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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО - НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ 

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ: БЕЗБЕДНОСТ, НАУЧНА 

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, КРИМИНОЛОГИЈА И ОПШТА 

КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА 

 

 

Врз основа на член 132 и 136 од Законот за високото образование на РМ („Сл. 

весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011.....), а 

согласно со членовите 29 и 32 став 1, според Правилникот за единствените критериуми 

и постапка за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник “ број 26/2013), 

Наставно-научниот совет на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - 

Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на седницата 

одржана на 30.12.2014 година, донесе Одлука бр. 03-17/213 од 31.12.2014 година за 

формирање на Рецезентска комисија во состав: 

1. д-р Методи Хаџи-Јанев, вонреден професор, полковник од Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - претседател; 

2. д-р Методија Дојчиновски, вонреден професор, полковник  од Воената 

академија  „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - член и 

3. д-р Александар Дончев, редовен професор од ФОН - член 
 

На распишаниот конкурс објавен во дневниот печат „Дневник“ и „Коха“ од 

16.12.2014 година, се пријави д-р Мухамед Рацај, насловен доцент. 

Врз основа на поднесените документи, приложените трудови и познавањето на 

кандидатот, согласно член 132 од Законот за високото образование, Рецезентската 

комисија го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Насловен доц. д-р Мухамет Рацај, бригаден генерал, е роден на 1 август 1961 

година во с. Сиќево, Република Косово. Основно училиште завршил во с. Добра Вода, 

а средно воено училиште на копнената војска во Сараево во 1980 година. Во 1986 

година, дипломирал на Воената академија на копнената војска во Белград. Во 1998 

година на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје 

специјализирал на Командно-штабната академија, а во 2007 година дипломирал на 

Школата за национална одбрана во Истанбул, Република Турција. 

Во 2006 година на Институтот за одбрана при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, на Филозофскиот факултет во Скопје, магистрирал на тема: ,,Обезбедување 

на државната граница на Република Македонија според современи безбедносни 
стандарди“, со што се стекнал со право на стручен назив-магистер на одбрана. 
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Својата докторска дисертација под наслов: ,,Превенција во сузбивање на 
организираните облици на криминал на меѓудржавните граници на Република 

Македонија“ ја одбранил на 1 септември 2009 година на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола, на Факултетот за безбедност во Скопје и се стекнал со научен 

степен - доктор на науки од областа на безбедноста. 

Од завршувањето на средното образование, па досега, целосно и се посветил на 

воената служба, каде што постапно напредувал и градел успешна воена кариера, 

извршувајќи ги сите формациски должности, започнувајќи од командир на вод, па се 

до повисоки и многу одговорни позиции, како што сега ја извршува должноста 

Заменик на командантот на Здружената оперативна команда во Армијата на Република 

Македонија. 

На работното место е активен, а своето знаење континуирано го надградувал со 

учество на разни курсеви за унапредување и усовршување од областа на воената 

едукација и примената на воените вештини. Има добиено повеќе пофалници и награди 

за постигнати врвни резултати. 

Покрај редовните работни обврски во воената служба, насловен доцент д-р 

Мухамет Рацај како истакнат практичар, со дополнителен ангажман се вклучил и дал 

свој придонес во високото образование. 

Од 2007 година до 2009, насловен доцент д-р Мухамет Рацај, како надворешен 

соработник е избран за наставник по предметите: „Детективска тактика во природни 

услови“ и „Тактика и техника на обезбедување“ на специјалистички студии на 

факултетот за Детективи и безбедност при Универзитетот ФОН. 

Со одлука бр.17-593/4 од 19.11.2009 година на Научно - наставниот совет на 

Факултетот за детективи и безбедност при Првиот приватен Универзитет ФОН - 

Скопје, е избран за Доцент од областа на криминалистиката. 

Во 2010 година на Воената академија - Скопје, со одлука бр. 03-25/27 од 

28.05.2010 година на Наставно - научниот совет избран е за насловен доцент од областа 

на военo-техничките науки. 

Учествува во реализацијата на предмети во прв и втор циклус на студии. 

 
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Во академската 2010/2011 избран е за наставник по предметите 
„Криминалистика“   и   „Криминологија“   на   постдипломски   студии   на   Правниот 

факултет при државниот Универзитет во Тетово. 

