
ДО:

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ НА ПРАВЕНИОТ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

за избор-реизбор на наставник во сите наставно-научни звања по ОБЛАСТА Кривично

право 50804 и Општа теорија на Криминалситиката 51600 според поделбата на

Фраскат 

  

Врз  основа  на  Одлуката  за  формирање  Рецензентска  комисија  со  бр.13-1190/1  на

13.12.2021 од страна на наставно-научниот совет на Правниот факултет во состав на: 

1.  Проф.  Д-р  Насер  Адеми,  претседател  –  редовен  професор  на  Правниот

факултет при Универзитетот во Тетово;

2.  Проф.  Д-р  Башким  Селмани,  член  –  редовен  професор  на  Правниот

факултет при Универзитетот во Тетово; и

3.  Проф.  Д-р  Мерсим  Максути,  член  –  редовен  професор  на  Правниот

факултет при Универзитетот во Тетово. 

Во врска со распишаниот конкурс објавен на ден 10.04.2021 во дневниот печат “Коха”,

“Слободен  печат”  и  на  веб  страната  на  Универзитет  во  Тетово

(www.unite.edu.mk/konkurse),  за  избор  –  реизбор  на  еден  наставник  по  предметите:

“Криминалистика, Организиран Криминал и Тероризам и Казнено право”, рецензентската

комисија, по разгледувањето на документацијата констатира дека: во конкурсот за избор –

реизбор на еден наставник во сите наставно-научни звања по ОБЛАСТА Кривично право

50804 и Општа теорија на Криминалситиката 51600 според поделбата на Фраскат”,

се пријави:

- Проф д-р Ќебир Авзиу, роден на 28.04.1970 во с.Пирок-Боговиње, државјанин на

Република Северна Македонија, со број на апликација 04/01/13 на 12.02.2021.

Рецензентската  комисија  по  разгледување  на  документацијата  во  врска  со

конкурсот, на гореспоменатиот наслов му го претставува овој опис:
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      1. Биографски податоци за кандидатот

 

Според предложената документација, кандидатот Ќебир Авзиу е роден 28.04.1970

година во с. Пирок –Општина Боговиње. Основното образование го завршил во родното

место Пирок во ОУ Сами Фрашери со одличен успех. Средното образование го завршил

во гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово исто така со одличен успех. 

Во  1992  се  запиша  на  Факултетот  за  Безбедност  во  Скопје  при  Универзитетот  св.

Климент  Охридски  во  Битола  и  во  1996  година  ги  заврши  студиите  и  се  здоби  со

звањето Дипломиран Криминалист. 

По  завршувањето  на  универзитетските  студии  по  криминалистика,  кандидатот  се

вработил во МВР каде извршувал разни  задачи во различити  служби и тоа :  Главен

инспектор  во  економски  криминал,  раководител-шеф  на  секторот  за  странци  и

реадмисија  за  Тетово  и  Гостивар,  шеф  на  Секторот  за  Внатрешна  Контрола  и

Професионални Стандарди за Тетово и Гостивар и др.

Во 2004  година кандидатот ги продолжува магистарските студии на Правен факултет на

Државниот Универзитет во Приштина на Кривична насока и во 2006 година со висок

успех  ја  одбрани  темата  „Притвор  во  Кривична  Постапка„  и  се  здоби  со  академска

титула Магистар по Правни Науки. 

Во  2008  година  се  запишува  на  докторски  студии  на  Факултетот  за  Безбедност  во

Скопје, при Универзитетот Св.Климент Охридски, каде во 2010 година, под водство на

менторот Проф.др. Иванчо Стојанов ја одбрани докторската дисертација на тема  „Улога

на Внатрешната Контрола во Сузбивање на Полицските Злоупотреби„  и се здоби со

звање Доктор (др.сц) од областа на Безбедноста. По долгугоини работа во МВР на РМ,

во  2012  година,  кандидатот  при  објавениот  конкурс  на  Државниот  Универзитет  во

Тетово, конкурирал на Правниот Факултет каде добил работно место како доцент на

Правниот Факултет по предметот Криминалистика. 

Кандидатот Доц. др. Ќебир Авзиу ги предложи следните документи: 

-  Диплома  за  завршен  трет  циклус  на  студии  (нотеризирана),  докторатура  на

Факултетот за Безбедност при универзитетот св. Климент Охридски-Битола 

-  Диплома  за  завршен  втор циклус  на  студии (нотеризирана)  магистратура  на

Правен Факултет на Државниот Универзитет во Приштина, 

- Диплома (нотеризирана) за завршен Факултет за Безбедност во Скопје; 
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- Потврда за познавање на англискиот јазик, 

- Листа и копии од објавени научни трудови, 

-  Биографија  (CV)  од  која  може  да  се  потврдуват  неговите  перманентни

активности на организирање и учество на разни семинари и конференции на локално,

регионално и меѓународно ниво.  

 

2. Податоци за наставно-научната дејност (2016-2021) 

Во 2016 година се избира во наставно-научно звање вонреден по предметите:

Криминалистика, Полициско право и организиран криминал, (одлука бр.04-3635/1, data

29.09.2016). Од оваа академска година има изведено настава за предметите од вториот

циклус  на  студии:Криминалситика  и  Казнено  процесно  споредбено  право,  додека  на

трет циклус има изведено предавања по предметите: Историја на дипломацијата.

Кандидатот проф. д-р Ќебир Авзиу е автор на:

- Вовед во криминалситиката, издадено во 2019 година, од страна на издавачката

куќа Арбериа дисајн;

Кандидатот проф д-р Ќебир Авзиу, е рецензент на неколку публикации и книги:

- Ко-рецензент  на  универзитетскиот  учебник  “Криминалистичка  тактика“,  на

авторот проф. д-р Насер Етеми, издадено во 2020 година;

- Ко-Рецензент на Правниот речник на авторот Проф.др. Африм Османи издадено

во 2020;

3. Податоци за научно-истражувачката дејност (2016-2021)

Проф. д-р Ќебир Авзиу во текот на 2020-2021 година има земено учество во повеќе  

меѓународни проекти,  како што се  : 

- Проект од ОБСЕ, симулирано судење, Штип, 2016; 

- Дебативен клуб на ДУТ, 2017;

- Проект на ОБСЕ, симулирано судење, Штип, 2017

- Формирање  на  ОТА-Експерт  од  правен  факултет  ДУТ-Тетово.  Собрание  на  

Р.Македонија.2018;

- Проект-закон за Млади, 2018,
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- Амбасада на САД, предавање, Тероризам, 2018,

- The  New Proposal  of  the  Role  of  Ombudsman  in  Macedonia,  Conferenc  of  Law  

Faculty, State University of Tetova, 2018

- Strengthening of the penitentiary system and the probation servis, IPA –Procect, 2019.

- Aspects  of  the  Europian  Integration  of  Eastern  Europe  and Ballkans,  Institute  for  

Political and International Studies, 2019;

- Europian Parliament-Europe House, Study visit to North Macedonia, 2020;

- National  Convention on the Europian Union in the Republic  of North Macedonia,  

Security in the tima of Pandemics, 2020

- Partnership  Justitia,  Regaining  Citizen  Trust,  Mediations  in  Macedonia,  proect  of  

Europian Union, 2020

- OSCE-UNODC workshop on organized crime, confiscation and social re-use of assets 

in SEE Confirmation, 2020.

