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40.  Меѓународен научен собир  ,,Сузбивање на криминалот во рамките на 

меѓународната полициска соработка,, Криминалистичко-полициската 

академија од Белград и фондацијата Hanns Seidel, 28-30.07.2011 Тара, 

Република Србија 

41. ,,Обука за истраги на еколошки кривични дела,, Меѓународна полициска 

академија,ILEA, Budapest, во организација на Амбасадата на Соединетите 

Американски Држави во Скопје, РМ и Агенцијата за заштита на животна 

средина на САД –ЕПА, 27-29 септември, 2011, Будимпешта 

42. Промоцијата на Истражувачки извештај ,,Безбедност во училиштата 

(психосоцијални, криминолошки, криминалистички и правни аспекти на 

безбедноста во средните училишта на градот Скопје),,  Здружение за 

безбедносни истражувања и едукација, Скопје, септември, 2011 

(модератор, презентер) 

43. Прва национална конференција  за стратегиска оцена на влијание врз 

животна средина,, декември, 2011, Скопје 

44.  Тркалезна маса ,,Спроведување на третиот столб од Архуската 

Конвенција во Македонија,, 18.04.2012, Скопје 

45. Regional Training Workshop ,,Protection of Environment through Criminal 

law,, 03-04 May, 2012, Budva, Montenegro 

46.  Cepol conference, Riga,Latvia 

 

 

Научни проекти и истражување: 

 

-Истражување за ХИВ СИДА - 2008/09 год 

-Проект ,,Казнените одредби за заштита на животната средина,, проект 

поддржан од Министерството за заштита на животната средина и 

просторно планирање,,-2008/09 год 

-Проект на истражувачки тим на Факултетот за безбедност ,,Ставови на 

бранителите по определени прашања од животот во постконфликтниот 

период,, поч. април, 2009 год 



-Темпус проект со Правниот факултет Јустинијан Први за 

интелектуалната сопственост 

,,Regional Joint Degree Master of Intellectual property Law,, local Co-

ordinator Marina Malis- Sazdovska (Project tipe IPA 2007 Curricular Reform) 

-проект ,,Безбедност во училиштата,, со Здружението за безбедносни 

истражувања и едукација 2011 

Рецензент: 

 

-д-р Злате Димовски Прирачник- ,,Криминалистичко разузнавање,, 

Скопје, 2007 

-м-р Драги Наумовски ,,Прирачник за оперативни проверки,, Соларис 

принт, Скопје, 2008 год. 

-вон. проф д-р Тони Милески ,,Еколошка безбедност-одржлив развој 

одржлива безбедност,, 2011 

 

Други активности: 

- курсеви за обука на инструктори, организирани од страна на ОБСЕ и во 

склоп на АТА-програмата, борба против тероризам. 

- неколку курсеви организирани од страна на владата на САД за 

оперативно работење 

- раководител на проект за Криминалистичка лабараторија на Факултетот 

за безбедност- Скопје, конкурс на Министерството за образование и наука и 

Владата на Република Македонија, 2009 год 

-раководител на проект за Криминалисчка лабараторија за микроскопски 

и трасолошки вештачења на Факултетот за безбедност- Скопје, конкурс на 

Министерството за образование и наука и Владата на Република Македонија, 

2009 год 

-претседател на работна група за организација на тркалезна маса 

,,Заштита на културно наследство на Република Македонија,, и главен уредник 

на зборникот од тркалезната маса 

 



Членување во стручни здруженија,  Нво и комисии: 

1. Член на здружение на криминалисти 

2. Член на здружение за кривично право и криминологија 

3. Член на хуманитарна организација ,,Антикрим,,- Велес 

4. Член на здружението 8ка за екологија и едукација 

5. Претседател и член на Здружението за безбедносни истражувања и 

едукација 

 

Членство во комисии и одбори: 

1. Член на Комисијата за докторска дисертација на кандидатот Светлана 

Николоска, на тема ,,Кривични дела против службената должност.. 

2007 год. 

