërkombtare: Shteti Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, 

Tetovë, 2014 

13. Historiku dhe baza Juridike e institucioneve Penitenciare në Republikën e 

Maqedonisë” International Interdisciplinary Conference: "Identity, Image & Social 

Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, Vlorë 2012 

14. "Ambientimi në burg dhe psikologjia e burgut", Revista Koha, 2006 

15. Administrata e burgjeve në Republikën e Maqedonisë", Conference of Directors of 

Prisons organized by the OSCE, Revista Universitas nr 6 – 7, 2005, Tetovë, 2005 

 

Во својата научна кариера учествувал на повеќе конференции и тоа: 

1. “Forms of cybercrime and prevention of cybercrime in the Republic of Northern 

Macedonia”, SOUVENIR 2nd International Conference on Global Issues in 

Multidisciplinary Academic Research Organized by Indian Academicians and 

http://www.fon.edu.mk/
https://www.researchgate.net/profile/Petrit-Nimani/publication/339483767_Koncepti_Kushtetues_i_te_drejtave_te_njeriut_ne_Republiken_e_Kosoves/links/5e55283792851cefa1c27182/Koncepti-Kushtetues-i-te-drejtave-te-njeriut-ne-Republiken-e-Kosoves.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Petrit-Nimani/publication/339483767_Koncepti_Kushtetues_i_te_drejtave_te_njeriut_ne_Republiken_e_Kosoves/links/5e55283792851cefa1c27182/Koncepti-Kushtetues-i-te-drejtave-te-njeriut-ne-Republiken-e-Kosoves.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Petrit-Nimani/publication/339483767_Koncepti_Kushtetues_i_te_drejtave_te_njeriut_ne_Republiken_e_Kosoves/links/5e55283792851cefa1c27182/Koncepti-Kushtetues-i-te-drejtave-te-njeriut-ne-Republiken-e-Kosoves.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Petrit-Nimani/publication/339483767_Koncepti_Kushtetues_i_te_drejtave_te_njeriut_ne_Republiken_e_Kosoves/links/5e55283792851cefa1c27182/Koncepti-Kushtetues-i-te-drejtave-te-njeriut-ne-Republiken-e-Kosoves.pdf
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Researchers Association (IARA) in Association with Rajabhat Maha Sarakham 

University, Thailand, 05.06.2022 

2. Kriminaliteti kompjuterik si formë e këcënimit bashkëkohorë, Konferencam Thellimi 

i bashkëpunimit ndërkombëtarë mes vendeve të rajonit dhe më gjerë, për luftimin e 

terrorizmi, AEU-FON, Shkup 03.12.2021 

3. "Gjendja sociale dhe kultura e burgut", Konferenca shkencore ndërkombtare: Shteti 

Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2014 

4. Bisedat informative si formë e marrjes të dhënave nga qytetarët", Konferenca 

shkencore ndërkombtare: Shteti Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, 

Tetovë, 2014 

5. "Historiku dhe baza Juridike e institucioneve Penitenciare në Republikën e 

Maqedonisë” International Interdisciplinary Conference: "Identity, Image & Social 

Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, Vlorë 2012 

6. "Administrata e burgjeve në Republikën e Maqedonisë", Conference of Directors of 

Prisons organized by the OSCE, Revista Universitas nr 6 – 7, 2005, Tetovë, 2005 

 

Кандидатот доставуваа и позитивна оценка за самоевалуација. 

 

 

 

 

З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 

Врз основа на доставената документација, Комисијата цени кандидатот д-р. 

Митасин Беќири ги исполнува условите за избор на наставник согласно Законот за 

високото образование. Врз основа на законските одредби кои се однесуваат за избор на 

наставник, а во согласност со Фраскатиева класификација на научните области 

предлогот се однесува на научното поле Јавна управа и Јавни служби. 

Согледувајќи ги сите релевантни факти, Комисијата смета дека кандидатот д-р. 