- Холандска  Амбасада,  Академија  за  судии  и  јавни  обвинители,  комора  на  

медијатори на РСМ, Пројект: перспективите и развој на медијацијата РСМ, 2020. 

- Парламентот како основна институција на Праламентарното Право, Праламент на

РСМ, 2021

- EPI, (Europian Policy Institute), пројект, закон за правда на децата, 2021.   

- Меѓународна  конференција-Онлине,  Решавање  на  проблемите  по  пат  на  

Медијација, Мексико, 2021. 

- Онлине дебата  – зајакнување на капацитетите помеѓу невладините организаци и 

институците  за  борба  против  криминалот,  Пројект  на  УСАИД  во  Северна  

Македонија, НВО Multikultura, 2021.

Кандидатот  проф.  д-р  Ќебир  Авзиу  ги  има  објавено  следните  научни

трудови:

- Профилизација како современа метода на истрага, Pentza, 2016.

- Феноменологија на организираниот криминал, Јустициа, Тетово, 2016

- Тактика и техника на испрашување на осомничениот и сведоците, Центрум, Скопје, 2017.

- Улоха  на  Внатрешна  контрола  во  сузбивање  на  полициските  злоупотреби,

Визиони, 2018,

- Во  меѓународното  списание  VIZIONE бр.29,  е  објавен  научниот  труд  во

коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф д-р Африм Османи со тема: “ТHE
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ROL OF INTERNAL CONTROL TO DETECT THE POLICE MISCONDUCT IN

REPUBLIC OF MACEDONIA“, Скопје, 2018.

- Во  меѓународното  списание  CENTRUM бр.9/2018,  е  објавен  научниот  труд  во

коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу,  проф д-р Африм Османи и м-р Назмије

Шаќири со тема: “УСТАВНА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ

НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “, Скопје,

2018.

- Во меѓународното  списание  CENTRUM бр.10/2018,  е  објавен  научниот  труд во

коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу,  проф д-р Африм Османи и м-р Назмије

Шаќири со тема: “ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“,

Скопје, 2018.

- Во меѓународното  списание  CENTRUM бр.11/2019,  е  објавен  научниот  труд во

коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф д-р Африм со тема: “ТАКТИКА НА

ИСПРАШУВАЊЕ НА ОСОМНИЧЕНИ И СВЕДОЦИ“, Скопје, 2019.

- Во  меѓународното  списание  VIZIONE бр.33,  е  објавен  научниот  труд  во

коавторство на проф д-р Африм Османи и проф д-р Ќебир Авзиу со тема: “THE

FIGHT  AGAINST  THE  UNCONVENTIONAL  CRIME  WITH

UNCONVENTIONAL MEANS -  EXTRADITION OF DOMESTIC CITIZENS“,

Скопје, 2019.

- Рецензент на универзитетскиот учебникот “Криминалистичка Тактика“ на проф.

д-р Насер Етеми, 2019.

- Во CONFERENCE  PROCEEDING  –  International  scientific  and  professional

conference – 6th Zagreb Police college research days “Keeping pace with security

challenges – where do we stand”, Croatia, 5th April 2019, во коавторство на проф

д-р  Ќебир  Авзиу  и  проф  д-р  Африм  Османи,  е  објавен  научниот  труд

“Terrorism  and  participation  in  foreign  military  –  a  case  study  of  North

Macedonia”. 

- Во  меѓународното  списание  VIZIONE бр.35,  е  објавен  научниот  труд  во

коавторство на проф д-р Африм Османи и проф д-р Ќебир Авзиу со тема: “THE

NEW STRATEGIC DEFINITIONS OF EUROPOL“, Скопје, 2020.

- Во меѓународното  списание  CENTRUM бр.13/2020,  е  објавен  научниот  труд во

коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф д-р Африм Османи со тема: “Дроги и

типови на дроги“, Скопје, 2020.
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- Во меѓународното  списание  CENTRUM бр.14/2020,  е  објавен  научниот  труд во

коавторство  со  проф  д-р  Ќебир  Авзиу  и  проф  д-р  Африм  Османи  со  тема:

“Истрага на убиството“, Скопје, 2020.

- Во  меѓународното  списание  VIZIONE бр.36,  е  објавен  научниот  труд  во

коавторство  на  проф  д-р  Африм  Османи  и  проф  д-р  Ќебир  Авзиу  со  тема:

“Comparative  internal  examination  Police  control  in  the  fight  against  crime“,

Скопје, 2021.

Кандидатот проф. д-р Ќебир Авзиу има земено учество во следните научни

(домашни и меѓународни) конференции (2016-2021):

- - Проект од ОБСЕ, симулирано судење, Штип, 2016; 

- - Учество во меѓународна конференција одржана во Охрид, организирана од страна 

на факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот св. Климент Охридски со  

тема “COMPUTER CRIME (CYBERCRIME) AS NONCONVENTIONAL CRIME“,  на 4-5 јуни 

2017

- - Дебативен клуб на ДУТ, Тетово, 2017;

- - Проект на ОБСЕ, симулирано судење, Штип, 2017

- - Формирање  на  ОТА-Експерт  од  правен  факултет  ДУТ-Тетово.  Собрание  на  

Р.Македонија.2018;

- - Проект-закон за Млади, 2018,

- - Амбасада на САД, предавање, Тероризам, 2018,

- - The New Proposal of the Role of Ombudsman in Macedonia, Conferenc of Law Faculty, 

State University of Tetova, 2018

- - Учество во меѓународна конференција одржана во Тетово, организирана од страна 

на правниот факултет при Тетовскиот универзитет на 18-19 октомври 2018 год, со 

тема “Внатрешна Контрола на Полицијата во Република Македонија“.

- - Strengthening of the penitentiary system and the probation servis, IPA –Procect, 2019.

- - Aspects of the Europian Integration of Eastern Europe and Ballkans, Institute for Political

and International Studies, 2019;

- - Учество во меѓународна конференција  организирана од страна на полициската  

академија “KEEPING PACE WITH SECURITY CHALLENGES – WHERE DO WE STAND?“, со 

тема “Terrorism and participation in foreign military (case study Macedonia)”, одржана

во Загреб-Хрватска на 15 април 2019.

- - Учество во меѓународна конференција организирана од страна на Универзитетот  

во Тетово – правен факултет “International Scientific Conference of Law “European  

Perspective of the Western Balkans“, со тема “THE NEW EUROPOL STRATEGY 2020+”, 

одржана во Тетово, 13-15 ноември 2019.

- - Europian Parliament-Europe House, Study visit to North Macedonia, 2020;

- - National  Convention  on  the  Europian  Union  in  the  Republic  of  North  Macedonia,  

Security in the tima of Pandemics, 2020

- - Partnership  Justitia,  Regaining  Citizen  Trust,  Mediations  in  Macedonia,  proect  of  

Europian Union, 2020

- - OSCE-UNODC workshop on organized crime, confiscation and social re-use of assets in 
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SEE Confirmation, 2020.

