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CURRICULUM VITAE 
 

 Име и презиме:  

 

Д-Р ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ 

 

 Дата и место на раѓање:  

22.02.1977 година во Крива Паланка, Република Македонија  

                      

 Образование: 

- Дипломира на 16/12/1999 година на Институтот за социологија при 

Филозофскиот факултет во Скопје, со просечен успех 9,00; 

- Постдипломските испити ги завршува заклучно со 17/07/2003 година со 

просечен успех 9,57; 

- Магистрира на 15.06.2004 година на Филозофски факултет во Скопје, 

под менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Комисијата за 

оцена и одбрана на магистерскиот труд: проф. д-р Јован Корубин и проф. д-р 

Владимир Ортаковски со одбрана на магистерски труд на тема: ,,Албанците и 

Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по 

конфликтот од 2001 година“. 

- Докторира на 30.01.2007 година на Филозофски факултет во Скопје под 

менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Комисијата за оцена и 

одбрана на докторската дисертација: проф. д-р Владимир Ортаковски, проф. д-

р Јован Корубин, проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, проф. д-р Виолета Ачковска и 

доц. д-р Константин Миновскина со одбрана на дисертација на тема: 

„Македонското национално малцинство во соседните земји: современи 

состојби“, и се здобива со научен степен Доктор на социолошки науки.  

- Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје на во 

март 2012 година донесе одлука за тема за докторска дисертација на д-р 

Фросина Ташевска – Ременски на тема, „Забраната за употреба на сила и 

концептот на превентивна интервенција во справувањето со конфликти и 

заканите по меѓународниот мир и безбедност - Случаите - СР Југославија 

(1999), Авганистан (2001), Ирак (2003) Либија (2011). За ментор ННС го 

определи проф. д-р Владимир Ортаковски. 

   
Работно искуство: 

-  Во период од 20/01/2000 до 25/05/2000 година во ДСУ,,Ѓорче Петров“ во 

Крива Паланка, работи како професор на определено време по предметите 

Филозофија и Логика; 

- Академските 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 година работи како 

асистент на Институтот за Социологија при Филозофскиот факултет во 

Скопје, изведува универзитетска настава (вежби) по предметите Социјална 

екологија, Урбана социологија и Социологија на селото; 
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- Од октомври 2004 до јуни 2007 година на Полициската академија-Скопје 

работи како асистент (во Јуни 2005 година е избрана во соработничко звање 

асистент); 

- Од Јуни 2007 година на Полициската академија, избрана е и работи како 

доцент во областа на полициските науки, по предметите Полиција и јавност, 

Односи со јавноста и Справување со конфликти, Превенција на конфликти и 

мирно решавање на спорови на студиите од I циклус; Превентивна 

дипломатија, хуманитарни интервенции I циклус; Носител на предметната 

програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на 

државата; Член во комисијата за Матодологија на истражување на 

безбедносните појави на II циклус студии; 

 

Работни активности: 

- Од 18 Октомври 2012 година ја извршува функцијата Продекан за 

настава на Факултетот за безбедност - Скопје; 

- Од Септември 2012 година го извршува вториот мандат на функцијата 

Раководител на Катедрата за полицикси науки на Факултетот за безедност-

Скопје; 

- Од Октомври 2010 година до септември 2012 година ја извршуваше 

функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки на Факултетот за 

безедност-Скопје; 

- Од октомври 2006 до октомври 2009 година ја извршаше функцијата 

Секретар на последипломските студии на Факултетот за безбедност-Скопје; 

- Од октомври 2009 година е Член на Комисијата за издавачка дејност на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола; 

- Од декември 2005 до март 2008 година е Координатор за ЕКТС на 

Катедрата за општествено-политички и правни науки на Полициската 

академија-Скопје. 