Митасин Беќири им научен, стручен и педагошки капацитет за да биде избран за 

наставник по Јавна управа и Јавни служби на Факултетот за Детективи и Безбедност. 

Оттука, повикувајќи се на претходно изнесеното, согласно распишаниот конкурс, 

а врз основа на Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот и 

Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, 

наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот АЕУ-ФОН, Скопје, 
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Рецезентската Комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот 

совет на Факултетот за Детективи и Безбедност, да му предложи, кандидатот д-р. 

Митасин Беќири да го избере во звање Редовен професор по Јавна управа и Јавни 

служби.   

 

РЕЦЕНЗИОНА КОМИИСЈА 

 

1. Проф. д-р. Темелко Ристевски – претседател на комисија 

____________________ 

2. Проф. Д-р. Бајрам Положани-член 

____________________ 

3. Проф. д-р. Татијана Ашталкоска Балоска-член 

_____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



65 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСЛОВЕН ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ  ПРИМЕНЕТА 
КИНЕЗИОЛОГИЈА (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго) - 50401 – 

при АЕУ ФОН, Скопје. 
 

Со одлука бр.17-2160/5 од 26.12.2022 година донесена на седница на Наставно-
научниот совет на Факултетот за Декетктиви и безбедност , определени сме за членови 
на Рецензентска комисија за избор во Насловен Вонреден Професор - Наставник во сите 
наставно – научни насловни звања  од научната област : Применета 
кинезиологија(спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго) - 50401 
– при АЕУ ФОН, Скопје. 
  
Комисијата работеше во состав: 
 

1. Проф.д-р Јован Јовановски , Редовен професор   
2. Проф.д-р Александар Поповски , Редовен професор 
3. Проф.д-р Тања Китановска, Вонреден професор 

 
   
 Конкурсот беше објавен во дневниот весник Нова Македонија од 01.12.2022 
година и во предвидениот рок се пријави еден кандидат д-р Назим Куртовиќ. Врз 
основа на приложената документација, чест ни е на Наставно-научниот совет на АЕУ-
ФОН да му го поднесеме следниов  
 
ИЗВЕШТАЈ 
 
А) Општи биографски податоци 
 

Кандидатот, д-р Назим Куртовиќ е роден на 01.03.1961 година во Тутин, Р.Србија. 
Основното и средното образование ги завршува во Скопје. Дипломира на факултетот за 
физичка култура во Скопје 1984 год. Во 2009 година на Национална Спортска Академија 
‘‘Васил Левски‘‘ во Софија, Р.Бугарија на катедрата по Анатомија и Биомеханика го 
брани магистерскиот труд со наслов „Карате До како работна терапија“ и стекнува 
диплома магистер на науки од областа на адаптибилна физичка активност. 
Нострификација Бр.09-3230/1 од 05.05.2010).  

