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4. Методија Дојчиновски, Драге Петрески, Кемо Ѓозо, „Самоубиствените напади-новото 
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„Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија“, 

Факултет за безбедност, Зборник на трудови, Охрид, 2010, 
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18.09.2010, „Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република 



Македонија“, Факултет за безбедност, Зборник на трудови, Охрид, 2010 
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conference, Volime II, Ohrid, 27-28 may, 2011 
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