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Дата и место на раѓање: 

22.02.1977 година во Крива Паланка, Република Македонија; 

 

Брачен статус: Сопруга и мајка на две малолетни деца; 

 

Образование 

 

– Докторира на 30.01.2007 година на Универзитет „Св. Кирил и Методи“ - Скопје, Филозофски факултет, 

Институтот за социологија со одбрана на дисертација на тема: „Македонското национално малцинство во 

соседните земји: современи состојби“, и се здобива со научен степен Доктор на социолошки науки. 

 

- Магистрира на 15.06.2004 година на Универзитет „Св. Кирил и Методи“ - Скопје, Филозофски факултет, 

Институт за социологија со одбрана на магистерски труд на тема: ,,Албанците и Македонците: Етничката 

интеракција во Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“, и се здобива со научен 

степен Магистер по социолошки науки. 

 

- Дипломира на 16/12/1999 година на Универзитет „Св. Кирил и Методи“ - Скопје, Филозофски факултет, 

Институтот за социологија Скопје, како студент на генерација. 

 

– Средно училиште завршува во во 1995 година во УСО „Ѓорче Петров“ - Крива Паланка. 

 

Академско работно искуство 

 

– Во Септември 2021 година на Факултетот за безбедност – Скопје, избрана е во звање редовен 

професор во областа на социолошките науки и изведува настава по предметите: Полиција и јавност, 

Справување со конфликти и превенција на конфликти,  Превентивна дипломатија, хуманитарни 

интервенции и мировни операции,  Методологија на истражување на криминалитетот и безбедносните 

појави, Социологија на безбедноста, Социологија на политиката, Социолошки теории од  I циклус 
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студии; Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата, Методологија на 

истражување на криминалитетот и безбедносните појави и Државен контролен систем на II циклус 

магистерски студии; Методологија на истражување на безбедносните појави, Мултиектнички, 

мултикофесионални оптества и тероризам на III циклус докторски студии; 

 

– Во Ноември 2012 година на Факултетот за безбедност – Скопје, избрана е во звање вонреден професор 

во областа на социолошките науки и изведува настава по предметите: Полиција и јавност, Справување со 

конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови, Превентивна дипломатија, 

хуманитарни интервенции и мировни операции на студиите од I циклус; Носител на предметната 

програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата, Методологија на 

истражување на криминалитетот и безбедносните појави на II циклус магистерски студии; Методологија 

на истражување на безбедносните појави на III циклус докторски студии; 

 

– Во Јуни 2007 година на Полициската академија, избрана е во звање доцент во областа на полициските 

науки и изведува настава по предметите: Полиција и јавност, Односи со јавноста во безбедносниот 

сектор, Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови на студиите 

од I циклус; Носител на предметната програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и 

градење на државата и Методологија на истражување на безбедносните појави на II циклус студии; 

 

– Од октомври 2004 до јуни 2007 година на Полициската академија-Скопје работи како асистент; 

 

– Академските 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 година работи како асистент на Институтот за 

Социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, изведува универзитетска настава по предмети од 

областа на Социологијата; 

 

- Во период од 20/01/2000 до 25/05/2000 година во УСО ,,Ѓорче Петров“ во Крива Паланка, работи како 

професор на определено време 

 

 

Академски работни активности и позиции 

 

 

– Од септември 2010 до 2016 година во три мандати е Раководител на Катедрата за полицикси науки 

на Факултетот за безедност-Скопје; 

 

– Од октомври 2012 до март 2013 година ја извршуваше функцијата Продекан за наставни и научни 

прашања на Факултетопт за безбедност – Скопје; 

 

– Од октомври 2006 до октомври 2009 година ја извршаше функцијата Секретар на последипломските 

студии на Факултетот за безбедност-Скопје; 

 



 

 

– Од октомври 2009 година до 2015 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; 

 

– Претседател на Комисијата за евалузација на Факултетот за безбедност – Скопје за 2014-1018 

година; 

 