 
На прв циклус на студии ја  реализира наставата по предметите: 

 

1. „Вовед во криминалистика“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 

2009 /2014) при Универзитетот ФОН; 

2. „Криминалистичка тактика 1 и 2“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период 

од 2009 /2014) при Универзитетот ФОН; 

3. „Криминалистичка методика“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 

2009/ 2014) при Универзитетот ФОН; 

4. „Криминалистичка техника“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 

2009/ 2014) при Универзитетот ФОН; 
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5. „Ракување со оружје“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 2009 / 
2014) при Универзитетот ФОН; 

6. „Летно и зимско логорување“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 

2009 / 2014) при Универзитетот ФОН; 

7. „Вооружување со теорија и практика на гаѓање“ (со 2 часа предавање во период 

од 2009/2014) при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - придружна членка; 

8. „Пешадиско вооружување со настава на гаѓање“ (со 1 час предавање во период 

од 2011/2014) при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - придружна членка и 

9. „Методика на пешадиско вооружување со настава на гаѓање“ (со 1 час 

предавање во 2014) при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - придружна членка. 

 

На втор циклус студии, доц. д-р Мухамет Рацај е носител или учествувал 

во реализацијата на предметите: 
 

1. „Методика на општ криминалитет“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во 

период од 2010 / 2014) при Универзитетот ФОН; 

2. „Применета криминалистика“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во период од 

2010 / 2013) при Универзитетот ФОН; 

3. „Методика на истражување на организираниот криминал“ (со 2 часа предавање 
и 3 часа вежби во период од 2010 / 2013) при Универзитетот ФОН; 

4. „Современи криминалистички теории“ (со 2 часа предавање и 3 часа вежби во 

2013) при Универзитетот ФОН; 

5. „Криминалистика и Криминологија“(со 2 часа предавање во период од 2010/ 

2012) при Државниот Универзитет во Тетово; 

6. „Национална безбедносна концепција и стратегија“ (2 часа предавања, 2 вежби 

во 2012 година) при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - придружна членка и 

7. „Организација на штабови и штабни должности“ (1 час предавање во 2014 

година)  при  Универзитетот  „Гоце  Делчев“-  Штип,  на  Воената  академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје - придружна членка. 

 

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Во делокругот на научно-истражувачката работа, кандидатот има објавено 2 

(две) книги и тоа: „Основи на топографија и тактика во природни услови“ (2010) и 

„Вовед во криминалистика“ ( 2012). 

Во творечката дејност на кандитатот се наоѓаат 8 (осум) објавени скрипти и тоа: 

„Функционални должности во штабна организација“, „Методика на истражување на 

организираниот криминал“, „Криминалистичка техника“, „Криминалистичка техника – 

скрипта  1“,  „Криминалистичка  методика“,  „Современи  криминалистички  теории“, 
„Криминалистичка тактика  –  1, Тактика за реализација на оперативни дејности“ и 

„Криминалистичка тактика – 2, Тактика за реализација на процесуални дејности“. 

Кандидатот има објавено 10 (десет) труда во стручни научни списанија, од кои 8 

(осум) во странски, а 2 (два) во домашни стручни научни списанија, меѓу кои: 
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Трудови објавени во стручни - научни списанија: 
 

1. Мухамет Рацај, Клаузевиц во светлоста на современите воено теориски мисли, 

Современа Македонска Одбрана, Скопје, 2011. 

2. Doc. Dr. Muhamet Racaj, Gjeneralbrigade, Globalizimi dhe terrorizmi, VITI 67-te I 

botimit Nr.45(8145)-Revista-Ushtria-Botimi qendror i ministrisë së mbrojtjes të 

Republikës së Shqipërisë-09.11.2012. 

3. Doc. Dr. Muhamet Racaj, Gjeneralbrigade, Mundësitë dhe nevojat mbrojtëse të 

Europës, VITI 67-te I botimit Nr.46(8147)-Revista-Ushtria-Botimi qendror i 

ministrisë së mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë-16.11.2012. 

4. Dr. Muhamet Racaj, Ivica Danevski, Security conditions and challenges in the 

Balkans, International scientific Defence, Security and peace Journal of the Ministry 

of Defence of the Republic of Macedonia – The magazine published twice a year 

ISSN 1409-8199, Skopje, December, 2013. 