- Член на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност-

Скопје; 

- Претстедател на Комисијата за прием на студенти на студиските 

програми од втор циклус студии на Факултетот за безбедност, академска 

2010/2011; 

- Заменик член во Комисијата за запишување на студенти на Факултетот 

за безбедност во академските 2008/2009 и 2011/2012 година; 

- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Полициска академија за 

академската 2007/08 година;  

- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за 

безбедност за академската 2008/09 година;  

- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за 

безбедност за академската 2011/12 година;  
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- Член на Комисии за оценка на пријави за докторски и магистерски 

трудови; 

- Член на Комисии за оценка на магистерски трудови; 

- Член на Рецензиони комисии за избор на соработнички и наставно-

научни звања на Факултетот за безбедност - Скопје и Воената академија во 

Скопје; 

- Член на Организацискиот одбор на Меѓународната конференција 

„Безбедноста и посконфликтниот Западен Балкан...“, Охрид 27-28.05.2011; 

- Член на Организацискиот одбор на Меѓународната научно стручна 

конференција „Улогата на активниот состав и на резервата на вооружените 

сили во поддршката на нивните мисии и задачи во регионалната и глобалната 

безбедносна средина во 21-от век“, Министерство за одбрана, 22-23 април 

2012 година; 

- Член на работната група за подготовка на Правилникот за помош на 

АРМ на МВР во случај на кризи“, 2007 година; 

- Ментор на докторска дисертација:  

- Ментор на четири магистерски труда: 

- Рецензент на стручни и научни трудови; 

- Рецензент на универзитетски учебник Бакрески, О., Милашиновиќ, С., 

Кешетовиќ, Ж., „Теории на манаџментот и конфликтите“, Филозофски 

факултет, Аутопринт ТА Скопје, 2012; 

 

Научно-истражувачки интерес: Конфликти, Безбедност, Меѓуетнички 

односи, Полиција.....  

 

Странски јазици: Англиски, Српски, Храватски; 

 

Компјутерски програми: Microsoft Office XP, Statistic, Harvard Graphics, 

Internet Explorer, SPSS 18.0 for Windows, - итн.; 

 

Учество на научни семинари, школи 2006-2012 ... (сертификати и 

покани во прилог)  

 

1. Експертскиот форум ,,Македонија во НАТО“, организиран од Министерството 

за одбрана на РМ, Институтот за одбрамбени и мировни студии при Фило-

зофски факултет-Скопје, Министерство за одбрана на РМ и НВО-Младиски 

евроатлантски форум, одржан  во Домот на АРМ од 15-17.09.2006; 

2. Семинар за обука на тема ,,Нелагална миграција и трговија со луѓе“организиран 

од IOM и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, 20-

24.03.2006 година, (поседува Сертификат); 

3. Меѓународен семинар ,,Future Leaders Conference Board,, DCAF (Центар за 

демократска контрола на вооружени сили), Сараево, Босна и Херцеговина, 12-

15.04.2006 (поседува Сертификат);  
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4. Меѓународна научна конференција ,,Социологијата и општествените промени“, 

Филозофски факултет-Скопје со трудот ,,Општествените промени и нивното 

влијание врз местото и улогата на полицијата во политичкиот систем на РМ“, 

18-19.2007; 

5. Програмата за обука во областа на Европската безбедносна и одбранбена 

политика за земјите од Процесот на стабилизација и асоцијација, Модулот 2 за 

„Crises management“ во организација на Министерството за одбрана на РМ и 

Република Словенија, Скопје, 26.02.-02.03.2007 (поседува Сертификат); 

6. Здружената вежба на МВР и АРМ „Водно-07“ и презентирањето на 

подзаконските акти на МВР, за улогата на полицијата во кризни состојби, на 29-

30.05.2007; 

7. Регионалната конференција „Улогата на цивилниот сектор во превенцијата на 

тероризмот“ во Никшич, Република Црна Гора, од 22-24.10. 2007 (поседува 

Сертификат); 

8. Трибина “Перманентен антикорупциски мониторинг на клучните приоритети во 

ЕУ претпристапниот процес – Изборите нов критериум за влез на РМ во ЕУ“, 

организиран од Транспарентност-Нулта Корупција во Скопје на 27.03.2009 год; 

9. Научната конференција „Реформата на институциите и нивното значење за 

развојот на Република Македонија“, МАНУ, јуни 2009; 

10. Научната конференција „Европските стандарди за човековите права и нивната 

имплементација во правниот систем на РМ“, МАНУ, мај 2009; 

11. Научна конференција „Балканот-безбедносен предизвик за Европа и 

меѓународната заедница“, Институт за одбрамбени и мировни студии, 1-

2.10.2010, Охрид; 
12. Научна конференција „Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на 

Република Македонија“, Факултет за безбедност, Охрид, 16-17. 09.2010 поседува 

Сертификат); 
13. Тркалезна маса „Заштита на културното наследство во Република Македонија“, 