- - Холандска  Амбасада,  Академија  за  судии  и  јавни  обвинители,  комора  на  

медијатори на РСМ, Пројект: перспективите и развој на медијацијата РСМ, 2020. 

- - Парламентот како основна институција на Праламентарното Право, Праламент на 

РСМ, 2021

- - EPI, (Europian Policy Institute), пројект, закон за правда на децата, 2021.   

- - Меѓународна  конференција-Онлине,  Решавање  на  проблемите  по  пат  на  

Медијација, Мексико, 2021. 

- - Онлине дебата  – зајакнување на капацитетите помеѓу невладините организаци и 

институците  за  борба  против  криминалот,  Пројект  на  УСАИД  во  Северна  

Македонија, НВО Multikultura, 2021.

- Онлине конференција на Европска Унија во РСМ,  Медијација како алтернативен  

начин на решавање на спорови, 2020 

- Онлине конференција  Можностите  и  перспективите  за  развој  на  медијацијата,  

подршка  од  меѓународните  институции,  Федерална  Комора  на  Медијатори  на  

Холандија, 2020. 

4. Податоци за стручната апликативна дејност (2016-2021):

- шеф на студиската програма  КРИМИНАЛИСТИКА (2015-2019);

- Декан на Правен Факултет при Универзитетот во Тетово, 2019

- член на експертската група за подготвување на законот за ОТА ;

- Претседател на надзорниот Одбор на КМПСМ

- Член на Комората на Медијатори на РСМ;

- Член на Меѓународната полициска асоцијација; 

- Член на MAFS, Медитеранска Академија на Форензичките Науки;

- Член на Меѓународното научна списание Justicia;

- Член на Меѓународното научна списание Центрум

- Член на светското друштво на Криминалистите;  

- Член на Научното списание на Полициската Академија на Р. Хрватска

- Член на Институтот по Биоетика, Северна Македонија.

- Член на Здружението по казнено право и криминологија на Македонија;

- член  на  комисијата  за  одбрана  на  докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р

Антон Бардај;

- Член  на  комисијата  за  избор  на  звање  вонреден  на  кандидатот  доц  д-р  Арта

Бињали-Зендели и Јетмире Зеќири.

5. Податоци за дејноста од општ интерес (2016-2021):

- Декан на Правен факултет;

- Член на Комората на Медијатори на РСМ;

- Член на меѓународниот одбор на меѓунаордното наулно списание ЈУСТИЦИА 
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Кандидатот  проф.  д-р  Ќебир  Авзиу  во  прилог  на  доставената  апликација  бр.

04/01/3  од 02.12.2021 година, ги поднесе следните документи: 

- одлука за избор во наставно-научно звање вонреден;

- дипломата за завршени докторски студии – правни студии; 

- список на научни трудови и стручни публикации и копии од истите (2016-2021); 

- кратка биографија;

- докторска дисертација;

- уверение од матичната книга на родените;

- уверение за државјанство 

- потврда за познавање на англиски јазик. 
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П Р Е Д Л О Г  –  О Д Л У К А 

Рецензентската  комисија  по  разгледување  на  документацијата  на

кандидатот, врз основа на проценките презентирани во овој извештај, како и имајќи ја во

предвид целокупното професионално искуство на кандидатот, има чест и задоволство на

Наставно - Научниот Совет на Правниот Факултет да му предложи проф. д-р Ќебир Авзиу

да го избере  во звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР од ОБЛАСТА Кривично право 50804 и

Општа теорија на Криминалситиката 51600 според поделбата на Фраскат. 

Комисијата цени дека кандидатот има научни и стручни квалификации и ги исполнува

сите  научни  и  стручни  критериуми  предвидени  во  Законот  за  високо  образование,

Статутот  на  УТ,  Правилникот  за  критериумите  и  процедурите  за  избор  во  наставно-

научно звање и соработнички звања, како и во другите нормативни акти за избор во оваа

наставно-научно звање.

 

Тетово, 14.12.2021

                                         РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА:

1. Проф. Д-р. Насер Адеми, претседател___________________

   2. Проф. Д-р. Башким Селмани, член    ___________________

3. Проф. Д-р. Мерсим Максути, член_____________________
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П Р И Л О Г
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАУЧНО-НАСТАВНО И

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

КАНДИДАТ:   ЌЕБИР ЕНВЕР АВЗИУ 

ИСНТИТУЦИЈА: ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, УТ-ТЕТОВО 

ПРЕДМЕТИ: КРИМИНАЛИСТИКА, ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И 
ТЕРОРИЗАМ И КАЗНЕНО ПРАВО

ЗВАЊЕ: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Бр. Име на активноста Поени 
1. Одржување на предавања (предмети во првиот

циклус на студии)

1.2. Криминалистика 2x15x5x0.04=6
1.3. Полициско право 2x15x5x0.04=6
1.4. Организиран криминал и тероризам 2x15x5x0.04=6
2. Одржување на вежби (предмети во првиот

циклус на студии)

2.1. Криминалистика 1x15x5x0.03=2.25
2.2. Полициско право 1x15x5x0.03=2.25
2.3. Организиран криминал и тероризам 1x15x5x0.03=2.25
3. Одржување на предавања (предмети во

вториот циклус на студии)

3.1. Криминалистика 2x15x5x0.05=7.5
3.2. Споредбено казнено процесно право 2x15x5x0.05=7.5
4. Консултации со студенти

4.1. Криминалистика
15x5x3x0.002=0.45

5. Полициско право

5.1. Организиран криминал и тероризам 10x1=10
6. Ментор на магистратури 

6.1. 30 кандидати 30x2=60
7. Член во комисии за оценување и одбрана на

докторски дисертации

7.1 3 кандидати 3x2=6
8. Ментор на докторатури

8.1. 1 кандидат 1x3=3
9. Рецензент на универзитетски книги и научни

публикации
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9.1. Проф.  д-р  Насер  Етеми,  “Криминалистичка
тактика“, 2020

4

9.2. Рецензент  на  правниот  речник  на  Африм
Османи, 2020.

9.3.
9.4.
9.5. .

ВКУПНО 123

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА ПОЕНИ
1. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ 
1.1. - Проект на ОБСЕ, симулирано судење,  

             Штип, 2016; 
- Дебативен клуб на ДУТ, 2017;
- Проект на ОБСЕ, симулирано судење, 
             Штип, 2017
- Формирање на ОТА-Експерт од правен 
             факултет ДУТ-Тетово. Собрание на 
             Р.Македонија.2018;
- Проект-закон за Млади, 2018,
- Амбасада на САД, предавање, 
             Тероризам, 2018,
- The New Proposal of the Role of 
             Ombudsman in Macedonia, Conferenc of 
             Law Faculty, State University of Tetova, 
             2018
- Strengthening of the penitentiary system 
             and the probation servis, IPA –Procect,  
              2019.
- Aspects of the Europian Integration of 
             Eastern Europe and Ballkans, Institute for 
             Political and International Studies, 2019;
- Europian Parliament-Europe House, Study
            visit to North Macedonia, 2020;
- National Convention on the Europian 
             Union in the Republic of North 
             Macedonia, Security in the tima of 
             Pandemics, 2020
- Partnership Justitia, Regaining Citizen 
             Trust, Mediations in Macedonia, proect of 
             Europian Union, 2020
- OSCE-UNODC workshop on organized 
            crime, confiscation and social re-use of  
            assets in SEE Confirmation, 2020.
- Холандска Амбасада, Академија за 
            судии и јавни обвинители, комора на 
            медијатори на РСМ, Пројект: 
            перспективите и развој на медијацијата 
            РСМ, 2020. 