Докторските студии во траење од 4 години успешно ги завршува на Национална 
Спортска Академија ‘‘Васил Левски‘‘ во Софија, Р.Бугарија, каде на 21.05.2013 година на  
катедрата по Анатомија и Биомеханика со одбрана на докторската дисертација со 
наслов „ Биомеханичка оправданост на техничкото мајсторство кај врвните спортисти 
во шотокан карате “ се здобива со научен степен доктор на науки по Теорија и 
методика на физичко образование спорт , применета кинезиологија и 
кинезитерапија.Нострификација Бр.14-13103/1 од 31.10.2013). Во тек на своето 
работно искуство, кандидатот д-р Назим Куртовиќ работи на повеќе работни места. 
Своето прво вработување го има во 1992 година во Мастер Спорт во Скопје како 
основач и раководител на фирмата. Пред но и паралелно со професионалната 
активност, кандидатот д-р Назим Куртовиќ е континуирано активен во општествениот 
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живот каде е вклучен во работата на повеќе комисии, работни тела и управни одбори 
во спортот на државно ниво. Од општествената работа, како позначајна се издвојува 
дека бил репрезентативец и капитен на карате репрезентацијата на СФРЈ 1978-1988 и 
дека е освојувач на бројни резултати од републичко до европско ниво. Бил селектор 
на државната карате репрезентација (У21) на СФРЈ 1989-1991 а потоа и селектор на 
сениорската репрезентација на Македонија 1996-2001. Бил член на управниот одбор 
на Карате Сојузот на Македонија 1984-1992; Претседател на судиската комисија во 
Карате Федерација на Македонија 1992; Претседател на тренерската комисија во 
Карате Федерација на Македонија 1993; Претседател на Стручниот Совет на Карате 
Федерацијата на Македонија 2008-2016; Бил член на Управниот Одбор на 
Македонскиот Олимписки Комитет  од 2013-2021 год. Бил член на директориумот на 
Македонскиот Олимписки Комитет  од 2014-2021 год. Актуелен претседател на 
Комисијата за Наука и Спорт на Македонскиот Олимписки Комитет  од 2014 год. 
Тренер на Карате клубот Еуроинвест од Прилеп 1986-1989; Актуелен тренер на 
Шотокан Карате До клубот Вардар од Скопје  од 1987 год. Актуелен претседател на 
Шотокан Карате До Клуб Вардар од Скопје  од 2013 год; Актуелен потпретседател на 
Спортско   Друштво Вардар од Скопје  од 2007 год;  

 
Б) Наставна дејност 
 
Во рамките на наставно – образовната дејност, кандидатот д-р. Назим Куртовиќ е 
вклучен како надворешен соработник  на  Интернационалниот Универзитет во Нови 
Пазар – Р.Србија на Правниот факултет отсек криминалистика од 2010 год и на АЕУ- 
ФОН ,Скопје Р.Македонија на Факултетот за Детективи и Безбедност од 2009 год. 
 

Во тек на работно ангажирање, д-р Назим Куртовиќ го пренесува своето искуство и 
знаење  активно со раководење на стручни семинари и работилници: 

 
- Досега учествува како инструктор предавач на вкупно 130 семинари за карате 

тренери и спортисти во вкупно 14 земји  од 1980 до 2022 (Македонија, Бугарија, 
Србија, БиХ, Хрватска, Унгарија, поранешна ДДР, Полска, Германија, Италија, 
Турција, Романија, Швајцарија и Јапонија) 

- Учествува како предавач на карате академијата за тренери во КФМ 2009-2011 
- Учествува како предавач на тренерски семинари за карате тренери и спортисти во 

Бугарската карате федерација 1988,1989,1994,2011 
- Учествува како предавач на тренерскиот семинар за карате тренери и спортисти во 

КФМ 2015 
- Учествува како предавач на тренерскиот семинар за карате тренери и спортисти во 

Бугарската Шотокан Карате Федерација од 1988 до 2016  
- Учествува како предавач на тренерски семинари за карате тренери и спортисти во 

Швајцарската Шотокан Карате Федерација од 1996 до 2000 год 
- Во 1987 год учествува како демонстратор на карате на симпозиумот за боречки 

спортови на Лонг Ајленд универзитетот во Њујорк, САД.  
- Во 2014 год учествува како предавач претставник на МОК во Жоао Песоа , Бразил на 

конгресот за училичен спорт. 
- Во МРТ во образовната редакција има реализирано 2 играни епизоди од областа на 