– Претстедател на Комисија за прием на студенти на студиските програми од втор циклус студии на 

Факултетот за безбедност, академска 2010/2011; 

 

- Член на Меѓународен уредувачки одбор на Списанието „Безбедност“ на МВР и Факултетот за 

безбедност од 2019 година; 

 

– Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Полициска академија 2007/2008 година и Факултетот 

за безбедност за академската 2008/2009, 2011/2012 година; 

 

– Член на повеќе од 30 Комисии за оценка и одбрана на докторски, магистерски и дипломски трудови; 

 

- Рецензент на повеќе од 50 научни и стручни трудови, учебници и монографии во земјата и странство; 

 

- Ментор на повеќе од 30 докторски, магистерски и дипломски трудови трудови; 

 

- Член на истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност – Скопје „Ставовите на граѓаните на 

Република Македонија за работата на полицијата“ 2008-2016;  

 

– Член на Рецензиони комисии за избор на соработнички и наставно-научни звања на Факултетот за 

безбедност – Скопје и Воена академија „Михајло Апостолски“ - Скопје; 

 

– Член на Организациски одбори на Меѓународни конференции на Факултетот за безбедност – Скопје; 

 

– Член на Организациски одбор на Меѓународна научно-стручна конференција на Министерството за 

одбрана, 2012 година; 

 

– Член на Комитетот за радова еднаквост во безбедниоста и одбраната од 2012 година; 

 

– Член на Организациски одбор на регионална научна конференција на Факултет за безбедност – 

Скопје и Воената академија „Михајло Апостолски“ - Скопје, 2013 година; 

 

– Член на Уредувачкиот одбор на специјалното издание на Маѓународното списани „Современа 

македонска одбрана“, април 2013 година; 



 

 

 

- Член на Надзорен одбор за спроведување на проектот „Assessment of the National Integrity System of 

Macedonia“ prepared by Transparency International - Macedonia in cooperation with the Secretariat of 

Transparency International in Berlin. 

 

- Член на Здружението на социолози на Република Македонија; 

 

– Претседател на работни групи за изготвување на студиски програми за прв циклус студии на 

Факултетот за безбедност - Скопје (Безбедност, Безбедност и евроатлантски интеграции, Криминологија 

и криминална политика), Ноември 2012 – Март 2013; 

 

– Акредитиран ментор на докторските студии по Безбедност и магистерски студии по 

Криминалистика, Криминологија и криминална политика и Безбедност на Факултетот за 

безбедност – Скопје; 

 

- Од спроведените евалуации во последните пет академски години пондерираната просечна оценка 

за сите предмети кои се евалуирани за проф. д-p Фросина Ташевска- Ременски изнесува: за 2017/18 

– 4.37529, за 2018/2019 – 4.28158 и за 2019/2020 – 4.42533. 

 

- Во рамките на извршување на функцијата согласно Законот за Владата, Законот за Собранието на РСМ 

и Законот за пратениците, на Факултетот согласно Законот за високото образование без финансиски 

надомест извршував наставно-научна дејност на втор, трет и прв циклус студии во академските 

2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20. 

 

- Поседува сертификати или потврди за стручно или професионално усовршување издаден од 

домашни и странски релевантни институции во областа на безбедноста. 

 

Државно признание 

 

- 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“; 

 

 

Општествени работни активности и позиции 

 

 

- Во два мандати ја извршува функцијата Министер за труд и социјална политика при Владата на 

РМ, и Претседател на Економско-социјалниот совет и тоа: прв мандат 11.11.2015 – 19.05.2016 година и 

втор мандат – 01.09.2016 – 29.12.2016 година. 

 



 

 

- Во деветтиот (9) парламентарен состав беше пратеник во Собранието на РСМ, и тоа од 30.12.2016 

година до 05.08.2020 година. 