125
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- Парламентот како основна институција 
          на Праламентарното Право, Праламент 
           на РСМ, 2021
- ЕPI, (Europian Policy Institute), пројект, 
          закон за правда на децата, 2021.   
- Меѓународна конференција-Онлине, 
             Решавање на проблемите по пат на 
             Медијација, Мексико, 2021. 
- Онлине дебата  – зајакнување на 
             капацитетите помеѓу невладините 
             организаци и институците за борба 
            против криминалот, Пројект на УСАИД 
              во Северна Македонија, НВО 
             Multikultura, 2021.

2. УЧЕСТВО ВО ДОМАШНИ И
МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ/СТРУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

2.1. Учество  во  Меѓународната  конференција
одржана во Тирана, организирана од страна
на  Правниот  Факултет,  2016,  со  тема
“Controversies  Between  External  and
Internal Police Control in Macedonia“.

2

2.2. Учество  во  меѓународна  конференција
одржана во Тетово,  организирана од страна
на  правниот  факултет  при  Тетовскиот
универзитет  со  тема  “Феноменологија  на
Организиран криминал“,  2016.

2

2.3. Учество  во  меѓународна  конференција
одржана  во  Охрид,  организирана  од  страна
на  факултетот  за  безбедност-Скопје  при
Универзитетот  св.  Климент  Охридски  со
тема  “COMPUTER  CRIME
(CYBERCRIME)  AS
NONCONVENTIONAL  CRIME“,   на  4-5
јуни 2017.

2

2.4. Учество  во  меѓународна  конференција
одржана во Тетово,  организирана од страна
на  правниот  факултет  при  Тетовскиот
универзитет на 18-19 октомври 2018 год, со
тема “Внатрешна контрола во Полицијата
на Р.Македонија.

2

2.5. Учество  во  меѓународна  конференција
организирана  од  страна  на  полициската
академија  “KEEPING  PACE  WITH
SECURITY CHALLENGES – WHERE DO
WE  STAND?“,  со  тема  “Terrorism  and
participation in foreign military (case study
Macedonia)”, одржана во Загреб-Хрватска на
15 април 2019.

2

2.6. Учество  во  меѓународна  конференција
организирана од страна на Универзитетот во
Тетово  –  правен  факултет  “International

2
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Scientific  Conference  of  Law  “European
Perspective of the Western Balkans“, со тема
“THE  NEW  EUROPOL  STRATEGY
2020+”,  одржана  во  Тетово, 13-15  ноември
2019.

3. ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ/СТАТИИ
ВО МЕЃУНАРОДНИ, ДОМАШНИ И

СТРАНСКИ СПИСАНИЈА И СПИСАНИЈА
СО, ОБЈАВЕНИ ВО PROCEEDINGS СО

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН ОДБОР

3.1. Во  меѓународното  списание  ПЕНТЗА,
Profiling  as  modern  methods  of  Investigation,
CSARA- PENTZA, 2016.

3

3.2. Во меѓународното списание Визиони, Верзи
и поделба на верзи, Скопје, 2017.

3

3.3. CONFERENCE PROCEEDING – International
scientific  conference  “SECURITY  CONCEPT
AND  POLICIES  –  NEW  GENERATION  OF
RISCS AND THREATS”. Охрид, 2017.

3

3.4. Во меѓународното списание  VIZIONE бр.29,
е  објавен  научниот  труд  во  коавторство  со
проф  д-р  Ќебир  Авзиу  и  проф  д-р  Африм
Османи со тема: “ТHE ROL OF INTERNAL
CONTROL  TO  DETECT  THE  POLICE
MISCONDUCT  IN  REPUBLIC  OF
MACEDONIA“, Скопје, 2018.

3

3.5. Во  меѓународното  списание  CENTRUM
бр.9/2018,  е  објавен  научниот  труд  во
коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу, проф
д-р Африм Османи и м-р Назмије Шаќири со
тема:  “УСТАВНА  ЗАШТИТА  НА
ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ НА
ЧОВЕКОТ  И  ГРАЃАНИНОТ  ВО
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА “,
Скопје, 2018.

3

3.6. Во  меѓународното  списание  CENTRUM
бр.10/2018,  е  објавен  научниот  труд  во
коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу, проф
д-р Африм Османи и м-р Назмије Шаќири со
тема:  “ФЕНОМЕНОЛОГИЈА  НА
ОРГАНИЗИРАН  КРИМИНАЛ“,  Скопје,
2018.

3

3.7. Во  меѓународното  списание  CENTRUM
бр.11/2019,  е  објавен  научниот  труд  во
коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф
д-р  Африм  со  тема:  “ТАКТИКА  НА
ИСПРАШУВАЊЕ НА ОСОМНИЧЕНИ И
СВЕДОЦИ“, Скопје, 2019.

3

3.8. Во меѓународното списание  VIZIONE бр.33,
е  објавен  научниот  труд  во  коавторство  на

3
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проф д-р Африм Османи и проф д-р Ќебир
Авзиу  со  тема:  “THE  FIGHT  AGAINST
THE UNCONVENTIONAL CRIME WITH
UNCONVENTIONAL  MEANS  -
EXTRADITION  OF  DOMESTIC
CITIZENS“, Скопје, 2019.

3.9. Во  CONFERENCE  PROCEEDING  –
International  scientific  and  professional
conference  –  6th Zagreb  Police  college
research  days  “Keeping  pace  with  security
challenges – where do we stand”, Croatia, 5th

April  2019,  во  коавторство  на  проф  д-р
Ќебир Авзиу и проф д-р Африм Османи, е
објавен  научниот  труд  “Terrorism  and
participation  in  foreign  military  –  a  case
stady of North Macedonia”. 

2

3.10. Во меѓународното списание  VIZIONE бр.35,
е  објавен  научниот  труд  во  коавторство  на
проф д-р Африм Османи и проф д-р Ќебир
Авзиу  со  тема:  “THE  NEW  STRATEGIC
DEFINITIONS  OF  EUROPOL“,  Скопје,
2020.

3

3.11. Во  меѓународното  списание  CENTRUM
бр.13/2020,  е  објавен  научниот  труд  во
коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф
д-р  Африм  Османи  со  тема:  “Дроги  и
типови на дроги“, Скопје, 2020.

