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И Т Н О  ! 
Д О:  ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  

* Д И Р Е К Т О Р 
* С Е К Т О Р  ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
    И НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ, УЧЕНИЧКИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 
* О Д Д Е Л Е Н И Е   ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 – 1000, Скопје 
www.dpi.mon.gov.mk | dpi@mon.gov.mk | тел. +389 2/3140-103 
 

П О Д Н О С И Т Е Л:  ЛЕВИЦА – ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА  
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12, Општина Центар – 1000 Скопје 
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 
www.levica.mk⃒ contact@levica.mk⃒ тел. 075/885-645   

 
Врз основа на членот 24 од Уставот на Република Македонија (1991); член 71, став 1 
од Законот за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр. 102/2019); чл. 3, ст. 1 од 
Законот за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 
56/09, 13/13, 156/15, 193/15); чл. 40 од Законот за општата управна постапка (Сл. 
весник на РМ бр. 124/2015 и 65/18); чл. 206 од Законот за високо образование (Сл. 
весник на РМ бр. 82/2018 и 154/19); чл. 2, ст. 2 и 4, чл. 8, ст. 2 и 4, чл. 9, ст. 1, т. 3, 6, 13 
и 17, чл. 19, ст. 1, ал. 2 и 3, чл. 21 и чл. 28, ст. 1, т. 2-4 од Законот за просветната 
инспекција (Сл. весник на РМ бр. 52/2005 и 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 
164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16, 64/2018); како и чл. 2 од Правилникот за начинот 
на постапување по претставките и предлозите (Сл. весник на РМ бр. 2/2009), во 
својство на правно лице / пријавител, до Вас – како првостепен надлежен контролен 
орган – ја поднесуваме оваа 

 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ЗА ВРШЕЊЕ ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
 

П Р О Т И В:  Д-Р МАРЈАН КИЦЕВ – ДОЦЕНТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ   
                                                                      „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ (СВЕТИ НИКОЛЕ); 

*РЕДОВНО ВРАБОТЕН ВО МВР 
*ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФПИОМ 
*ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ;  
*ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЈУЗОТ НА 

СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
*ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ССМ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР 
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 Пријавениот д-р Марјан Кицев од Кавадарци, инаку редовно вработен во 

Министерството за внатрешни работи, дополнително засновал и втор редовен 

работен однос на Правниот факултет при приватниот Меѓународен славјански 

универзитет „Гаврило Романович Державин“ со седиште во Свети Николе, како 

доцент доктор (наместо да се стекне со насловно звање)!? Во општина Свети Николе 

и во дисперзираните студии на МСУ „Державин“ во Битола тој со години наназад ги 

држел следниве четири предмети од Наставната програма на факултетот: 1. 

Криминологија; 2. Казнено право – применета програма; 3. Малолетничко казнено 

право; и 4. Електронска трговија. Бидејќи докторската дисертација на пријавениот 

гласи „Превенција и репресија за казнените дела против јавниот ред и мир“, 

очигледно е дека при прераспределбата на сродните предмети флагрантно не е 

испочитувана Меѓународната фраскатиева класификација на научно истражувачките 

полиња на ОЕЦД (2015) – бидејќи стручниот предмет „Електронска трговија“ 

евидентно дека отскокнува и не спаѓа во групата криминалистички и/или кривично-

правни предмети, туку истиот е од сферата на Деловното/трговско/стопанско право. 

 
ДОКАЗ 1: 

 
Хиперлинк: https://msu.edu.mk/fakulteti/fpn/nastaven-kadar/ 
(последен пристап: 15.07.2021 год.) 

 

ДОКАЗ 2: 
 

Импринт од официјалниот веб-сајт на МСУ „Державин“ – 
Правен факултет (Свети Николе) 

  

Ова звање, согласно чл. 161, ст. 5 од важечкиот Закон за високото образование 

(2018), како lex specialis, претставува наставно-научно звање, каде покрај доцент 

влегуваат уште и „вонреден професор“ и „редовен професор“. Но, постапката за избор 

во наставно-научно, наставно-стручно, наставно и соработничко звање секогаш, по 

сила на закон (лат. ex lege), завршува со засновање на работен однос со полно работно 

време меѓу избраното лице-кандидат и високообразовната установа, за определено 

време од максимум пет години [чл. 174, ст. 1 и чл. 175, ст. 1  ЗВО]! Полното работно 

