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CURRICULUM VITAE 

 

I. Биографски податоци и наставно-образовна дејност 

 

Д-р Татјана Гергинова е родена на 06.10.1967 година во Скопје, Република Македонија, каде што и 

живее на ул. Рајко Жинзифов бр. 50-4/9. 

Основно и средно образование завршила во Скопје. На Правниот факултет во Скопје се запишала 

во 1986 година, и дипломирала 1991 година, со просечен успех од 9,13 и била наградена како еден 

од трите најдобро дипломирани студенти во генерацијата. На Филозофскиот факултет во Скопје 

ги положила испитите за педагошка доквалификација со просек 10. На Филозофскиот факултет во 

Скопје ги завршила последипломските студии по Европски студии за интеграција и комуникации 

со процечен успех 8,12 и на 15.04.2005 година го одбранила магистерскиот труд и се стекнала со 

научен степен магистер по европски студии за интеграција и комуникации. 

Во периодот од 1992 година до 1994 година работела во Основно јавно обвинителство-Скопје и 

Основен суд Скопје 1 – Скопје. 

Во 1996 година се вработува во тогашниот Центар за образование на кадри за областа на 

безбедноста како наставник. Одржувала настава со учениците од средното полициско училиште и 

слушателите на курсеви, настава по предметите: Вовед во држава и право; Уставно уредување и 

Кривична постапка. 

Со основањето на Полициската академија, 2003 година, именуваната преминува на работа во 

новооснованата институција и работи како наставник-инструктор во реализација на содржините од 

правно-криминалистичката област. 

Во периодот од 2001 – 2003 година, д-р Татјана Гергинова  работи како Национален инструктор во 

тимска работа со ОБСЕ за образование на полициски кадри во Областа на безбедноста, согласно 

Рамковниот договор, како и во реализација на курсевите за освежување на знаење, подготовка на 

слушатели полицајци за полагање на државен испит. Работно искуство и како член на работна 

група составена од национални инструктори и инструктори од ОБСЕ за евалуација на наставните 

содржини утврдени со наставната програма во ЦОКОБ и ОБСЕ. 

Во периодот на 2004 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор на наставните 

содржини од правно – криминалистичката област опфатена со наставната програма на курсот за 

основна обука за гранична полиција и основна обука за инспектори (млади офицери). 

Во периодот на 2005 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор во реализацијата 

на наставните содржини од правно – криминалистичката област опфатена во наставната програма 

на курсот за основна обука за гранична полиција. 

За соработник во соработничко звање асистент по прв пат е избрана со Одлука на Наставно-

научниот совет на Полициската академија на седницата од 27.09.2006 година (Одлука бр. 41-

0701/64 од 09.10.2006 година), од кога и поминува на работа на работното место соработник, една 
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година на предметот "Вовед во полициски науки", а следните три години на Студиската програма 

Криминалист на предметите: 

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и 

- "Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање". 

 

За соработник во соработничко звање асистент по втор пат е избрана со Одлука на Наставно-

научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје (правен следбеник на Полициската 

академија)  на седницата од 19.08.2009 година (Одлука бр. 0701/173 од 20.08.2009 година). Во 

моментот кандидатката работи како асистент на предметите: 

 Студиска програма "Криминалист"  

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и 

- "Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање". 

 Студиска Програма "Безбедност и финансиска контрола" 

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и  

- Во еден семестар работи како соработник на предметот Меѓународен тероризам  

 

Кандидатката активно ги користи англискиот  и српскиот јазик и е автор  на повеќе научни и 

стручни трудови од следниве области:  

II. Објавени трудови  

 

- МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Имплементација на Рамковниот договор како еден од условите  

за интеграција на Република Македонија во Европската унија , одбранет на Институтот за 

Европски студии за интеграција и комуникации при Филозофски факултет – Скопје на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј  – Скопје, април 2005 година. 

- Европската конвенција за заштита на човековите права и на основните  слободи како дел  

од правниот поредок во Република Македонија објавен во Годишникот на Полициска академија за 

2005/2006 година. 

- Реформите во полицијата – значаен сегмент на процесот за интеграција на  

Република Македонија во Европската унија, објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност 

за 2007 година. 

- Улогата на Народниот правобранител како контролен механизам над работата на  

полициските службеници, објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 

2007/2008 година. 
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- Унапредување на улогата на јавното обвинителство на Република Македонија како  

контролен механизам над работата на полициските службеници, објавен во научното списание 

"Хоризонти" на Универзитеот "Св. Климент Охридски" – Битола, број 3/2008 година. 

- Заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија – II столб на ЕУ,  

објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2009 година. 

- Законитоста во работата на полициските службеници и заштитата на човековите права,  

објавен во научното списание "Хоризонти" на Универзитеот "Св. Климент Охридски" – Битола, 

број 6/2010. 