5. Dr. Abaz LIeshi, Dr. Muhamet Racaj, Emergency Regional capabilities in the Spirit 

of ''Smartdefence'', International scientific Defence, Security and peace Journal of the 

Ministry of Defence of the Republic of Macedonia – The magazine published twice a 

year ISSN 1409-8199, Skopje, December, 2013. 

6. Metodija Kjertakov, BS, Robert Hristovski, phD, Muhamet Racaj, phD, The Use of 

Dietary Supplement among Soldiers From the Macedonian special operations 

Regiment, Journal of Special Operations Medicine, Volume 13, Edition 1/Spring 

2013 – USA. 
7. Doc. Dr. Muhamet Racaj, Gjeneralbrigade, Siguria në Republikën e Maqedonisë në 

kontekstin e sigurisë në Ballkan dhe më gjërë, VITI 67-te I botimit Nr.23(8176)- 

Revista-Ushtria-Botimi qendror i ministrisë së mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë- 

28.06.2013. 

8. Doc. Dr. Muhamet Racaj, Gjeneralbrigade, Sprovat Siriane, VITI 68-te I botimit 

Nr.10(8211)-Revista-Ushtria-Botimi qendror i ministrisë së mbrojtjes të Republikës 

së Shqipërisë-14.03.2014. 

9. Д-р Мухамет Рацај, Ивица Даневски „Stability Pact- Reflection of the political will 

of the international community“, Современа Македонска Одбрана бр 27, Скопје, 

2014. 

10. Muhamet Racaj, PhD, Special investigative measures in the obstruction and 

prevention of organized crime and corruption in the Republic of Macedonia, 

CENTRUM, Scinetific magazine-2/2014, which is published by the Center for 

Understanding and Institutional Cooperation (CUIC). ISSN 1857-8640; ISSN 1857- 

9396; UDC3 (497.7:4-672EU). 
 

Кандидатот, насловен доцент д-р Мухамет Рацај своето научно творештво го 

збогатува и дава придонес ѝ со учество во научно - истражувачки национални и 

меѓународни проекти: 
1. Muhamet Racaj, phD, Metodija Kjertakov, BS, Robert Hristovski, phD, 

Користење на додатоци за диета помеѓу припадниците од пСО на АРМ, 

Министерство за одбрана на Република Македонија, 2013. 
 

Својата  стручност  и  компетентност  ја  потврдува  и  со  учество  на  повеќе 

меѓународни собири (конференции), меѓу кои се и: 

 

1. Насловен доцент д-р Мухамет Рацај полковник, Процес на планирање на 

современи   Операции   според   Директива   за   сеопфатно   Планирање   на 
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Операции (CORP)- Научно - стручна конференција MILCON -2012, „Процес 
на планирање и донесување на одлуки во современи воени операции: „Каде 

сме денес?, А каде треба да бидеме утре?“, Скопје, Мај 2012. 

2. Colonel Muhamet Racaj, phD, Concept of the reserve forces of the army of the 

Republic of Macedonia in compliace of the structure (national  project), 

Здружение на ветерани од одбраната и безбедноста на РМ заедно со 

Министерството за одбрана и Асоцијацијата на дипломирани студенти на 

НАТО  колеџот.  Меѓународна  научно  -  стручна  конференција  на  тема: 

„Улогата на активниот состав и резервата на вооружените сили во 

регионалната и глобалната безбедносна средина во 21 век“, „The role of the 

active component and reserve component of the Armed forces in support of their 

missions and tasks in the regional and global security environment in 21 century, 

Skopje, 23.04.2012. 

3. Доц. д-р Мухамет Рацај, Меѓународна научна конференција - Правна држава 

и демократија, International scientific confernece-Role of Law and democracy, 

Државен Универзитет во Тетово State University of Tetovo, 12.03.2014. 

4. Muhamet Racaj, phD, Regional conference - Quality of assessment, Qualification 

in higher education, South East European University, 20.06.2014. 