време, пак, не смее да биде подолго од 40 часа, ниту пократко од 36 часа недело – ова 

согласно чл. 116, ст. 1 и 2 од генералниот Закон за работните односи (Сл. весник на 

РМ бр. 62/2005 и 3/06, 44/06, 65/06, 16/07, 57/07, 77/07, 106/08, 161/08, 63/09, 

114/09, 130/09, 149/09, 10/10, 50/10, 52/10, 58/10, 124/10, 132/10, 47/11, 11/12, 

39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 106/14, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 

27/16, 134/16, 120/18, 110/19, 267/20, 151/21) – како супсидијарен правен извор in 

concreto. 
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Но, бидејќи пријавениот доц. д-р Мaрјан Кицев истовремено веќе е во редовен 

работен однос во МВР и е синдикален претставник, т.е. претседател на МПС и член на 

уште две-три државни тела/одбори, така постоечкиот работен однос како 

„полициски службеник“ не му дава можност истиот да може да заснова нов редовен 

работен однос со полно работно време со други работодавачи, туку позитивните 

законски прописи за оваа ситуација, предвидуваат можност да се склучи само договор 

за вработување со неполно работно време со друг работодавач – меѓутоа најмногу за 

10 (десет) часа неделно, со претходна согласност на првичниот работодавач [чл. 121, 

ст. 1 од ЗРО]!  
 

ДОКАЗ 3: 
 

Фотографија од потпишувањето на Колективниот договор за 
МВР меѓу пријавениот и актуелниот министер г. Оливер 
Спасовски 

 

Оваа законска можност која ја дава општиот Закон за работните односи 

понатаму ја прифаќа и соодветно доуредува посебниот Закон за високото 

образование, каде „афирмирани научници, уметници и стручњаци од практиката“, 

кои ги исполнуваат условите за избор во звања, можат да се избират на универзитет 

само и исклучиво во звањето „насловен доцент“ или „насловен вонреден професор“! 

Лицата избрани во вакви насловни звања можат да учествуваат во вршење на 

високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на соодветното 

наставно-научно звање [чл. 182, ст. 1 и 2 од ЗВО]! 

 Согласно релевантните информации со кои располагаме, доставени до нас од 

свиркач-укажувач, пријавениот Марјан Кицев одамна има засновано работен однос со 

полно работно време во Министерството за внатрешни работи, односно согласно 

чл. 92, ст. 1 од Колективниот договор на МВР (Сл. весник на РМ бр. 149/2021) „секој 

вработен во МВР заснова работен однос со полно работно време“! Па, доколку овие 

информации се потврдат и констатираат со спроведувањето на бараниот 

инспекциски надзор, тогаш Марјан Кицев, спротивно на претходнонаведените 

законски одредби и Кривичниот законик (1996), засновал работен однос во МСУ 

„Державин“, иако знаел дека ваквата негова активност е противзаконска, истиот ја 

презел и тоа со цел да прибави за себе да прибави противправна имотна корист – за 

што, ако оцените, случајот може да го проследите и процесуирате пред надлежното 

Основно јавно обвинителство. 
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* * * 

Поради горeнаведеното, од Вас, како надлежен орган за контрола и надзор 

БАРАМЕ: 

 

 Веднаш да спроведете вонреден инспекциски надзор врз приватниот 

универзитет „МСУ Державин“ (Свети Николе) – Правен факултет, со цел 

утврдување на наведените законски прекршувања од страна на лицето Марјан 

Кицев; 
 

 Да ги преземете сите законски дејствија и по утврдената фактичка состојба, да 

донесете соодветни управни акти со што би санкционирали и спречиле 

понатамошни непочитувања и постапувања спротивни на матичниот Закон за 

високото образование;  
 

 За  резултатите од извршениот вонреден инспекциски надзор, преку 

доставување на копија од Записникот, повратно и благовремено писмено да 

бидеме известени, како би можеле да ги употребиме и преостанатите правни 

средства кои ни стојат на располагање за заштита на јавниот интерес. 

 

 

 

 

 

 

  

С к о п ј е 
15.VII.2021 

Подносител-пријавувач: 
ПП Левица 

 
_____________________________ 

Претседател: проф. д-р Димитар Апасиев 
(застапник по закон) 

 


