КРАТКА БИОГРАФИЈА
ФОРМАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Име и презиме
Адреса
Телефон

Злате Димовски
Идризово бб
02 2546 211

Факс
Е-пошта

zdimovski@fb.uklo.edu.mk

Националност

Македонец

Датум на раѓање

02.10.1966

Пол

РАБОТНО ИСКУСТВО
• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот

Машки
1992-2004
МВР на РМ

• Област на работа или сектор
• Позиција

Оперативен работник, раководител

• Главни активности и
одговорности
• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот

2004- 2008
Полициска академија- Скопје

• Област на работа или сектор
• Позиција

Предавач, асистент, наставник на восоко образование

• Главни активности и
одговорности
• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот

2008Факултет за безбедност- Скопје

• Област на работа или сектор
• Позиција

Наставник на високообразовна институција, продекан за наставно-научни
прашања

• Главни активности и
одговорности
• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности
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• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ
• Датум (од – до)
• Назив и вид на организацијата во
која сте го стекнале образованието
и обуката
• Главни предмети/професионални
вештини опфатени со обуката
• Стекната квалификација

2006
Институт за социолошки и политичко- правни науки- Скопје
Тероризам
Доктор по социолошки науки

• Степен во националната
класификација (доколку има)
• Датум (од – до)
• Назив и вид на организацијата во
која сте го стекнале образованието
и обуката
• Главни предмети/професионални
вештини опфатени со обуката
• Стекната квалификација

2002
Факултет за безбедност- Скопје
Недозволена трговија со оружје, муниција и распрскувачки материи и
тероризам
Магистар на безбедносни науки

• Степен во националната
класификација (доколку има)
• Датум (од – до)
• Назив и вид на организацијата во
која сте го стекнале образованието
и обуката
• Главни предмети/професионални
вештини опфатени со обуката
• Стекната квалификација

1987-1991
Факултет за безбедност- Скопје

Дипломиран криминалист

• Степен во националната
класификација (доколку има)

ПРЕДЕВАЧ ПО ПОКАНА




Филозовски факултет, институт за одбрана и мир- Скопје
Интернационален универзитет- Нови Пазар, департман- Ниш,
Република Србија
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ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ
Здобиени во текот на животот и
кариерата, но кои не се покриени
со формални сертификати и
дипломи.

МАЈЧИН ЈАЗИК

Македонски

ДРУГИ ЈАЗИЦИ

Англиски
одлично
одлично
добро

• Читање
• Пишување
• Говорење

Руски

Бугарски
добро
добро
добро

Српски/Хрватски
Одлично
Одлично
одлично

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ
Живеење и работење со други луѓе
во мултикултурни средини, во
ситуации кадешто комуникацијата е
важна и ситуации каде што
тимската работа е неопходна (на
пример култура и спорт) итн.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ
Координација и администрација на
луѓе, проекти и буџети; на работно
место, волонтерска работа (на
пример култура и спорт) и дома,
итн.

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И

Да

СПОСОБНОСТИ
Работа со компјутери, специфични
типови на опрема, машини, итн.

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ
Музика, пишување, дизајн, итн.

ДРУГИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ
Способности што не се споменати
погоре.

ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И

B – категорија

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ
ПРОЕКТИ:

1.Твининг проект- Полициска акдемија
2.ИОМ- трговија со луѓе
3. ОБСЕ- заштита на сведоци
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КНИГИ:

1.Криминалистичка методика- Република Србија
2.Тероризам
3.Меѓународен тероризам
4. Прирачник криминалистичко разузнавање
5. Недозволено држење оружје, муниција и распрскувачки материи
поврзано со тероризмот
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ИНТЕРНИ ИЗДАНИЈА:
УРЕДНИК НА ИЗДАНИЈА
СТАТИИ

- Me\unarodna konferencija ,,International conference of experts on
combating drugs – national drug strategy- pillar:supply reduction,,Mеѓународната соработка во борбата против организираниот
криминал, со посебен осврт на борбата против незаконската
трговија со дрога- МВР на РМ, Охрид, јуни, 2011

-- ,,

The role of Interpol in fight against trafficking in cultural goods and

natural rarities,, - International conference- Police academy- Belgrade,
Tara, 2011
- ,,Inteligence process as a key link in the fight against terrorism,,Меѓународна конференција, Факултет за безбедност, Охрид, 2011
- ,,Maze of financial assets in the process of money laundering in the
function of the financing of terrorism,,- Medjunarodna naucnostrucna
konferencija, Banja Luka, 2011 godina,