спортот ‘‘Пат кон здравјето‘‘ 
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- Во МРТ во образовната редакција има реализирано 35 играни епизоди од областа 
на спортот ‘‘Учиме Карате ‘‘ и преку 70 епизоди реализирани во живо од областа на 
карате и фитнес.  
Кандидатот д-р Назим Куртовиќ покажува посебен интерес за педагошката работа 
и за спортско - рекреативните активности. За време на отслужувањето на воениот 
рок активно се вклучува во практичната работа со војниците и офицерите на ЈНА 
како инструктор по пливање и самоодбрана 1985 год. Паралелно со оваа педагошка 
активност под покровителство на факултетот за физичка култура од Загреб и 
генералштабот на ЈНА, учествува во изготвувањето на батеријата на тестови за 
физичката подготвеност на војниците и офицерите на ЈНА со 5200 испитаници.  
Како претседател на стручниот совет на КФМ автор е на националната стратегија за 
развој на карате спортот во РМ од 2009 досега. Таа стратегија досега резултираше 
со 502 меѓународни одличја од балкански,медитерански,европски и светски 
првенства како  и младински олимписки игри. Седум пати од КФМ беа избрани 
спортисти на годината на РСМ – сениори и дванаесет млади спортисти на годината 
на РСМ. 3 пати од КФМ беа избрани тренери на годината на РСМ , беа  
категоризирани 7 спортисти во рамките на АМС, произлегоа 32 меѓународни судии 
од балкански,медитерански ,европски и светски ранг, додека КФМ беше четири 
пати прогласена за федерација на годината, освен тоа како општествено признаена 
организација десеткратно и беше зголемен буџетот од страна на државата итн. Од  
2016 год активно работи и како тренер по рекреативна гимнастика за деца но и како 
персонален фитнес тренер во Спортскиот Центар Вардар и во ОУ НОВА од Скопје. Во 
моментов е раководител и носител на авторското право на два големи проекти кои 
се во поодмината фаза на реализација во рамките на Олимписки Комитет на 
Северна Македонија. Едниот е Спортски Алманах на РСМ кој е некоја врста на 
резултатска енциклопедија на значајните спортки постигнувања во РСМ од 1945 до 
денес. Другиот проект е лонгитудинална мултидисциплинарна проценка на 
подготвеноста со детална анализа на настапите и остварените спортски резултати 
на потенцијалните олимпијци од НСФ стипендисти на ОКСМ за ОИ Париз 2024 
год.  
 

 
В) Научно – истражувачка дејност 
 
 

Д- р Назим Куртовиќ е автор на вкупно 15 стручни и научни трудови во земјава и 
надвор. Кандидатот д-р Назим Куртовиќ во тек на својата работа ги има објавено 
следниве научни и стручни трудови: 

 
• Kurtovic N., Jovanovski, N Savova. Quantity and content of training process, 

planning and competition in different age categories in Karate, Sports & Science, No. 
6/2011. Sofia, Bulgaria 

• Kurtovic N. Analyzing the Efficacy of Applied Techniques at Official European and 
World Karate Championships (Vol 2) Sports & Science No.1/2013.Sofia,Bulgaria ISSN 
1310-3393 

• Kurtovic N., Savova N .Perfect  Timing  Performance Relationship in Sport Karate 
(Vol 1) Sports & Science No.1/2013.Sofia,Bulgaria 



68 
 

• G. Spasov , M. Markovski ,N. Kurtovic.Road possible violation in sport karate, 
Proceedings  No. 5/1985 Skopje, Macedonia - Former Yugoslavia 

• Kurtovic N, Savova N.  Optimization of Performance in Top-Level Athletes during the 
Kumite in Sport Karate. Journal of Sports Science is published bimonthly in hard copy 
(ISSN 2332-7839) 2016 by David Publishing Company located at 616 Corporate Way, 
Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989, USA 

• Kurtovic N. Model of quantitative determination of the efficiency factor in karate 
Published in: International Scientific Journal of Sport Sciences and Health Vol.10, No. 
19-20; 7832 Journal Specifications: ISSN (print): 1857-9310 ISSN (online):2545-4978 
UDC: 796-613.7  

• Kurtovic N. Occupational Therapy with Karate Do  Published in: International 
Scientific Journal of Sport Sciences and Health Vol.10, No. 19-20; 7833Journal 
Specifications:ISSN (print): 1857-9310 ISSN (online):2545-4978 UDC: 796-613.7 