3

3.12. Во  меѓународното  списание  CENTRUM
бр.14/2020,  е  објавен  научниот  труд  во
коавторство со проф д-р Ќебир Авзиу и проф
д-р  Африм  Османи  со  тема:  “Истрага  на
убиството“, Скопје, 2020.

3

3.13. Во меѓународното списание  VIZIONE бр.36,
е  објавен  научниот  труд  во  коавторство  на
проф д-р Африм Османи и проф д-р Ќебир
Авзиу  со  тема:  “Comparative  internal
examination Police control in the fight against
crime“, Скопје, 2021.

3

ВКУПНО 59

СТРУЧНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА: Поени
1. ОБЈАВЕНИ КНИГИ
1.1. Вовед во криминалистиката, Арбериа дисајн, 2019 10

ВКУПНО
10

ДЕЈНОСТ СО ПОШИРОК ИНТЕРЕС

14



Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА Поени
1. ЧЛЕН ВО НАУЧНИ ОДБОРИ НА СПИСАНИЈА
1.1. Член на редакцијата на научното списание ЈУСТИЦИА 1
1.2. Член на научното списание Полицискои зборник, Загреб 1
1.4. Член на експертската група за подготовка на Законот за

ОТА 
1

1.5. Член на комората за Медијација на СРМ  1
1.6. Член на Здружението за казнено право и криминологија на

Македонија. 
1

1.7. Член на комисијата за одбрана на докторската дисертација
на м-р Антон Бардај.

1

1.8. Член на комисијата за избор во звање вонреден на доц. Д-р
Арта Биљали-Зендели.

1

1.9. Одговорен на студиската програма КРИМИНАЛИСТИКА 1
Декан на Правен Факултет 1

1.10. Член на наставно-научен совет на правниот факултет 1
ВКУПНО 10

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕНРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 100
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 125
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 10
ДЕЈНОСТ ВО ОПШТ ИНТЕРЕС 10

ВКУПНО 245

Тетово, 14.12.2021       

 ЧЛЕНОВИ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

1.Проф. д-р. Насер Адеми, претседател___________________

2.Проф. д-р. Башким Селмани, член_____________________

3.Проф. д-р. Мерсим Максути, член_____________________
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1 

 

ДО: 

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  

за избор-реизбор на наставник во сите наставно-научни звања во областа на Казнено 

право, Криминологија (50804, 50826, од класификацијата на научно-истражувачките 

сфери, полиња и области според Меѓународната Класификација на Фраскат) 

 

Врз основа на Одлуката за формирање Рецензентска комисија со бр.13-1191/1 на 

13.12.2021 од страна на наставно-научниот совет на Правниот факултет во состав на: 

 

1. Проф. Д-р Насер Адеми, претседател – редовен професор на Правниот 

факултет при Универзитетот во Тетово; 

2. Проф. Д-р Никола Тупанчески, член – редовен професор на Правниот 

факултет Јустинијан Први при Универзитетот Св. Кирил и Методиј; и 

3. Проф. Д-р Мерсим Максути, член – редовен професор на Правниот 

факултет при Универзитетот во Тетово.  

 

Во врска со распишаниот конкурс објавен на ден 01.12.2021 во дневниот печат “Коха”, 

“Слободен печат” и на веб страната на Универзитет во Тетово 

(www.unite.edu.mk/konkurse), за избор–реизбор на еден наставник во областа на 

Казнено право, Криминологија (50804, 50826, од класификацијата на научно-

истражувачките сфери, полиња и области според Меѓународната Класификација на 

Фраскат),рецензентската комисија, по разгледувањето на документацијата констатира 

дека: во конкурсот за избор–реизбор на еден наставник во сите наставно-научни звања во 

областа на Казнено право, Криминологија (50804, 50826, од класификацијата на 

научно-истражувачките сфери, полиња и области според Меѓународната 

Класификација на Фраскат), се пријави: 

- Проф. д-р Африм Османи, роден на 06.07.1980 во с.Црнилиште-Долнени 

(Прилеп), државјанин на Република Северна Македонија, со број на апликација 

040213 на 02.12.2021. 

 

Рецензентската комисија по разгледување на документацијата во врска со 

конкурсот, на гореспоменатиот наслов му го претставува овој опис: 



2 

 

 

  1. Биографски податоци за кандидатот 

 Кандидатот проф. д-р Африм Османие роден на 06.07.1980 година во с. 

Црнилиште, Општина Долнени-Прилеп, Република Северна Македонија. Во родното 

место завршени основно училиште а пак средното образование во С.У “Зеф Љуш 

Марку” во Скопје. По завршувањето на средното образование кандидатот проф. д-р 

Африм Османиво 1998/99се запиша на Правниот Факултет при Универзитетот св.Кирил 

и Методиј, и со истакнат успех ги завршил истите во декември 2002 година.  

 Во 2003 година кандидатот запиша магистерски студии на Правниот факултет-

Јустинијан Први – Скопје, при Институтот за казнено право и криминологија кои ги 

заврши во 2006 година, со одбрана на магистерската теза од областа на казненото право, 

под менторство напроф. д-р Владо Камбовски со тема “Системот на санкции во 

казненото законодавство на Република Македонија и Република Албанија“. 

 По завршувањето на вториот циклус на студии кандидатот проф. д-р Африм 

Османиги запиша докторските студии во Правниот факултет-Јустинијан Први при 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј под менторство наакадемик Проф. д-р. Владо 

Камбовски. На 9април2010 година ја одбрани докторската дисертација со тема 

“Системот на санкции во Исламското право“, пред петочлената комисија на ова 

високо образовна институција и се здобил со научно звањеДоктор по правнинауки. 

 Врз основа на приложената документација, кандидатот проф. д-р Африм Османи 

исто така има стекнато и наставно-научно звање вонреден професорсо Одлука на Правен 

Факултет при Универзитетот во Тетовопод бр. 04-3623/1 од 29.09.2016година.  

 По завршувањето на правните студии 2002/03, кандидатот Османи се вработил во 

Министерството за правда-подрачно одделение-Центар во период од 2003-2007 година. 

Од 2007 до 2010 година беше ангажиран и избран како асистент во казнено-правната 

област во ФОН Универзитет. Додека, со неговото докторирање, беше избран во 

наставно-научно звање доцент и од тогаш ги покрива предметите од казнено-правната 

област во правниот факултет при ФОН Универзитет, се до декември 2012 година. Од 

декември 2012 па навака е во редовен работен однос на правниот факултет при 

Универзитетот во Тетово, при што од септември 2016 година се стекнува со наставно-

научно звање вонреден. 

   

2. Податоци за наставно-научнатадејност(2016-2021) 

 Во 2016 година се избира во наставно-научно звање вонреден по предметите: 

Меѓународно казнено право, Криминологија и Пенологија (одлука бр. 04-3623/1 од 
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29.09.2016). Од оваа академска година има изведено настава за предметите од вториот 

циклус на студии: Криминологија и Пенологија, додека на трет циклусима изведено 

предавања по предметите: Историја на меѓународни односи на РМ и 

Конституционализмот. 