-,, Security dimenzions of contemporary trends of human trafficking,,Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Policijska academijaBeograd, 2011 godina

- Specifics of the intelligence agency of the Republic of Macedonia and
its working methods- NBP- Журнал за криминалистику и право,
Београд, 2011

- ,, Reasons and factors for the occurrence of economic and financial
crimes in the post-recesion period,,- international conference- ,, The
economy and bussines in post recession,,- Prilep, RM , 10. 2010;
- ,, Меџународни уговори за размену разузнавачких (обавештајних)
информација у борби против транснационалног криминалитета,,Меџународен научен собир-,, Меџународна и национална сурадња
и координација у супротстављању криминалитету,, Интернационална асоцијација криминалиста, Келебија, Октомври
2010;
- ,, Аспекти борбе против транснационалног криминала и
корупције,,-Меѓународна научно- стручна конференција,,Методологија изградње система интегритета у институцијама на
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сузбијању корупције,,- Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Ноември, 2010, коавторски труд;
- ???- Меѓународна научна конференција -,, Супротстављање
тероризму-меџународни стандарди и правна регулатива,,- Козара,
Република Српска, БиХ, март,2010;
- ,,Поимно, научно и институционално одредување на тероризмот,,Хоризонти- научно списание, УКЛО- Битола, 2010
- ,, Реформите и поставеноста на службите за спроведување на
законите во борбата против тероризмот во светот и Република
Македонија,,- Меѓународна конференција, ,, Безбедност, еколошка
безбедност и предизвиците на Р. Македонија,, - Охрид, 2010
- Начини и процедури за оценување, вреднување, користење и
размена на класифицирани информации,,- Годишник на Факултетот
за безбедност, Скопје, 2010;
- ,, Криминалистичко- информативна дејност кај кривичните дела
против културното наследство и природните реткости,,- Тркалезна
маса - ,, Заштита на културното наследство во РМ,,- Факултет за
безбедност, 2010;
- ,,Методе криминалистичког деловања у функцији супротстављања
организованом криминалитету,,- Меѓународна конференцијаПолицијска кадемија на Р. Србија, Тара, 2010;
- ,, Криминалистичкото разузнавање во борбата против
организираниот криминалитет,,- Годишник на ФОН, Скопје, 2009;
- ,,Cel, forma, i na~ini na realizacija na informativen
razgovor kako zna~ajna operativno- takti~ka merka,,Godi[nik na Policiskata akademija, 2007/2008 god.
- ,,Komparativen pregled na evropskite krivi~no-pravni
re[enija za terorizmot,,- Godi[nik na Policiska akademija,
br. 2, Skopje, 2007
-- ,, Krivi~noto delo terorizam vo makedonskoto krivi~no
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zakonodavstvo,,- Nau~no spisanie, Univerzitet ,,sv. Kliment
Ohridski,, -Bitola, Godina 2, broj 2, Dekemvri, 2006
-,,Za[tita na svedoci,,- Godi[nik na Policiska akademija
br.1, 2006.
- ,,Za celite na kaznenata politika- dali gi ostvaruvame,, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija god. 12,
br.2 , 2005 godina.
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Меѓународна конференција “ Сузбијање криминала у
оквиру меџународне полицијске сарадње“ - Тара, јуни,
2011
Меѓународна конференција “ Police autorities of candidate
countries“- CEPOL, Логнес, Франција, 2011
Меѓународна конференција “Leadership: gift or learning
process“- CEPOL, Брисел, Белгија, јуни 2010
Меѓународна конференција “Police cooperation- Western
Balkans Conference“ - CEPOL, Софија, Бугарија, мај 2010
Меѓународна конференција “Сузбијање криминала и
европске интеграције“- Тара, Р. Србија, 2010
Трибина “Измени во законот за оружје“- МВР на РМ,
април 2010.
Семинар “Proceeding in terrorist financing cases“- ATA
programa, Скопје, 2009
Семинар за “Превенција од насилство“-Светска
здравствена организација, Скопје, ноември 2009
Конференција “Методи на спротивставување на
финансирање на тероризмот“- Маршал центар, Скопје
2008
Полициска
АкадемијаСкопје,
работилницаИмплементација на Законот за полиција“-2008 год.
Полициска
АкадемијаСкопје,
работилница
“Образование на кадри од областа на безбедноста“ 2008
год.
Факултет за безбедност- Скопје, “150-та годишнина од
раѓањето на Иван Вучетиќ“ 2008
ОПДАТ во соработка со ОБСЕ, Здружение за кривично
право и криминологија на РМ, Влада на РМ и
Министерство за правда, Работилница на тема
“Проблеми во примената на специјални истражни мерки“
2007.Скопје;
Филозофски
факултет-Скопје,
меѓународна
конференција “Глобализација, мир, безбедност“ 2007,
Скопје;
Меѓународна конференција “ International Investigation
seminar“- ATA programa, Софија ,Бугарија, декември,
2007
Министерство за надворешни работи,
Фондација
Фридрих Еберт и Центар за превенција и европски
вредносри, Конференција “Зајакнување на регионалната
стабилност преку човечка безбедност во Западен Балкан“
2007,Скопје.
Министерство за надворешни работи, Иницијатива за
градење мир и демократија, Фондација Фридрих Еберт,
Регионална конференција за Превенција на Конфликти,
Хумана безбедност, 2006, Скопје;
Курс за антитероризам, АТА меѓународна програма,
Батон Руж, Луизијана, САД, септември 2006
Семинар “ Лидерство и менаџмент- модул1“- Твининг
проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во
полицијата“- Скопје, 2006
Семинар “ Лидерство и менаџмент- модул2“- Твининг
проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во
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31.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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41.
42.