• Kurtovic N., Memishi S. Reaction Time in Karate Published in: International Scientific 
Journal of Sport Sciences and Health Vol.10, No. 19-20; 7831 Journal  Specifications: 
ISSN (print): 1857-9310 ISSN (online):2545-4978 UDC: 796-613.7 

• Kurtovic N., Eminovic M. Sports Injuries in Karate  Published in: International 
Scientific Journal of Sport Sciences and Health Vol.10, No. 19-20; 7830 Journal  
Specifications: ISSN (print): 1857-9310 ISSN (online):2545-4978 UDC: 796-613.7 

• Kurtovic N. Strategy for the development of karate sports in Republic of North 
Macedonia Published in: International Scientific Journal of Sport Sciences and Health 
Vol.10, No. 19-20; 7829  Journal  Specifications: ISSN (print): 1857-9310 ISSN 
(online):2545-4978 UDC: 796-613.7 
 

Учество на научни конференции и симпозиуми: 

 
• Kurtovic N., N.Savova, M.Pendeva.  Karate as occupational therapy for children with 

light mental disorder, Fifth International Scientific Congress '' Sport, Stres, 
Adaptation''2010 Olimpic Sport and sport for All, NSA Vasil Levski part 1. Sofia, 
Bulgaria 

• A.Redzepagic, Jovanovski J, Kurtovic N. Special Olympics International Scientific 
Conference. Vinica, Macedonia 2009. 

• Kurtovic N., Jovanovski J, A.Redzepagic. Karate in function of the needs of persons 
with special needs International Scientific Conference. Vinica , Macedonia 2009. 

• Kurtovic N. , Analyzing the Efficacy of Techniques at Official European and World 
Karate Championships (Vol. 1), Sixth Internacional Scientific Congress ''Sport , Stress , 
Adaptation'' 2012,Olumpic Sport and sport for All , NSA Vasil Levski. Sofia, Bulgaria 

• Kurtovic N, Savova N.  Response to the stimulus in kumite – Performance 
Relationships in Sports Karate (Vol 2) , 9th FIEP European Congress 2014, NSA Vasil 
Levski. Sofia, Bulgaria. 

• Kurtovic N. Quantification and evaluation of the Kata performance in Sport Karate. 
(In print) International Scientific Congress of Applied Sport Sciences  1-2 December 
2017  Sofia, Bulgaria  
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Д-р.Назим Куртовиќ освен македонскиот и мајчиниот босански јазик има познавање од 
англиски,германски,турски и бугарски јазик како и соодветни компјутерски познавања: 
MS Office ,File Zila,Corel Draw. 

 

ЗАКЛУЧОК И  ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на анализата на приложената документација на кадидатот д-р Назим 
Куртовиќ и оцената на неговата досегашна работа, а имајќи ја предвид документираната 
наставно – образовна, научно - истражувачка, спортско – стручна, апликативна и 
организациско развојна дејност на кандидатот, како и афинитетот за натамошна научно 
– истражувачка и педагошка дејност во согласност со одредбите од Законот за високо 
образование, Статутот на АЕУ-ФОН, Скопје, Комисијата смета дека кандидатот  д-р 
Назим Куртовиќ  ги исполнува во целост, со закон предвидените услови и критериуми 
за избор и врз основа на горе изнесеното Комисијата има особена чест да му предложи 
на Наставно-научниот совет при АЕУ-ФОН, Скопједа го  избере кандидатот д-р Назим 
Куртовиќ во звањето избор во Насловен Вонреден Професор од научната област : 
Применета кинезиологија(спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, 
друго) - 50401  при АЕУ-ФОН Скопје.  
 