- Безбедносна стратегија на Република Македонија, објавен во Годишникот на Факултетот  

за безбедност – Скопје за 2010 година. 

- Реформи на безбедносниот сектор во Република Македонија, објавен во зборникот на  

трудови на Факултетот за безбедност – Скопје, кој одржа научно-стручна конференција на тема 

"Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија" (Охрид 17 – 

18.09.2010 година). 

- Стратегија на делување на полицијата во сузбивањето на современите облици на  

организираниот криминал, објавен во зборникот на трудови на Криминалистичко-полициската 

академија во Белград, кој во соработка со Ханс Зајдел фондацијата одржа меѓународна-научна 

конференција на тема "Сузбивање на криминалот во рамките на меѓународната полициска 

соработка" (ТАРА 28-30.06.2011 година). 

- Превентивно делување на полицијата во сузбивањето на современиот организиран  

криминал, објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2011 година. 

- Police strategy in preventive eradication of modern organized crime,  објавен во зборникот на  

трудови на меѓународната научно-стручна конференција реализирана во Република Српска од 

страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за полициско образование и Високата 

школа за внатрешни работи која во соработка со Ханс Зајдел фондацијата одржа меѓународна-

научна конференција на тема "Сузбиваjање криминала и европске интеграције, с освртом на 

високотехнолошки криминал" (Лакташи, 28-30 март 2012 година). 

- Law protection of human rights from police officers, објавен во зборникот на трудови на  

Факултетот за безбедност – Скопје, кој одржа меѓународна научна конференција на тема 

Безбедноста и евроатланските перспективи на Балканот  – полициските науки и полициската 

професија (состојби и перспективи) во Охрид на 25-26 мај 2012 година. 

- ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – Полицијата и заштитата на човековите права во  

Безбедносниот систем на Република Македонија  одбранет на Правниот факултет - Јустинијан 

први  – Скопје во јуни, 2012 година. 

- Protection of  human rights by the police in Macedonia or legal protection of human rights with  



4 

 

reference to the work of police, објавен во зборникот на трудови на Криминалистичко-полициската 

академија во Белград, кој во соработка со Ханс Зајдел фондацијата меѓународен научен собир со 

наслов "Полицијата и човековите права во Република Српска" (ТАРА 19-21 јуни 2012 година). 

Следниве трудови треба наскоро да се објават: 

- Улогата на разузнавачката служба во остварувањето на националната безбедност (The role  

of intelligence in achiving national security) – треба да се објави во Годишникот на Факултетот за 

безбедност – Скопје за 2012 година. 

- Научно и теоретско одредување на поимите разузнавачка дејност и разузнавачка служба  

(Scientific and theoretical determination of concepts intelligence services and intelligence activity) – 

треба да се објави во научното списание "Хоризонти" на Универзитеот "Св. Климент Охридски" – 

Битола за 2012 година. 

- Примената на сигналното разузнавање - СИГИНТ  од страна на современата разузнавачка  

служба ( The use of signal intelligence  SIGINT  from modern intelligence service ) – необјавен труд. 

- Човечко разузнавање, HUMAN – HUMAN intelligence и разузнавање од отворени извори –  

OSINT – OPEN SOURCE INTELLIGENCE ( HUMAN intelligence, HUMAN-HUMAN intelligence 

and open sources intelligence – OSINT – OPEN SOURCE INTELLIGENCE) – необјавен труд. 

II 

 

III. Учество на научни и стручни собири, конференции, семинари 

 

Во текот на професионалниот и научен развој д-р Татјана Гергинова,  учествувала 

во работата на бројни домашни и меѓународни научни и стручни собири, конференции и 

семинари и се стекнала со дипломи и сертификати за познавања во областа на кривичната 

материја, полициски обуки, граничното управување, европските интеграции итн. Од нив 

се издвојуваат: 

 

1. ICITAP Certified International Instructor Development Course (And is hereby admitted 

the rigjts and privileges belonging to the Training and Achievement) – Awared this day - 

November 2001. 

2. Уверение за положен стручен испит на МВР, издадено од Комисијата за полагање 

стручен испит со број 27-0405/8 од 19.07.2004 година. 

3. Решение со кое Татјана Гергинова се распоредува на работно место наставник-

инструктор со чин виш инспектор со број 24-0402/162 од 31.03.2005. 

4. Решение за наставник – инструктор во ОЕ Сектор за основна обука за полицаец во 

Полициската академија, сметано од 01.07.2004 година (Решението е со број 24-

0402/139 од 21.07.2004. 
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5. Решение со број 24-0402/402 од 02.11.2005 со кое м-р Татјана Гергинова вработена 

во Полициската академија на работното место наставник-инструктор, се 

распоредува да ги извршува и работните задачи од работното место соработник – 

асистент во Секторот за високо образование на Полициската академија. 