полицијата“- Скопје, 2006
Курс “Борба против трговија со луѓе“- IOM, Полициска
академија, Скопје, март, 2006
Семинар CARDS/CARPO PROJECT training Workshop
and closing seminar-, Будимпешта, Унгарија, септември,
2006
Семинар “ Персонален менаџмент“- Твининг проект на
МВР “Советодавна поддршка за реформите во
полицијата“- Охрид, 2006 Семинар “ Развој и кариера на
персоналот“- Твининг проект на МВР “Советодавна
поддршка за реформите во полицијата“- Охрид, 2006
Семинар “ Управување со случаи од поголем обем“АТА програма, Скопје, 2006
Семинар “Обука за откривање на трговија со луѓе“ИОМ, Скопје 2006
NATO- me\unarodna konferencija za razvoj i perspektivi,
Skopje 2006.
Семинар “ Development of Reliable and Functioning
Policing Systems, and Enhacing of Combating Main
Criminal Activities and Police Co-operation in South Eastern
Europe“- CARDS project, Брисел, 2005
Семинар “Seminar on fighting against Organised Crime“European Commission, Скопје, Април, 2005
Семинар “ Development of Reliable and Functioning
Policing Systems, and Enhacing of Combating Main
Criminal Activities and Police Co-operation in South Eastern
Europe“- CARDS project, Брисел, 2005
Европската Комисија,TAIEX Assistance to Western
Balkans, семинар за организиран криминал, април,
Скопје, 2005;
ОПДАТ во соработка со Здружението за кривично право
и криминологија,семинар за казнената политика во
Р.М.,септември,Охрид,2005;
Министерство за надворешни работи, Иницијатива за
градење мир и демократија, Фондација Фридрих Еберт,
Регионална конференција за Превенција на Конфликти
преку Интеграција“Македонија и регионот на пат кон ЕУ
и
НАТО-потреби,
искуства
и
научени
лекции“2005,Скопје;
Семинар “combating trafficking in persons“- IOM, Охрид,
2005
Семинар “ Advanced Tradecraft course“- ATA програма,
Скопје, 2005
Остварил повеќе тематски студиски посети и тоа во:
Рим, Р. Италија- размена на искуства за борба против
трговија со лу\е и нелегална миграција.
Будимпешта, Р. Унгарија, KARDS 2 проект на Совет на
Европа.
Батон Руж, Луизијана, САД- борба против тероризмот.
Нови Пазар, Р. Србија- студиска посета на ниво на
Факултети.
Стокхолм, Норчепинг, ШведскаСофија, Бугарија
Брисел, Белгија
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43.
44.
45.
46.

Париз, Франција
Белград, Р. Србија
Бања Лука, Република Српска,БиХ
Тара, Р. Србија
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