   

Кандидатот проф. д-р Африм Османи е автор на: 

- Пенологија, издадено во 2017 година, од страна на издавачката куќа ФУРКАН 

ИСМ; 

- Терминолошки Правен Речник (македонски-албански и албански-македонски), 

издадено во 2020 година, од страна на издавачката куќа ФУРКАН ИСМ.  

 

Кандидатот проф. д-р Африм Османи е рецензент на неколку публикации и 

книги: 

- Ко-рецензент на универзитетскиот учебник “Вовед во криминалистика“, на 

авторот проф. д-р ЌебирАвзиу, издадено во 2019 година; 

- Ко-рецензент на книгата на авторот М-р Валдет Џафери “Кривичните дела и 

извршување на санкциите во исламското казнено прави и во современото 

казнено прави – компаративна анализа“, издадено во 2016; 

- Рецензент на книгата “ТРАНСПОРТНО ПРАВО И ОСИГУРУВАЊЕ IV 

ГОДИНА – СООБРАЧАЈНА СТРУКА“ – техничар за транспорт и шпедиција на 

авторите Цветанка Растиќ и Гордана Кожуваровска, издадено во 2018 година. 

- Рецензент на книгата “ПРАВО“ – изборен за III и IV година на средното стручно 

образование економско-правна и трговска струка на авторите Владо Грнчаревски и 

Јасна БачовскаНедиќ, издадено во 2018 година; 

- Рецензент на книгата “Религијата како превентивен фактор на криминалот”, на 

авторот м-р Семир Фетаи, издадена во 2020 година. 

 

3. Податоци за научно-истражувачката дејност (2016-2021) 

- Проф. д-р Африм Османи во текот на 2020-2021 година има земено учество во 

проектот организиран од страна наThe Center for International Legal Cooperation 

(CILC) was contracted by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs (MFA) to 

implement the project “Enhancing the efficiency, accountability and transparency of the 

Judicial Council in North Macedonia”, во својство на домашен експерт. 
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Кандидатот проф. д-р Африм Османи ги има објавено следните научни 

трудови: 

- Во меѓународното списание CENTRUM, во коавторство со проф д-р 

МерселБилањи е објавен научниот труд со тема: РЕГИОНАЛНА БАЛКАНСКА 

ГЕОПОЛИТИКА И ГОСОВОДОТ-ГасоводотвојугоисточнаЕвропа, ,Скопје, 

2016. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.6, во коавторство со социологот (Ma 

candidate) Ханкуш Османи е објавен научниот труд со тема: 

ИНСТИТУТЦИОНАЛНОТО УЧЕСТВО НА ЖЕНАТА ВО БАЛКАНОТ – 

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ,Скопје, 2016. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.7, е објавен научниот труд со тема: 

“ПРОБАЦИСКА СЛУЖБА ВО РМ – ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, 

Скопје, 2017. 

- Во меѓународното списание VIZIONE бр.29, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм Османи со тема: “ТHE 

ROL OF INTERNAL CONTROL TO DETECT THE POLICE MISCONDUCT IN 

REPUBLIC OF MACEDONIA“, Скопје, 2018. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.9/2018, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу, проф. д-р Африм Османи и м-р Назмије 

Шаќири со тема: “УСТАВНА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ 

НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “, Скопје, 

2018. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.10/2018, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу, проф. д-р Африм Османи и м-р Назмије 

Шаќири со тема: “ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“, 

Скопје, 2018. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.11/2019, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм со тема: “ТАКТИКА НА 

ИСПРАШУВАЊЕ НА ОСОМНИЧЕНИ И СВЕДОЦИ“, Скопје, 2019. 

- Во меѓународното списание VIZIONE бр.33, е објавен научниот труд во 

коавторство на проф. д-р Африм Османи и проф. д-р ЌебирАвзиу со тема: “THE 

FIGHT AGAINST THE UNCONVENTIONAL CRIME WITH 

UNCONVENTIONAL MEANS - EXTRADITION OF DOMESTIC CITIZENS“, 

Скопје, 2019. 



5 

 

- Рецензент на универзитетскиот учебникот “Вовед во Криминалистика“ на проф. 

д-р ЌебирАвзиу, 2019. 

- Во CONFERENCE PROCEEDING – International scientific and professional 

conference – 6th Zagreb Police college research days “Keeping pace with security 

challenges – where do we stand”, Croatia, 5th April 2019, во коавторство на проф. 

д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм Османи, е објавен научниот труд 

“Terrorism and participation in foreign military – a case study of North 

Macedonia”.  

- Во меѓународното списание VIZIONE бр.35, е објавен научниот труд во 

коавторство на проф. д-р Африм Османи и проф. д-р ЌебирАвзиу со тема: “THE 

NEW STRATEGIC DEFINITIONS OF EUROPOL“, Скопје, 2020. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.13/2020, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм Османи со тема: “Дроги 

и типови на дроги“, Скопје, 2020. 

- Во меѓународното списание CENTRUM бр.14/2020, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм Османи со тема: 

“Истрага на убиството“, Скопје, 2020. 

- Во меѓународното списание VIZIONE бр.36, е објавен научниот труд во 

коавторство на проф. д-р Африм Османи и проф. д-р ЌебирАвзиу со тема: 

“Comparative internal examination Police control in the fight against crime“, 

Скопје, 2021. 

 

Кандидатот проф. д-р Африм Османи има земено учество во следните научни 

(домашни и меѓународни) конференции (2016-2021): 

- Учество во Балканска конференција одржана во Скопје, организирана од страна на 

Асоцијација за афирмација на жената 15 октомври 2016, со тема 

“Институционално учество на жената во Балканот – предизвици и 

перспективи“. 

- Учество во меѓународна конференција одржана во Тетово, организирана од страна 

на правниот факултет при Тетовскиот универзитет со тема “THE NEW LAW ON 

THE PROBATION SERVICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA - 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES“,  на 18 ноември 2016. 

- Учество во меѓународна конференција одржана во Охрид, организирана од страна 

на факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот св. Климент Охридски со 
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тема “COMPUTER CRIME (CYBERCRIME) AS NONCONVENTIONAL 

CRIME“,  на 4-5 јуни 2017. 

- Учество во меѓународна конференција одржана во Тетово, организирана од страна 

на правниот факултет при Тетовскиот универзитет на 18-19 октомври 2018 год, со 

тема “Судбината на хемиската кастрација - медицинското-фармаколошко 

лекување во Република Македонија“. 

- Учество во меѓународна конференција организирана од страна на полициската 

академија “KEEPING PACE WITH SECURITY CHALLENGES – WHERE DO 

WE STAND?“, со тема “Terrorism and participation in foreign military (case study 

Macedonia)”, одржана во Загреб-Хрватскана 15 април 2019. 

- Учество во меѓународна конференција организирана од страна на Универзитетот во 

Тетово – правен факултет “InternationalScientificConferenceofLaw 

“EuropeanPerspectiveof the WesternBalkans“, со тема “THE NEW EUROPOL 

STRATEGY 2020+”, одржана во Тетово,13-15 ноември 2019. 