5. Muhamet Racaj, Participated at the inernacional scientific 

conference”Criminalistic education and perspectives-20 years after 

Vodinelic”University “St.Kliment Ohridski”-Bitola end Faculty of detectives and 

security FON University – Skopje-24-25 Oktober 2014-Skopje,Macedonia 

6. Бриг. генерал доц. д-р Мухамет Рацај, Научно - стручна тркалезна маса на 

тема: „Евро-атланските предизвици на Република Македонија: проблем, 

политичка реалност, идни решенија и можности по самитот на НАТО во 

Велика Британија 2014’’, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола- 

Факултет за Безбедност - Скопје. 18.11.2014 - Дом на АРМ-Скопје. 

 

Насловен доцент д-р Мухамет Рацај, во периодот на избор, бил ментор на 4 

кандидати на магистерски трудови, 7 кандидати на специјалистички трудови 6 пати 

член на комисии за одбрана на магистерски трудови. 

 

Допулнителни начно-стручни активности: 
 

За својата успешна војничка, научно - истражувачка и едукативна кариера, доц. 

д-р Мухамет Рацај има дадено интервју во стручното списание „Штит“ - магазин на 

Министерството за одбрана на Република Македонија, број 38, стр. 8-10, ноември 2012 

година. Од 2012 година дополнително врши должност на заменик главен и одговорен 

уредник на Меѓународно научно списание за одбрана, безбедност и мир на 

Министерството за одбрана на Република Македонија и е рецезент на 6 (шест) научни 

труда. 

Во 2012 година е добитник на признание-Благодарница (златна плакета) од 

ФОН Универзит во знак на благодарност и соработка. 
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ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ КОИ СЕ 
БОДИРААТ ПРИ ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕ 

 

 

Р. 

бр. 

 

Наставно-образовна дејност 

 

Поени 

Во земјата Во странство  

Вкупно број поени број поени 

1. Избор во звање доцент 1 30   30 

 Вкупно поени од НО     30 

 

Р. 

бр 

 

 

Научноистражувачка дејност и 

стручно уметнички активности 

 

Поени 

Во земјата Во странство  

Вкупно број поени број поени 

1. Монографија или научна книга 2 10   20 

2. Труд со оригинални научни 
резултати, објавен во научно 
списание опфатено во 
(СЦИ/ЦА/останати) 

3 3 6 3 27 

3. Учество на научен собир со 
реферат (постер/усно), концерт во 
замјата и во странство 

6 1,5   9 

4. Рецезент на научен труд 
(СЦИ/ЦЛ/останато) 

6 2   12 

 Вкупно поени на НД и СУА     68 

 

Р. 

бр 

 

Стручно апликативна дејност и 

организационо развојна  дејност 

 

Поени 

Во земјата Во странство  
Вкупно број поени број поени 

1. Трудови во стручно (научно- 
популарно) списание 

2 2   4 

2. Член на уредувачки одбор на 
стручно списание 

1 0,5   0,5 

3. Учесник во научен проект 
(максимум во три проекти) 

1 5   5 

4. Стручни награди и признанија 1 4   4 

 Вкупно поени од САД и ОРД     13,5 

 ВКУПНО БОДОВИ ОД СИТЕ 

ОБЛАСТИ 

    111,5 
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ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на извршениот преглед и анализа, евидентно е дека кандидатот д-р 

Мухамед Рацај, насловен доцент, искажува континуирана посветеност во рамки на 

науката и научните достигнувања. Од претходниот избор до сега, кандидатот дава 

придонес во научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на Воената 

академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, придружна членка на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, на Факултетот за детективи и безбедност при 

Првиот приватен Универзитет ФОН и Правниот Факултет при Тетовскиот 

Универзитет. Важи за експерт од научното поле безбедност и областа организиран 

криминал, криминологија и општа криминалистичка теорија а дава и практичен 

придонес со учество на научно - истражувачки национални и меѓународни активности. 

Затоа, со задоволство му предлагаме на Наставно-научниот совет на Воената академија 

„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, кандидатот д-р Мухамед Рацај, насловен 

доцент, да го избере за насловен вонреден професор во научното подрачје 

Општествени науки, научно поле: безбедност, научна област: Организиран 

криминал, Криминологија и Општа криминалистичка теорија. 

 

 

РЕЦЕЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

д-р Методи Хаџи-Јанев, вон. проф, полк.,  претседател 

 
 

д-р Методија Дојчиновски, вон. проф, полк., член 

 
 

д-р Александар Дончев, редо. проф., член 

 
 