Факултет за безбедност, Скопје, 12.11.2010; 

14. Панелист на јавната презентација на резултатите од научно-истражувачкиот 

проект „Психо-социјални и правни последици врз припадниците на 

безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 

година“, Факултет за безбедност, 17.02.2010; 

15. Научно-стручна дебата „Научниот придонес кон расветлување на антентатот на 

поранесниот Претседател на РМ“, Форум за безбедност, Скопје, 02.10.2010; 
16. Трибина на тема „Високото образование во современото општество“, Здружени 

на социолозите на РМ и Филозофски факултет – Скопје, 01.12.2010; 

17. Регионалната конференција за нацрт моделот на Регионалната комисија за 

утврдување и јавно изнесување на фактите за воените злосторства и други 

тешки прекршувања на човековите права во поранешна Југославија (РЕКОМ), 

Коалицијата РЕКОМ и Фондот за хуманитарно право, Косово, Скопје, 

03.07.2010; 

18. Научно стручната дебата “Насилството меѓу децата и младите во училиштата“, 

Форум за безбедност, Скопје, 14.12.2010; 

19. Панелист на тркалезната маса „Глобалниот тероризам и Балканот“, Институт за 

социолошки и политичко-правни истражувања и Совет за глобална соработка – 

Скопје, 14.12.2011; 

20. International scientific conference Identity in the Era of Globalization and 

Europeanization, Institute for Sociological, Political and Judicial Research, Institute 

of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 3-4.11.2011; 
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21. Втората годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија „Кртве 

криминалитета и жртве рата: меѓународни и домачи контекст“, Виктимолошко 

друштво Србије, 24-25.11.2011; 

22. Трибина „Мобилноста на младите луѓе во Југоисточна Европа, наспроти 

Европската интеграција, чекор понатаму“, Европско движење Град Скопје, 

14.04.2011; 

23. Регионалната конференција „20 години од нападот на Вуковар“, Центар за 

људска права „Документа“, Центар о суочавање с прошлошчу уз подршку 

програма East East Partnership Beyond Borders, Вуковар, Република Хрватска,7-

9.12.2011; 

24. Научно стручна дебата „Македонија 2001-2011“ – Научени лекции и 

премолчени вистини, Здружение на ветерани од одбраната и безбедноста на РМ 

и Форумот за безбедност, Скопје, 04.03.2011; 

25. Панелист на дебата „Националниот идентитет и интеграцијата на РМ во ЕУ“, 

Маршал Центар – Македонија, Скопје, 20.04.2011; 

26. Меѓународна научна конференција „Безбедноста во постконфликтен Западен 

Балкан“, Факултет за безбедност - Скопје, Охрид, мај 2011; 

27. Предавач на Школа за јавни политики „Мајка Тереза“, Тинк-Тенк Институтот за 

креирање на јавни политики на тема „Промена на природата на конфликтите во 

21-от век“, Охрид, Октомври 2011; 

28. Панелист на Втора Балканска конференција „Положбата на македонското 

национално малцинство во соседните земји“, Министерство за надворешни 

работи, Ноември 2011; 

29. Меѓународна научна конференција „Дани Арчибалд Рајса“, Криминалистичко-

полициска академија, Белград, Република Србија, Март, 2011; 

30. Меѓународна научно-стручна конференција „Perspectives for the Development of 

International Police Cooperation in Southeastern Europe“, Криминалистичко-

полициска академија, Белград, Република Србија, Јуни, 2011; 

31. Меѓународна научно-стручна конференција „Combating Terrorism – International 

Standards and Legal Framework“, Високата школа за внатрешни работи, Бања 

Лука, Босна и Херцеговина, Април, 2011; 
32. Меѓународната научно стручна конференција „Улогата на активниот состав и на 

резервата на вооружените сили во поддршката на нивните мисии и задачи во 

регионалната и глобалната безбедносна средина во 21-от век“, Министерство за 

одбрана, 22-23 април 2012 година (поседува Сертификат); 

33. Научно-стручна расправа по Предлогот на „Белата книга на одбраната“, 

Министерство за одбрана на РМ, 09.07.2012 година; 