 

4. Податоци за стручната-апликативна дејност (2016-2021): 

- шеф на студиската програма КРИМИНАЛИСТИКА; 

- член на експертската група за подготвување на законот за извршување на 

санкции; 

- член на експертската група за подготвување на законот за медијација; 

- член на Здружението по казнено право и криминологија на Македонија; 

- член на комисијата за одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р 

ВедијеРаткоцери; 

- член на комисијата за избор на звање вонреден на кандидатот доц д-р 

АртаБињали-Зендели. 

 

5. Податоци за дејноста од општ интерес (2016-2021): 

- главен уредник на научното списание CENTRUM; 

- главен уредник на списанието Internationaljournalofearth&sentimentalscience; 

- дел од редакцијата на научното списание VIZIONE; 

 

Кандидатот проф. д-р Африм Османи во прилог на доставената апликација бр. 

040113 од 13.04.2021 година, ги поднесе следните документи:  

- одлука за избор во наставно-научно звање вонреден; 

- дипломата за завршени докторски студии – правни студии; 
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- список на научни трудови и стручни публикации и копии од истите (2016-2021); 

- кратка биографија; 

- докторска дисертација; 

- уверение од матичната книга на родените; 

- уверение за државјанство  

- потврда за познавање на англиски јазик.  
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ПРЕДЛОГ  –  О Д Л У К А  

 

  Рецензентската комисија по разгледување на документацијата на кандидатот, врз 

основа на презентиранитепроценки во овој извештај, како и имајќи гово предвид 

целокупнотопрофесионално искуство на кандидатот, има чест и задоволство на Наставно - 

Научниот Совет на Правниот факултет да му предложи проф. д-р Африм Османи да го 

избере во звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОРво областа на Казнено право, Криминологија 

(50804, 50826, од класификацијата на научно-истражувачките сфери, полиња и 

области според Меѓународната Класификација на Фраскат). Комисијата цени дека 

кандидатот има научни и стручни квалификации и ги исполнува сите научни и стручни 

критериуми предвидени во Законот за високо образование, Статутот на УТ, Правилникот за 

критериумите и процедурите за избор во наставно-научно звање и соработнички звања, како 

и во другите нормативни акти за избор во оваа наставно-научно звање. 

 

Тетово, 14.12.2021 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА  КОМИСИЈА: 

 

 

 1. Проф.Д-р.Насер Адеми, претседател___________________ 

 

  

2. Проф. Д-р.Никола Тупанчески, член___________________ 

 

 

3. Проф. Д-р.Мерсим Максути, член_____________________ 
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П Р И Л О Г 

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАУЧНО-НАСТАВНО И 

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 
 

 

 

КАНДИДАТ:    АФРИМ ОСМАНИ 

 

ИСНТИТУЦИЈА: ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, УТ-ТЕТОВО  

 

ОБЛАСТ: Казнено право, Криминологија (50804, 50826, од 

класификацијата на научно-истражувачките сфери, полиња и 

области според Меѓународната Класификација на Фраскат) 

 

ЗВАЊЕ:  РЕДОВЕН ПРОФЕСОР  

 

 

  

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Бр. Име на активноста Поени  

1. Одржување на предавања (предмети во 
првиот циклус на студии) 

 

1.2. Криминологија 2x15x5x0.04=6 

1.3. Пенологија со Криминологија 2x15x5x0.04=6 

1.4. Пенологија 3x15x5x0.04=9 

2. Одржување на вежби (предмети во првиот 
циклус на студии) 

 

2.1. Криминологија  1x15x5x0.03=2.25 

2.2. Пенологија со Криминологија 1x15x5x0.03=2.25 

2.3. Пенологија 1x15x5x0.03=2.25 

3. Одржување на предавања (предмети во 
вториот циклус на студии) 

 

3.1. Пенологија  2x15x5x0.05=7.5 

3.2. Криминологија  2x15x5x0.05=7.5 

4.  Консултации со студенти  

4.1. Криминологија, Пенологија со Криминологија, 
Пенологија 

15x5x3x0.002=0.45 
 

5.  Член во комисии за оценување и одбрана на 
магистерскитези 

 

5.1. 10 кандидати 10x1=10 

6. Ментор на магистратури   

6.1. 5кандидати 5x2=10 

7. Член во комисии за оценување и одбрана на 
докторски дисертации 

 

7.1 3 кандидати 3x2=6 

8. Ментор на докторатури  

8.1. 1 кандидат 1x3=3 

9. Рецензент на универзитетски книги и научни  
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публикации 

9.1. Проф. д-р ЌебирАвзиу “Вовед во 
Криминалистика“, 2019 

4 

9.2. Рецензент на книгата “ПРАВО“ – изборен за 

III и IV година на средното стручно 

образование економско-правна и трговска 

струка на авторите Владо Грнчаревски и 

Јасна БачовскаНедиќ, 2020. 

4 

9.3. Рецензент на книгата “ТРАНСПОРТНО 

ПРАВО И ОСИГУРУВАЊЕ IV ГОДИНА – 

СООБРАЧАЈНА СТРУКА“ – техничар за 

транспорт и шпедиција на авторите 

Цветанка Растиќ и Гордана Кожуваровска, 

2020. 

4 

9.4. М-р Валдет Џафери “Кривичните дела и 

извршување на санкциите во исламското 

казнено прави и во современото казнено 

прави – компаративна анализа“, Тетово, 

2016. 

4 

9.5. Рецензент на книгата “Религијата како 

превентивен фактор на криминалот”, на 

авторот м-р Семир Фетаи, 2020. 

4 

 ВКУПНО 92.2 

 
 
 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА ПОЕНИ 

1. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ   

1.1. “Enhancing the efficiency, accountability and 

transparency of the Judicial Council in North 

Macedonia”, organized by The Center for 

International Legal Cooperation (CILC) was 

contracted by the Netherlands Ministry of 

Foreign Affairs (MFA) to implement the project. 

5 

2. УЧЕСТВО ВО ДОМАШНИ И 

МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ/СТРУЧНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

 

2.1. Учество во Балканска конференција одржана 

во Скопје, организирана од страна на 

Асоцијација за афирмација на жената 15 

октомври 2016, со тема “Институционално 

учество на жената во Балканот – 

предизвици и перспективи“. 

2 

2.2.  Учество во меѓународна конференција 

одржана во Тетово, организирана од страна 

на правниот факултет при Тетовскиот 

универзитет со тема “THE NEW LAW ON 

THE PROBATION SERVICE IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA - 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES“,  на 

18 ноември 2016. 

2 
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2.3. Учество во меѓународна конференција 

одржана во Охрид, организирана од страна 

на факултетот за безбедност-Скопје при 

Универзитетот св. Климент Охридски со 

тема “COMPUTER CRIME 

(CYBERCRIME) AS 

NONCONVENTIONAL CRIME“,  на 4-5 

јуни 2017. 

2 

2.4. Учество во меѓународна конференција 

одржана во Тетово, организирана од страна 

на правниот факултет при Тетовскиот 

универзитет на 18-19 октомври 2018 год, со 

тема “Судбината на хемиската кастрација 

- медицинското-фармаколошко лекување 

во Република Македонија“. 