27.12.2022 година 
Скопје 
 
       Рецензентска комисија: 
 
       1. Проф.д-р Јован Јовановски, с.р. 
      ________________________________ 
        
       2.Проф.д-р Александар Поповски, с.р  
      ________________________________ 
 

       3. Проф.д-р Тања Китановска, с.р.  
                                             ________________________________ 
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П Р Е Г Л Е Д 

на наслови на теми за изработка на магистерски трудови усвоени на 

наставно-научните совети на Американскиот Универзитет на Европа - ФОН 

билтен бр. 3    

 

Факултет за 
правни и 

политички науки 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 

 

 

 

 

,,Нерамноправноста на 
странките и 

нееднаквоста на 
оружјата во 

кривичната постапка 
во Република Северна 

Македонија” 

23-2081/3 

06.12.2022 

проф. д-р  

Стефан Буџакоски 

Рајна 
Наумовска -
Марковска 

Факултет за 
економски науки 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Глобалните кризи и 
реформите во 

корпоративното 
управување на долг 

рок во земјите во 
развој” 

20-2064/3 

12.12.2022 

проф. д-р  

Зорица 
Силјановска 

Марија 
Митевска 

Факултет за 
информатика 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Анализа на 
перформанси на 

канални параметри во 
урбана околина кај 

5G/6G мобилни 
целуларни мрежи” 

19-2124/3 

14.12.2022 

проф. д-р. Ќире 
Јаќимоски 

Игор Бошески 
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Факултет за 
странски јазици 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Влијанието на 
културолошките 

разлики врз 
комуникацијата во 

компанијата 
Carsopharm во 

Република Северна 
Македонија  помеѓу 

вработените и 
нејзините партнери” 

16-2095/3 

06.12.2022 

проф. д-р  

Љубица 
Кардалеска 
Радојкова 

Божанка 
Сушелски 

Факултет за 
детективи и 
безбедност 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Сајбер криминал како 
современа безбедносна 

закана за Република 
Северна Македонија” 

17-2029/3 

07.12.2022 

проф. д-р 

Насер Етеми 

Кастриот 
Џафери 

     

  

,,Превенција од дрога и 
наркотични средства 

во полошкиот регион” 

17-2142/3 

26.12.2022 

проф. д-р Зунун 
Зунуни 

Арианит 
Мурати 

 ,,Односите меѓу 
етникумите во 

Република Македонија 
причина за 

конфликтите во 2001 
година” 

17-2169/3 

26.12.2022 

 

 

 

 

доц. д-р. Самир 
Салиевски 

Влатко 
Марковски 

 ,,Наркокриминалот во 
струмичко – 

валандовскиот регион” 

17-2171/3 

26.12.2022 

доц. д-р. Наташа 
Тодоровска 

Жилиета 
Димова 
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 ,,Техника и тактика на 
обезбедување на 

значајните објекти” 

17-1804/3 

02.11.2022 

проф. д-р  

Митасин Беќири 

Јетмир 
Бислими 

 ,,Тактика и техника на 
обезбедување на 
значајни (VIP) 

личности” 

 

17-1865/3 

02.11.2022 

проф. д-р  

Митасин Беќири 

Бесер 
Таналари 

Архитектонски 
факултет 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Дневен центар за деца 
со посебни потреби во 

Стар Дојран” 

18-2107/3 

28.12.2022 

доц. м-р  

Едона Арифи 
Садику 

 

Ивана 
Велигденова 

 ,,Практична примена 
на урбаните параметри 

во деталното 
планирање при 

урбанизација на град 
Прилеп” 

18-2196/3 

28.12.2022 

проф. д-р  

Мимоза Клековска 

Катица 
Илијеска 

Факултет за 
спортски 

менаџмент 

Наслов на тема Одлука Ментор Студент 

 ,,Разлики во 
антрополошкиот 

простор кај учениците 
од традиционалните и 
иновативните (тандем) 
часови по физичко и 

здравствено 
образование” 

21-2172/3 

26.12.2022 

проф. д-р  

Александар 
Поповски 

 

Далибор 
Стојчев 
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