 

- На 20.02.2018 година е избрана за Потпретседател на Собранието на РСМ која функција ја извршува 

до крајот на пратеничкиот мандат; 

 

- Претседател на Буџетскиот совет на Собранието на РСМ која функција ја извршува до крајот на 

пратеничкиот мандат; 

 

-  Заменик-претседател на Законодавно-правната комисија; 

 

- Претседател и член на Комисијата за одбрана и безбедност; 

 

- Член на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност (поранешна УБК) 

и на Агенцијата за разузнавање; 

 

- Претседател, заменик - претседател на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во 

Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ); 

 

- Члан на Комитетот за политички систем и демократија при ПС на СЕ; 

 

- Член на Комитетот за еднаквост и недискриминација на ПС на СЕ; 

 

- Член на Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот 

на Република Бугарија; 

 

- Член на Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот 

на Република Словенија; 

 

- Претседавач со Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни 

способности (ИППГ); 

 

- Претседавач-копретседавач со Интерпартиската парламентарна група за помирување, 

интеграции и реформи. 

 

 

Резултати од научно-истражувачка работа 

(дел од обајевни трудови) 

 



 

 

• Macedonia after the 2001 conflict: towards social cohesion and reconciliation? by Marija Milenkovska 

& Frosina Tasevska-Remenski, Journal of Southeast European and Black Sea Studies 16(3):1-13, 2016;  

 

• The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001: from the Escalation of Albanian-Macedonian 

Conflict to Signing the Ohrid Framework Agreement by Frosina Remenski, in Crisis Management and 

Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation Edited by 

Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff , International Association for Institutional Studies;    

 

• Legality and legitimacy in the implementation of special investigation measures for disclosure of 

criminal crime in the Republic of Macedonia by. Nikolovski M., Tashevska-Remenski, Contemporary 

trends in social control of Crime, Faculty of Security – Skopje, 2016; 

 

• POLICY OF CONFLICT RESOLUTION The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001 by 

Frosina Tashevska - Remenski, PhD, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 

2015  

 

• RECRUITMENT FOR ISLAMIC MILITANT MOVEMENT by M. Nikolovski, F. Remenski, D. 

lazarevski, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 2015 

 

• THE REGIONAL SECURITY AND ISLAM by Frosina T. Remenski, International Yearbook, Faculty 

of security, 2021; 

 

• Теориска концептуализација на Социологија на полицијата, Фросина Т. Ременски, Социолошка 

ревија, 1-2016; 

 

• ФАКОРИ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПОЛИТИКАТА И ПОЛИЦИЈАТА, Фросина 

Т. Ременски, International Conference 2021, Faculty of Security; 

 

• ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ ОПШТЕСТВА – ПОСКОНФЛИКТЕН 

МОДЕЛ, Фросина Т. Ременски, Меѓународно списани „Безбедност“, 2021; 

 

• СОВРЕМЕНА ГЕОПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА НА БАЛКАНОТ, Фросина Т. Ременски, Иван 

Ристов, Меѓународно списание „Безбедност“, 2021; 

 

• POLICY OF CONFLICT RESOLUTION The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001 by 

Frosina Tashevska - Remenski, PhD, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 

2015; 

 

• RECRUITMENT FOR ISLAMIC MILITANT MOVEMENT by F. Remenski, D. lazarevski, 

INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 2015; 



 

 

 

• Korupcija − stvarna prijetnja pravima građana, Frosina Taševska Remenski, Zbornik, 4TH 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ‘POLICE COLLEGE 

RESEARCH DAYS IN ZAGREB’ ZAGREB, CROATIA; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., Николовски, М., Примена савремених метода и средства у истраживању 

и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – полицијска академија, 

Београд, ТАРА, 2013; 

 

• Normative regulation in combatting corruption, Tashevska-Remenski, Nikolovski, International 

Yearbook, Faculty of Security, 2014; 

 

• Gradzanin – Zrtva korupciskog sistema, Tashevska-Remenski, Nikolovski,  Petrevski, Zbornik radova, 

Nasilje u Srbiji, Tom 1, Kriminalisticko-policiska akademija, 2014; 

 

• Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на организираниот криминал, 

Ташевска-Ременски,  Николовски, International Journal Knowledge, Vol.4, 2014; 