2 

2.5. Учество во меѓународна конференција 

организирана од страна на полициската 

академија “KEEPING PACE WITH 

SECURITY CHALLENGES – WHERE DO 

WE STAND?“, со тема “Terrorism and 

participation in foreign military (case study 

Macedonia)”, одржана во Загреб-Хрватскана 

15 април 2019. 

2 

2.6. Учество во меѓународна конференција 

организирана од страна на Универзитетот во 

Тетово – правен факултет 

“InternationalScientificConferenceofLaw 

“EuropeanPerspectiveof the 

WesternBalkans“, со тема “THE NEW 

EUROPOL STRATEGY 2020+”, одржана во 

Тетово,13-15 ноември 2019. 

2 

3. ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ/СТАТИИ 

ВО МЕЃУНАРОДНИ, ДОМАШНИ И 

СТРАНСКИ СПИСАНИЈА И СПИСАНИЈА 

СО, ОБЈАВЕНИ ВО PROCEEDINGS СО 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН ОДБОР 

 

3.1. Во меѓународното списание CENTRUM, во 

коавторство со проф д-р МерселБилањи е 

објавен научниот труд со тема: 

РЕГИОНАЛНА БАЛКАНСКА 

ГЕОПОЛИТИКА И ГОСОВОДОТ-

ГасоводотвојугоисточнаЕвропа, , Скопје, 

2016. 

3 

3.2. Во меѓународното списание CENTRUM бр.6, 

во коавторство со социологот (Ma candidate) 

Ханкуш Османи е објавен научниот труд со 

тема:ИНСТИТУТЦИОНАЛНОТО 

УЧЕСТВО НА ЖЕНАТА ВО БАЛКАНОТ 

– ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 

Скопје, 2016. 

3 
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3.3. Во меѓународното списание CENTRUM бр.7, 

е објавен научниот труд со тема: 

“ПРОБАЦИСКА СЛУЖБА ВО РМ – 

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, 

Скопје, 2017. 

3 

3.4. Во меѓународното списание VIZIONE бр.29, 

е објавен научниот труд во коавторство со 

проф. д-р ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм 

Османи со тема: “ТHE ROL OF INTERNAL 

CONTROL TO DETECT THE POLICE 

MISCONDUCT IN REPUBLIC OF 

MACEDONIA“, Скопје, 2018. 

3 

3.5. Во меѓународното списание CENTRUM 

бр.9/2018, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу, проф. 

д-р Африм Османи и м-р Назмије Шаќири со 

тема: “УСТАВНА ЗАШТИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ НА 

ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “, Скопје, 

2018. 

3 

3.6. Во меѓународното списание CENTRUM 

бр.10/2018, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу, проф. 

д-р Африм Османи и м-р Назмије Шаќири со 

тема: “ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА 

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“, Скопје, 

2018. 

3 

3.7. Во меѓународното списание CENTRUM 

бр.11/2019, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и 

проф. д-р Африм со тема: “ТАКТИКА НА 

ИСПРАШУВАЊЕ НА ОСОМНИЧЕНИ И 

СВЕДОЦИ“, Скопје, 2019. 

3 

3.8. Во меѓународното списание VIZIONE бр.33, 

е објавен научниот труд во коавторство на 

проф. д-р Африм Османи и проф. д-р 

ЌебирАвзиу со тема: “THE FIGHT 

AGAINST THE UNCONVENTIONAL 

CRIME WITH UNCONVENTIONAL 

MEANS - EXTRADITION OF DOMESTIC 

CITIZENS“, Скопје, 2019. 

3 

3.9. Во CONFERENCE PROCEEDING – 

International scientific and professional 

conference – 6th Zagreb Police college 

research days “Keeping pace with security 

challenges – where do we stand”, Croatia, 5th 

April 2019, во коавторство на проф. д-р 

ЌебирАвзиу и проф. д-р Африм Османи, е 

објавен научниот труд 

“Terrorismandparticipationinforeignmilitary 

– a casestudyofNorthMacedonia”.  

2 
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3.10. Во меѓународното списание VIZIONE бр.35, 

е објавен научниот труд во коавторство на 

проф. д-р Африм Османи и проф. д-р 

ЌебирАвзиу со тема: “THE NEW 

STRATEGIC DEFINITIONS OF 

EUROPOL“, Скопје, 2020. 

3 

3.11. Во меѓународното списание CENTRUM 

бр.13/2020, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и 

проф. д-р Африм Османи со тема: “Дроги и 

типови на дроги“, Скопје, 2020. 

3 

3.12. Во меѓународното списание CENTRUM 

бр.14/2020, е објавен научниот труд во 

коавторство со проф. д-р ЌебирАвзиу и 

проф. д-р Африм Османи со тема: “Истрага 

на убиството“, Скопје, 2020. 

3 

3.13. Во меѓународното списание VIZIONE бр.36, 

е објавен научниот труд во коавторство на 

проф. д-р Африм Османи и проф. д-р 

ЌебирАвзиу со тема: “Comparative internal 

examination Police control in the fight against 

crime“, Скопје, 2021. 

3 

 ВКУПНО 58 

 

  

СТРУЧНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА: Поени 

1. ОБЈАВЕНИ КНИГИ 
 

1.1. 
Пенологија, ФУРКАН ИСМ-Скопје, 2017 

10 

1.2. 
Терминолошки правен речник (македонски-албански и албански-

македонски), ФУРКАН ИСМ-Скопје, 2020 

10 

 

ВКУПНО 
20 

 

 

 

ДЕЈНОСТ ВО ОПШТ ИНТЕРЕС 

Бр. НАЗИВ НА АКТИВНОСТА Поени 

1. ЧЛЕН ВО ОДБОРИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЈА, 

ЕКСПЕРТСКИ ГРУПИ И ДРУГИ СТРУЧНИ ТЕЛА 

 

1.1. Член на редакцијата на научното списание VIZIONE 1 

1.2. Главен уредник на научното списаниеCENTRUM 1 

1.3. Член на редакцијата на списанието International journal of 

earth & sentimental science.  

1 

1.4. Член на експертската група за подготовка на Законот за 

извршување на санкции.  

1 

1.5. Член на експертската група за подготовка на Законот за 

медијација  

1 

1.6. Член на Здружението за казнено право и криминологија на 

Македонија.  

1 

1.7. Член на комисијата за одбрана на докторската дисертација 1 
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на м-р ВедијеРаткоцери. 

1.8. Член на комисијата за избор во звање вонреден на доц. Д-р 

АртаБиљали-Зендели. 

1 

1.9. Одговорен на студиската програма КРИМИНАЛИСТИКА 1 

1.10. Член на наставно-научен совет на правниот факултет 1 

 ВКУПНО 10 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕНРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  92.2 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  58 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 20 

ДЕЈНОСТ ВО ОПШТ ИНТЕРЕС  10 

ВКУПНО 180.2 

 

 

 

Тетово, Декември 2021    
 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
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2. Проф. д-р. Никола Тупанчески, член___________________ 

 

 

 

3. Проф. д-р. Мерсим Максути, член_____________________ 

 

 