34. Панел дискусија „Имплементирање на препораките на ОБСЕ/ОДИХР – Клучен 

предуслов за фер и демократски избори“, Совет за глобална соработка – Скопје, 

ЕУ Инфо Центар, 13.09.2012; 

35. Дискутант на Јавната расправа по Предлог-законот за изменување и 

дополнување на Законот за внатрешни работи, Национален совет за 

евроинтеграции, Собрание на РМ, 27.06.2012; 

36. Стручната конференција „Евро-атлантските интеграции како предуслов за 

економски и социјален развој“, Институт за социјална демократија и Фондација 

Фридрих Еберт, 18.05.2012; 

37. Промотор на стручниот роман „Штазиленд“ од Ана Фандер, ФООМ, 05.04.2012; 

38. Панел дискусија „Изборниот процес во РМ и имплементацијата на 

критериумите на ЕУ“, Совет за глобална соработка – Скопје, ЕУ Инфо Центар, 

14.03.2012; 
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39. Јубилејната Конференција „АРМ 1992 – 2012 година“ – Формирање, развој и 

предизвици, Министерство за одбрана на РМ, Началник на ГШ на АРМ, 

Здружението на ветерани од одбраната и безбедност, Скопје, 09.08.2012; 

40. Меѓународната конференција „Глобалната безбедност и предизвиците на 21-от 

век“, МИТ Универзитет и Амбасадата на Република Словачка во РМ, 

Македонски Брод, 09.06.2012 (поседува Сертификат); 

41. Панелист на стручна расправа „Што носи новиот закон за лустрација“, ФООМ, 

Скопје, 12.04.2012; 

42. Дискутант на тркалезна маса „Политики и практики за вработување на научни 

кадри во високото образование“, Швајцарска агенција за обнова и соработка и 

ФООМ, 30.05.2012; 

43. Дискутант на Седницата на Комисијата за надзор над спроведувањето на 

мерките за следење на комуникациите од страна на МВР и МО во врска со 

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за следење на 

комуникациите, Собрание на РМ, 18.07.2012; 

44. Jean Monnet International Seminar „Ukraine – EU Cooperation in Crisis Management 

and Disaster Risk Reduction: Sharing Best Practice, Building Effective Capabilities, 

International Association for International Studies, University of Birmingham, UK; 

Harvard University, USA, European Security Journal, Routledge, Kiev, Ukraine, 6-12 

may 2012 (поседува Сертификат); 

45. Меѓународна работилница „Пресретнување на предизвиците за членство во ЕУ 

и пристапување кон НАТО – Македонија и нејзините соседи“, Министерство за 

одбрана на Австрија, австриската Академија за одбрана, Аналитика тинк танк и 

Прогрес институтот Скопје, 27-29 септември 2012; 

46. Панелист на научно-стручна дебата „Gender Issue in Security Sector“, George C. 

Marshall European Center for Security Studies, Germany и Здружение на 

дипломирани студенти од Република Македонија на Европскиот центар за 

безбедносни студии „Џорџ Маршал“ – Скопје, Скопје, 03.10.2012 (претстојна 

активност);  

 

Учество во научно-истражувачки проекти 2006-2012: 

 

1. Учестува во работниот тим за реализација на проектот – „Психолошката и 

општествено-социјалната состојба на припадниците на безбедносните сили на 

РМ, учесници во конфликтот од 2001 година“, финансиран од Факултетот за 

безбедност со соработка со Здружението „Достоинство“, јануари 2009 – во тек; 

2. Коавтор и соработник на лонгитудиналниот истражувачки проект „Ставовите на 

граѓаните за работата на македонската полиција“, поддржан од Факултетот за 

безбедност во соработка со проф. д-р Цане Мојаноски и студентскиот 

истражувачки тим реализиран во 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 година 

3. Автор на предлог-проект „Работно-правниот и социо-економскиот статус на 

полициските скужбеници во МВР на Република Македонија и Република 

Србија“, усвен со Одлука на ННС на ФБ во септември 2011;  

4. Коавтор на предлог-проектот „Охридскиот рамковен договор – модел за 

превенција и разрешување на етнички конфликти“, усвоен со Одлука на ННС на 

ФБ, октомври 2011; 

5. Регионалната комисија за утврдување и јавно изнесување на фактите за воените 

злосторства и другите тешки прекршувања на човековите права во поранешна 

Југославија (РЕКОМ), република Македонија 2010- ; 
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Објавени рецензирани трудови 2006-2012 ... 