6. Certificate of Completion is hereby granted to Tatjana Gerginova for successfully 

completed a Basic Compjuter Course that includes Microsoft Windows 98, Microsoft 

Winword 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft Power Point 2000 and introduction to 

the Internet. 

7. Certificate of Completion – Has attended and successfully completed the Human Anti- 

Trafficking specialized course held between 30 january and 10 februaru 2006, organized 

by the OSCE Police Training Division. 

8. Член на работна група ОЕ Сектор за основна обука за полицаец во Полициската 

академија, за евалуација на наставните програми заедно со работна група на ОБСЕ 

2002-2006. 

9. Учествува на повеќе семинари на тема „Полицијата и човековите права“ 

организирани од страна на ОБСЕ во периодот од 1998 до 2006 година;  

10. Меѓународна конференција на тема: Современите форми на полициска едукација, 

организатор Полициската академија на Република Македонија, во соработка со 

AEPC, во јуни 2007 година во Скопје;  

11. Тркалезна маса на тема: Имаме што да кажеме – визија на Полициската академија 

во Скопје, ноември 2005;  

12. Тркалезна маса на тема: Развој на полициското образование во Република 

Македонија, организирана од Полициската академија во март 2006 година во 

Скопје;  

13. Тркалезна маса на тема: Улогата на државните органи во заштитата на животната 

средина, организирана од Полициската академија во март 2008 година;  

14. Присуство на повеќе семинари од областа на полициската едукација и тренинг 

одржани во РМ во периодот 2004 – 2011 година;  

15. Присуство на повеќе семинари и трибини на тема Евроинтегративните процеси на 

Република Македонија  во периодот 2004 – 2010 година, реализирани на 

Филозофски факултет – Скопје – Институт за Европски студии за интеграција и 

комуникации. 

16. Научно-стручна конференција на тема "Безбедноста, еколошката безбедност и 

предизвиците на Република Македонија"  во Охрид 17 – 18.09.2010 година. 

17. Меѓународната научно-стручна конференција реализирана во Република Српска од страна 

на Министерството за внатрешни работи, Управата за полициско образование и Високата 

школа за внатрешни работи која во соработка со Ханс Зајдел фондацијата одржа 

меѓународна-научна конференција на тема "Сузбиваjање криминала и европске 

интеграције, с освртом на високотехнолошки криминал" во Лакташи, 28-30 март 2012 

година. 
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18. Стручна конференција на тема: Предизвиците за безбедноста за Република 

Македонија, организирана од Конрад Аденауер Фондацијата, ноември 2011 година;  

19. Меѓународна научна конференција на тема Безбедноста и евроатланските перспективи на 

Балканот  – полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи) во 

Охрид на 25-26 мај 2012 година. 

20. Меѓународен научен собир на тема "Полицијата и човековите права во Република Српска", 

организиран од Криминалистичко-полициската академија во Белград,  во соработка со 

Ханс Зајдел фондацијата меѓународен научен собир  - ТАРА 19-21 јуни 2012 година). 

 

IV. Останати активности  

 

Покрај активностите непосредно поврзани со изведување на вежби и организација 

на работата на предметните програми на кои е ангажирана, д-р Татјана Гергинова на 

Факултетот за безбедност врши и повеќе други ангажмани, меѓу кои: 

- Секретар на Катедрата за безбедносни науки – прв циклус универзитетски студии, 

од 2007  - 2012 година година и сеуште ја извршува оваа функција. 

- Координатор за ЕКСТ на Катедрата за безбедносни науки – прв циклус 

универзитетски студии од 2007 година па наваму. 

- Член на Работната група за Студиската програма Безбедност и финансиска 

контрола  - прв циклус универзитетски студии од 2007 – 2010 година. 

- Секретар на Уредувачки одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност – 

Скопје за 2010 година. 

- Член на Наставно-научен совет – 15 септември 2009 до март 2012 година. 

V. Учество во научно-истражувачки и меѓународни проекти 

 

1. And is hereby admitted the rights and privileges belonging to the training and achievement 

Издавач Macedonian training service center and International criminal Investigative trainining 

assistance program 

Awarded this day 1 november 2001 

2. Трговија со луѓе – Одделот за полициска обука при ОБСЕ/2006. 

3. Учество на многу конференции организирани од страна на Одделот за полициска 

обука во периодот 2001 – 2010 година. 

4. Конференција за ЕКТС – Скопје 2005/2006. 

5. Конференција за ЕКТС – Скопје 2006/2007. 

6. Конференција за ЕКТС – Битола 2009. 
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