2. Член на Издавачкиот совет на Годишникот на Полициска академија, 

2005/2006, год 1, бр 1, Скопје 

3. Секретар на Издавачкиот совет на Годишникот на Полициска 

академија, 2007, год 2, бр 1, Скопје 

4. Член на Издавачкиот совет на Годишникот на Полициска академија, 

2007/2008, Скопје 

5. Заменик член на Комисијата за прием на студент на Полициската 

академија- Скопје за учебната 2006 -2007 

6. Член на Издавачкиот совет на Годишникот на Факултетот за 

безбедност 2009 год, Скопје, 2009 

7. Член на Националната мрежа на лабаратории при Центарот за 

управување со кризи 

8. Член на работната група за спроведување на Стратегијата за 

интелектуална сопственост при Заводот за индустриска сопственост, 

Скопје, 2009 

9. Член на Комисијата за материјално-финансиски прашања и 

инввестиции, при Универзитет ,,Св. Климент Охридски,,-Битола 



10. Член на Издавачки совет на научно списание Ревија за безбедност- 

Центар за безбедносни студии Белград 

11. член на комисија за одбрана на докторска дисертација "Системи и 

постапки за детерминација на квалитетот на индивидуализација на 

идентификационите елементи кај пороскопската метода за 

идентификација на лица“ на Слободан Оклески на Факултетот за 

безбедност-Скопје, 20.10.2010 

12. член на комисија за одбрана на магистерска теза на Николчо Спасов 

,,Еколошките бегалци како закана по националната и глобалната 

безбедност,, на Институтот за безбедност, одбрана и мир при 

Филозофскиот факултет , Скопје, 30.11.2010 

13. Претседател на работна група за организирање на тркалезна маса 

,,Заштита на културното наследство на Република Македонија,, и 

главен и одговорен уредник на зборникот трудови од тркалезната маса  

2.11.2010  

14. Член на комисија за утврдување Предлог за измена и дополнување на 

Правилникот за наградување на научно-истражувачката работа, 2010 

15. Член на Организационен одбор за организирање на научно-стручна 

конференција ,,Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на 

Република Македонија,, 2010 година 

16. Член на комисија за одбрана на магистерски труд на Зоран Доревски 

,,Компаративна анализа на европскиот модел на ,управување со 

безбедноста, и системот за приватна безбедност во Република 

Македонија, Скопје,  

17. Член на Организационен одбор за организирање на меѓународна 

конференција ,,Безбедноста на постконфликтниот (Западен) Балкан, 

транзиција и предизвиците на Република Македонија,, 2011 година 

18. Член на Издавачкиот совет на Годишникот на Факултетот за 

безбедност 2011 год, Скопје, 2011 



19. член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународно научно 

списание на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011 

20. Ментор и член на комисја за одбрана на магистерски труд на 

Александар Нацев ,,Агентурниот метод на разунавачките служби, со 

посебен осврт на неговата примена во работата на ЦИА во периодот 

1999-2009,, 

21. Член на Организационен одбор за организирање на меѓународна 

конференција ,,Безбедноста и Евроатлантските перспективи на 

Балканот,, за 2012 година 

22. Член на комисија за одбрана на магистерски труд на Александар 

Иванов  „Инспекцискиот надзор во заштитата на животната средина – 

со посебен осврт на Државниот инспекторат за животна средина“, 

31.05.2011, Скопје 

23. Член на комисија за одбрана на магистерски труд на Тони Станковски 

,, Менаџирањето на полицијата во остварување на безбедносната 

функција” 31.10.2011, Скопје 

24. Член на комисија за одбрана на магистерски труд на Жарко 

Наунчевски ,, Криминолошки и кривично правни карактеристики на 

кривични дела сторени од правните лица во Република Македонија,, 

4.11.2011, Скопје 

25. Член на комисија за одбрана на докторска дисертација на Драги 

Наумовски ,,Тактичко-методски аспекти на безбедносно-

контраразузнавачките и разузнавачките служби во сппечувањето 

атентат со посебен осврт на Република Македонија во периодот 1991-

2005,, 20.12.2011, Скопје 

 

Странски јазици:  

 

- Активно : Англиски  јазик, француски јазик, српски, хрватски. 

Компјутерски способности: 

 -     Microsoft Word, Excel. 