 

1. Ташевска-Ременски, Ф., ,,Реформските предизвици на Република Македонија во 

процесот на интеграција во ЕУ“ во Зборникот трудови ,,Перспективите на 

Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ“, Министерство за одбрана на 

РМ, Филозофски факултет-Скопје, Институт за одбрамбени и мировни студии, 

Ноември 2006; 

2. Ташевска-Ременски, Ф., ,,Нови трендови во заштита на националните (етнички) 

малцинства: европски контекст“, ГОДИШНИК на Полициската академија, 

Скопје во јуни 2006; 

3. Ташевска-Ременски, Ф., ,,Некои општествено-политички аспекти на исламскиот 

фундаментализам и исламскиот тероризам“, Современа македонска одбрана, 

бр.13, Министерство за одбрана на РМ, 2007; 

4. Ташевска-Ременски, Ф., ,,Регионалниот безбедносен комплекс и исламскиот 

фунадаментализам како закана за регионалната и глобалната безбедност“ 

објавен во Современа македонска одбрана, бр.15, Министерство за одбрана на 

РМ, 2007; 

5. Ташевска-Ременски, Ф., „Моделот на НАТО за управување со кризи“, 

ГОДИШНИК на Полициската академија, 2007; 

6. Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките конфликти како форма на етничка 

интеракција и нивниот во новиот милениум“, Научното списание на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2007; 

7. Ташевска-Ременски, Ф., ,,Албанците и Македонците: Етничката интеракција во 

Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“ (монографија), 2 

Август С, Штип, 2007; 

8. Ташевска-Ременски, Ф., „Македонското национално малцинство во соседните 

земји: современи состојби“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007; 

9. Ташевска-Ременски, Ф., „Стратешкиот одговор на ЕУ и НАТО на тероризмот“, 

објавен во Современа македонско одбрана, бр. 17, Министерство за одбрана на 

РМ, 2008; 

10. Ташевска-Ременски, Ф., „Европскиот безбедносен идентитет“, Научното 

списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2008; 

11. Ташевска-Ременски, Ф., „Механизми за решавање на етничките конфликти“, 

ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2008; 

12. Ташевска-Ременски, Ф., „Рамковната конвенција за заштита на националните 

малцинства на Советот на Европа и нејзината имплементација во правниот 

систем на Република Македонија“, Зборник на научни трудови „Европските 

стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот 

систем на РМ“, МАНУ, 2009; 

13. Ташевска-Ременски, Ф., „Реформита на македонската полиција“, Зборник на 

научни трудови „Реформата на институциите и нивното значење за развојот 

на Република Македонија“, МАНУ, 2009; 

14. Ташевска-Ременски, Ф., „Судир на интереси и корупција во полицијата“, 

ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2010; 

15. Ташевска-Ременски, Ф., „Националните малцинства и безбедноста“, Зборник на 

трудови, Филозофски факултет-Скопје, 2010; 
16. Ташевска-Ременски, Ф., „Шведскиот и британскиот модел на институции за 

истражување, евалуација и статистика во кривичната област“, Зборник во чест 

на Ѓорге Марјановиќ, Правен факултет, Скопје, 2010; 
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17. Ташевска-Ременски, Ф., „Организација на статистика на криминалитетот во 

кривично-правниот систем на Република Македонија“, Зборник во чест на 

Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2010; 

18. Ташевска-Ременски, Ф., „Односи со јавност во безбедносниот систем“, Зборник 

од Конференцијата на Факултетот за безбедност, Охрид, октомври, 2010; 

19. Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките малцинства и безбедноста“, Зборник од 

Научна конференција на Филозофски факултет, Охрид, октомври 2010; 

20. Ташевска-Ременски, Ф., „Заштитата на македонското духовно наследство зад 

границите - реална потреба и невозможна мисија“, Зборник од тркалезната маса 

„Заштита на културното наследство на РМ, Факултет за безбедност, Скопје, 

2010; 

21. Ташевска-Ременски, Ф., „Zna}enje nau}nih i empiriskih istra`ivanja za razvoj 

policiskih nauka,, Зборник Дани Арчибалд Рајса, КПА, Белград Србија, 2011; 