 

• CONNECTIONS AND DIFFERENCES BETWEEN TERRORIST AND ORGANIZED CRIME 

GROUPS , Tashevska-Remenski, Nikolovski,  International Yearbook, Faculty of Security – Skopje, 

2013; 

 

• Tashevska-Remenski F., Bakreski, O., Bajdjieva, L., The Role of Non-Security Actors in Global 

Security, International Conference „Globalization and Security Challenges in 21th century“, MIT 

University, 2012; 

 

• Milenkovska, M., Tashevska-Remenski, F., Macedonia – A decade after the ethnic conflict, International 

Conference ,,From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good 

Neighborhood Relation in the Balkans, Hacettepe University, Dertment of International Relation, , 

Istanbul, Turkey, October 4-7, 2012; 

 

• Tashevska Remenski, F., „Sesion and sefl-determination of people in international law: The case of 

former Yugoslavia, Безбедносни дијалози,4/211; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., Социолошко одредување на криминалитетот како општествена појава - 

придонес кон социологија на криминалитетот, Годишник на Факултетот за безбедност, 2011; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., Полицијата како општествена институција_прилог кон социологија на 

полицијата“, Меѓународно научно списание „Хоризонти 2“ на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола, 2011; 



 

 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Значење научних и емпириских истраживања за развој полициских 

наука,, Зборник Дани Арчибалд Рајса, КПА, Белград Србија, 2011; 

 

• 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; 

 

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

Факултетот за безбедност, 2010; 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• 31.Ташевска-Ременски, Ф., „Односи со јавност во безбедносниот сектор“, Зборник од 

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

 

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

конференција на Филозофски факултет, Охрид, октомври 2010; 

 

• 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; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Реформита на македонската полиција“, Зборник на научни трудови 

„Реформата на институциите и нивното значење за развојот на Република Македонија“, МАНУ, 

2009; 



 

 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Европскиот безбедносен идентитет“, Научното списание на 

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

 

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

Факултетот за безбедност, 2008; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Моделот на НАТО за управување со кризи“, Годишник на Полициската 

академија, 2007; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките конфликти како форма на етничка интеракција и нивниот во 

новиот милениум“, Научното списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2007; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Стратешкиот одговор на ЕУ и НАТО на тероризмот“, објавен во 

Годишник на Инситутот за социолошки и политичко-правни истражувања, 2007; 

 

• 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; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., ,,Нови трендови во заштита на националните (етнички) малцинства: 

европски контекст“, ГОДИШНИК на Полициската академија, Скопје во јуни 2006; 

 

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

фундаментализам и исламскиот тероризам“, Современа македонска одбрана, бр.13, Министерство 

за одбрана на РМ, 2006; 

 

 

Објавени учебници, монографии: 

 

• Методологија на истражување на криминалитетот (учебник за три циклуси студии) од Ц. 

Мојаноски, Ф. Ташевска-Ременски, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, Факултет за 

безбедност – Скопје, 2021 година; 

 

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

Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007; 

 

• Ташевска-Ременски, Ф., „Македонското национално малцинство во соседните земји: 

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



 

 

 

• Македонската лустрација (1999-2012 година) Настани, изјави, наслови Примена на 

лустрациските прописи, Фондација Отворено општество – Македонија, м-р Жарко Трајаноски, д-р 

Фросина Ташевска Ременски, д-р Владимир Пивоваро, 2012; 

 

 

 

Стручно-применувачка и научна дејност 

(дел од активности) 

 

• Член на Меѓуресорска работна група за реформа на безбедносно-разузнавачката заедница 

формиана од страна на Владата на РСМ; Изготвувач и доносител на законски решенија кои 

произлегоа од работата на работната група – Закон за АНБ и Закон за координација на 

безбедносно-разузнавачката заедница; 

 

• Претседател на работната група во Собранието на РM за реформа за системот за следење на 

комуникациите формирано од Претседателот на Собранието на РСМ; Изготвувач и 

доносител на законските решенија кои произлегоа од работата на работната група: Законот за 

следење на комуникациите, Законот за ОТА, Законот за електронски комуникации; 

 

• Како Претседател на Буџетскиот совет на Собранието на РСМ учествува во подготвувањето, 

предлагањето и донесувањето на „Стратешкиот план за работа на Собранието на РСМ 2018-

2020“; 

 

• Како Потпретседател на Собранието на РСМ и потписник на заклучоците од Првата Жан Моне 

Конференција во соработка со високи претставници на Европскиот Парламент учествува во 

изработката и донесувањето на Етичкиот кодекс за пратениците во Собранието на РСМ; 

 

• Учесник, изготвувач и потписник на Заклучоците од Првиот, Вториот и Третиот „Жан 

Моне дијалог“ помеѓу високите претставници на Европскиот Парламент и Собранието на РСМ; 

Како резултат на обврските од заклучоците учествував во изготвување на внатрешните акти на 

Собранието за осамостојување на собраниската служба и подготовка на измените и дополните на 

Законот за Собранието на РСМ.  

 

• Учествува во подготвување на „Националната стратегија за борба против тероризмот 2018-

2022 година“ како дел од работната група и прететедател на Комисијата за одбрана и безбедност; 

 

• Како Потпретседател на Собранието на РСМ и член на надзорните собраниси комисии над 

разузнавачко-безбедносната заедница учествува во реализација на сите активност на DCAF во 



 

 

Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-

2020): 

 

• Изготвувач и потписник на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална 

политика и Филозофскиот факултет – Скопје, склучен на 16.12.2016 година; 

 

• Изготвувач и потписник на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална 

политика и Факултетот за безбедност – Скопје, склучен на 01.10.2016 година; 

 

• Изготвувач и потписник на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и социјална 

политика и Факултетот за информатички науки и компјутерско инжењерство (ФИНКИ), 

склучен на 11.11.2016 година; 

 

• Како Претседавач со Интерпартиската парламентарна група за поддршка на лицата со 

попреченост (ИППГ), заедно со НВО Поли Плус и повеќе од 20 невладини организации е 

иницијатор и изготвувач на Декларација за учество на лицата со попреченост во 

политичкиот живот (законска рамка) која во името на Собранието на РСМ ја потпиша 

Претседателот на Собранието на РСМ. 

 

• „Насоките за надзор над разузнавањето“ е оперативен, пристапен прирачник дизајниран за 

информирање и поддршка на парламентарните комисии во исполнувањето на нивниот надзорен 

мандат. Македонски пратеници беа консултирани и вклучени во сите фази од развојот на 

Упатството, од утврдување на контурите до финалниот преглед. 

 

• Како член на Комисијата за одбрана и безбедност во Собранието на РСМ учествува во 

изработката, предлагањето и донесувањето на ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА 

ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС ЗА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО од 

19.07.2018 година. 

 

Апликативни и научни обуки и семинари: 

 

• Oд 15-22.07.2019 година во рамките на програмата за Стратешко партнерство помеѓу САД и РСМ 

учествува на Студиска посета во рамки на Програмата Демократско партнерство на 

Претставничкиот дом на САД. 

 

• Од 24-28.06.2019 година учествува на работен семинар „Законодавни односи во одбраната “IMET 

SPONSORED ISG SEMINAR ON MILITARY AND THE LEGISLATURE, организиран од 

Канцеларијата за одбранбена соработка со САД; 

 



 

 

• Учествува на Специјалниот семинар за РСМ од 29-30.05.2019 година „Next Steps Toward NATO, 

Special Seminar for the Republic of North Macedonia“, организиран од страна  на Центарот за 

безбедносни студии Џорџ Маршал и Канцеларијата за одбранбена соработка на Европска команда 

на САД во амбасадата на САД во Скопје 

 

• Од 30.06-03.07.2019 година учествува на Вториот Меѓународен форум „Развој на 

Парламентаризмот“ организиран од Руската Дума на ниво на претседатели и потпретстедатели на 

парламентите на земјите од светот. 