22. Ташевска-Ременски, Ф., „Вооружениот етнички конфликт во Република 

Македонија од 2001 година - Тестирање на теории за етничките конфликти, 

десет години потоа“, Зборник од Конференцијата на Факултетот за безбедност, 

Охрид, мај 2011; 

23. Ташевска-Ременски, Ф., „What can sociology tell us about terrorism in the world 

today“, Зборник на трудови од Научниот собир на ВШВР Бања Лука, Козара, 

2011; 

24. Ташевска-Ременски, Ф., „Police missions of European Union within the European 

security and defense policy“, Зборник на трудови од Научната конференција 

ТАРА, КПА, Белград, 2011; 

25. Ташевска-Ременски, Ф., „Теориска концептуализација на социологија на 

полицијата“, Меѓународно списание Социолошка ревија, Филозофски факултет, 

Институт за социологија, 2011; 

26. Ташевска-Ременски, Ф., Социолошко одредување на криминалитетот како 

општествена појава - придонес кон социологија на криминалитетот, 

ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2011; 

27. Ташевска-Ременски, Ф., Полицијата како општествена институција_прилог кон 

социологија на полицијата“, Меѓународно научно списание „Хоризанот 2“ на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2011; 

28. Tashevska-Remenski, F., „The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001 

– from the escalation of Albanian – Macedonian conflict process to signing the Ohrid 

Framework Agreement“(ed.) Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern 

Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation, edited by Tetyana 

Malyarenko and Stefan Wolff, Jean Monnet Program of EU, 2012; 

29. Tashevska-Remenski, F., Nationalism and national identities vis-à-vis the political 

identity and Еuro-integration process, International scientific conference Identity in 

the Era of Globalization and Europeanization, Institute for Sociological, Political and 

Judicial Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 3-4.11.2011; 

30. Tashevska-Remenski, F., Nikolovski, M., Types of mutual influences between the 

police and the politics: From paralyze to perspective The situation in the Republic of 

Macedonia,  

31. Ташевска-Ременски, Ф., Односите помеѓу полицијата и малцинските(етнички) 

заедници во мултиетнички општества – Предизвици и пречки, ГОДИШНИК, 

Факултет за безбедност, 2012; 

32. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и 

средства у истраживању и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, 

Криминалистико – полицијска академија, Београд, ТАРА, 2012; 
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33. Tashevska-Remenski, F., The Challenges of policing in multhiethnic societies, 

Intenational Journal Sociological Review, Institute of Sociology, Faculty of 

Philosophy, Skopje, 2012; 

34. Milenkovska, M., Tashevska-Remenski, F., Macedonia – A decade after the ethnic 

conflict, International Conference ,,From War to Eternal Peace on the 100
th

 

Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relation in the Balkans, 

Hacettepe University, Dertment of International Relation, , Istanbul, Turkey, October 

4-7, 2012;  

35. Bakreski, O., Tashevska-Remenski, F., Bajdjieva, L., The Role of Non-Security 

Actors in Global Security, International Conference „Globalization and Security 

Challenges in 21th century“, MIT University, 2012; 

36. Ташевска-Ременски, Ф., „Лустрацијата во Република Македонија и примена на 

Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција“, 

ФООМ, 2012 (во фаза на публикување со промоција во ноември 2012); 

 

Државни признанија ... 

- Добитник на Државната награда „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ во 2008 година за 

посебен придонес во науката од интерес за Република Македонија, за 

монографијата „Македонското национално малцинство во соседните земји: 

Современи состојби“ (во прилог); 

 

Оптествени активности ... 

- Повеќегодишно активно учесто и работа во невладин сектор, како автор 

и коавтор на научни проекти; реализатор на бројни активности за планирање и 

спроведување на активности за научно-истражувачки проекти на НВО,  

работни тимови во соработка со експерти од дадени области; 

- Член во НВО-Македонски центар за мир и евро-атлантска интеграција-

Скопје; 

- Член на Здружението на социолози на Република Македонија; 

- Автор на повеќе од 60 колумни објавени во неделни весници во РМ; 

- Учесник на повеќе од 20 радио емисии на Македонското радио прва 

програма; 

- Дадени повеќе од 30 изјави на стручни теми за дневни и неделни весници 

во РМ; 

- Учесник на повеќе од 10 телевизиски емиси и дебати на повеќе 

национални телевизии во РМ; 

 

 

 

 

 

 