 

• Учестува на Студиската посета на НАТО Shape „PARLIAMENTARY TRAINING FOR THE 

DELEGATION FROM THE ASSEMBLY OF THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA“ Брисел од 04-05.02.2019 година 

 

• Учествува на Студиска посета на Парламентот на Северна Македонија на Парламентот на 

Австрија во Виена, 5-7.06.2019 година. 

 

• Учествува на 98-ми Рос-Рот семинар во соработка со Собранието на Република Македонија и 

ПАРЛАМЕНТАРНО СОБРАНИЕ НА НАТО на тема „Евроатлантска интеграција на Западен 

Балкан: зајакнување на Европскиот мировен проект која се оддржа во Скопје, 27-29 јуни 2018 

година; 

 

• Учесник на Annual Meeting of the Representatives of Defence and Security Committees from SEE 

Parliaments” Skopje, MK 24-26.06.2018 година 

 

• Учесник на “Going Together and in Partnership on Countering Violent Extremism” - Western Balkans 

CVE Regional Meeting (Координативниот центар за спречување на насилен екстремизам на 

Република Албанија организира регионален состанок за спречување на насилен екстремизам), на 

04.06.2018 година во Тирана Албанија; 

 

• Учесник на Tailored Seminar in Security Policy for Members of the Assembly of the Republic of 

Macedonia, организиран од Амбасадата на САД и George C. Marshall European Center for Security 

Studies на 08.05.2018 година 

 

• Учествува на КОНФЕРЕНЦИЈА „Транспарентноста на Собранието како предуслов за вклученост 

на граѓаните - Добри практики од граѓанските организации во Велика Британија“ на 26 март 2019 

година, во Александар Палас, Скопје во организација на Граѓанската асоцијација МОСТ; 

 

• Учесник и говорник на тркалезна маса во организација на Институтот за општествени и 

хуманистички науки – Скопје на11.04.2018 на тема „Како Република Македонија да добие 

функционален парламент“; 

 



 

 

• Учесник на Работилница за „Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и 

функционирање на национален CERT/CSIRT“ во организација на МИОА, МВР, МО на 02-03.2018 

година;  

 

• Учесник на трибината „Родови перспективи во одбраната“ организирана од МО на 08.03.2018 

година; 

 

• Како претседавач на Интер партиската прламентарна група за правата на лицата со хендикеп 

(IИППГ) во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Полио Плус  организира дебата на тема: 

Политичкото учество на лицата со попреченост која се одржа на 28.09.2017 година;  

 

• Како Потпретседател на Собранието на РСМ и член на надзорните собраниси комисии над 

разузнавачко-безбедносната заедница учествува во реализација на сите активност на DCAF во 

Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-2020): 

Оваа програма резултираше со создавање собраниски процедури и насоки за надзор над 

безбедносно разузнавачката заедница. 

 

• Учествува на Стручна тркалезна маса за надзор врз разузнавањето, организирана од страна на 

ДЦАФ, на која членови на трите комисии надлежни за безбедносниот сектор во рамките на 

Собранието на Република Македонија тркалезна маса 21-22 ноември 2017 во Женева; 

 

• Учествува на „Wilton Park conference Building an effective and independent Parliament of the 

Republic of Macedonia“ London, 14-16.2018 February организиран од Амбасадата на Кралството 

Британија и Вестмистер Фондацијата. 

 

• Учествува на Регионална работилница „Regional Workshop Integrity and Professional Standards in 

Law Enforcement“ 13-14 December 2017 Bucharest, Romania, во организација на Антикорупциската 

комисија на Романија, OSCE, DCAF; 

 

• Учествува на Експертската работилница „FOREIGN TERRORIST FIGHTERS: PROMOTING 

PREVENTION AND RESILIENCE“ во организација на Амбасадата на САД, ОБСЕ, 7-9.12.2017 

година, Скопје; 

 

• Учествува на регионалната парламентарна конференција „Regional parliamentary conference 

Emergency management - national response and regional cooperation“, 7-8 December 2017 Belgrade, 

Serbia, jointly organised by the OSCE Mission to Serbia and the National Assembly of the Republic of 

Serbia; 

 

• Панелист на стручна расправа „Што носи новиот закон за лустрација“, ФООМ, Скопје, 

12.04.2012; 

 



 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• Студеиски престој во Киев, Украина, 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); 

 

• 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; 

 

• 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); 

 

• 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); 

 

• Научно-стручна расправа по Предлогот на „Белата книга на одбраната“, Министерство за одбрана 

на РМ, 09.07.2012 година; 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• Стручната конференција „Евро-атлантските интеграции како предуслов за економски и социјален 

развој“, Институт за социјална демократија и Фондација Фридрих Еберт, 18.05.2012; 

 

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



 

 

 

• Панелист во дискусија „Изборниот процес во РМ и имплементацијата на критериумите на ЕУ“, 

Совет за глобална соработка – Скопје, ЕУ Инфо Центар, 14.03.2012; 

 

• 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; 

 

• 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); 

 

• 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; 

 

• Научно-стручна дебата „Научниот придонес кон расветлување на антентатот на поранешниот 

Претседател на РМ“, Форум за безбедност, Скопје, 02.10.2010; 

 

• Трибина на тема „Високото образование во современото општество“, Здружени на социолозите на 

РМ и Филозофски факултет – Скопје, 01.12.2010; 

 

• 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; 

 

• Научно стручната дебата “Насилството меѓу децата и младите во училиштата“, Форум за 

безбедност, Скопје, 14.12.2010; 

 

• Панелист на тркалезната маса „Глобалниот тероризам и Балканот“, Институт за социолошки и 

политичко-правни истражувања и Совет за глобална соработка – Скопје, 14.12.2011; 

 

• 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; 

 

• Втората годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија „Кртве криминалитета и 

жртве рата: меѓународни и домачи контекст“, Виктимолошко друштво Србије, 24-25.11.2011; 

 



 

 

• Трибина „Мобилноста на младите луѓе во Југоисточна Европа, наспроти Европската интеграција, 

чекор понатаму“, Европско движење Град Скопје, 14.04.2011; 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• Панелист на дебата „Националниот идентитет и интеграцијата на РМ во ЕУ“, Маршал Центар – 

Македонија, Скопје, 20.04.2011; 

 

• Меѓународна научна конференција „Безбедноста во постконфликтен Западен Балкан“, Факултет 

за безбедност - Скопје, Охрид, мај 2011; 

 

• 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; 

 

• Панелист на Втора Балканска конференција „Положбата на македонското национално малцинство 

во соседните земји“, Министерство за надворешни работи, Ноември 2011; 

 

• Меѓународна научна конференција „Дани Арчибалд Рајса“, Криминалистичко-полициска 

академија, Белград, Република Србија, Март, 2011; 

 

• Меѓународна научно-стручна конференција „Perspectives for the Development of International 

Police Cooperation in Southeastern Europe“, Криминалистичко-полициска академија, Белград, 

Република Србија, Јуни, 2011; 

 

• Меѓународна научно-стручна конференција „Combating Terrorism – International Standards and 

Legal Framework“, Високата школа за внатрешни работи, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 

Април, 2011; 

 

• 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; 

 



 

 

• 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; 

 

• Регионалната конференција „Улогата на цивилниот сектор во превенцијата на тероризмот“ во 

Никшич, Република Црна Гора, од 22-24.10. 2007; 

 

• 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; 

 

 Поседува и други вештини и применети знаења во областа на софтверски пакети за статистичка 

обработка на податоци, форензичка методологија и други компјутерски програми. 

 

 Од 11.11.2021 година работи на развој на сопствена едукативно-информативна интернет страница 

https://www.remenski.com/ која обработува теми од областа на меѓународната, регионалната и 

националната безбедност, полициското работење, криминалитетот и безбедносно интересни појави и 

информации.  

https://www.remenski.com/

