
                                                                                                                              
                    

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 

НА 

 

Б  И  Л  Т  Е  Н 
 

 

Бр. 495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА   XLIII,   Битола,  15.06.2022 година 

 

 

 



 

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 

 

 

 

 

 

Одговорен уредник      М-р Офелија Христовска 

        Генерален секретар 

 

 

 

Редакциски одбор      Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор 

                                                    Економски факултет-Прилеп 

 

    Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор 

        Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

                                                    Проф. д-р Игор Неделковски, проректор 

                                                    Факултет за информатички и комуникациски  

                                                    технологии-Битола 

  

                                                     

 

 

 

        Д-р Елена К.Ристоска, советник  

 

 

 

 

 

 

Уредник        Д-р Елена К.Ристоска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



С О Д Р Ж И Н А 
 

              

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Реферат за избор наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области  

Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – Безбедносни науки (51610)................1 

Paper for election of a professor in all teaching-scientific titles in the scientific fields:  

Other – Security in the private Sector (51610) and Other – Security sciences (51610) ………...27 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА 

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ДРУГО –БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР 

(51610) И ДРУГО -БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ (51610) 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ, ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 

 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за 

безбедност, Скопје објавен во весниците „Слободен печат“ и „Коха“  на 05.05.2022година, за 

избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области Друго – 

Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – Безбедносни науки (51610), и врз 

основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр.08-367/2, донесена на 19.05.2022, 

формирана е Рецензентска комисија во состав:  
 

1. Редовен проф. д-р Пере Аслимоски, Претседател - редовен професор на Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид; Република Северна Македонија 

2. Редовен проф. д-р Владимир Пивоваров, член, - редовен професор на Факултет за 

безбедносни науки, МИТ Универзитет - Скопје;  Република Северна Македонија 

3. Редовен проф. д-р Божидар Форца, член, - редовен професор на Факултет за пословне 

студије и право при Универзитетот "Унион – Никола Тесла" во Белград, Република 

Србија 

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 

материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. Весник бр. 

82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања за следниве 

научни области: Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – Безбедносни 

науки (51610), во предвидениот рок се пријавила само кандидатката вонреден проф. д-р 

Татјана Гергинова. 

 

Биографски податоци и образование 

 

Кандидатката вонреден проф. д-р Татјана Гергинова е родена  на 06.10.1967, во Скопје.  

Средно образование завршила во Скопје во Средното училиште "Борис Кидрич" – правна 

насока. Со високо образование се стекнала на Правниот факултет "Јустинијан Први", 

Универзитет "Свети Кирил и Методиј", Скопје во 1986 година. Дипломирала на Правниот 

факултет "Јустинијан Први", Скопје во 1991 година, со просечен успех 9/13. На Филозофскиот 

факултет во Скопје ги положила испитите за педагошка доквалификација со просек 10 во 1996 

година. Во академската 2002/2003 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 

Филозофски факултет - Институт за Европски студии за интеграција и комуникации, каде ги 

положил сите испити предвидени со програмата за последипломски студии со просечен успех 

8,12. На 15.04.2005 година го одбранила магистерскиот труд на тема: 

 "Имплементација на Рамковниот договор како еден од условите за интеграција на 

Република Македонија во Европската унија". 



2 
 

 

 

Докторска дисертација пријавила на Правниот факултет "Јустинијан Први", Универзитет 

"Свети Кирил и Методиј",Скопје во 2011 година. Дисертацијата на тема: "Полицијата и 

заштитата на човековите права во Безбедносниот систем на Република Македонија" ја 

одбранила на 11.06.2012 година, пред Комисија во состав: Проф. д-р Љубомир Данаилов – 

Фрчковски - - Правен факултет "Јустинијан Први" – Скопје; Проф. Марика Ристовска – Правен 

факултет "Јустинијан Први" – Скопје; Проф. Татјана Петрушевска – Правен факултет 

"Јустинијан Први" – Скопје; Проф. д-р Зоран Илиевски - Правен факултет "Јустинијан Први" – 

Скопје и Проф. д-р Васко Наумовски - Правен факултет "Јустинијан Први" – Скопје. 

Д-р Татјана Гергинова се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област 

Доктор на правни науки. 

Со Одлука бр. 0701/284 од 08.10.2012, Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност, 

Скопје на седницата одржана на 04.10.2012 донесе Одлука за избор на Д-р Татјана Гергинова 

во звањето ДОЦЕНТ за научната област Друго – Безбедност во приватен сектор (51610) за 

предметот "Тактика и техника на обезбедување". 

Во моментот д-р Татјана Гергинова е Вонреден професор. Последниот реферат за избор е 

објавен во Билтен бр. 426 од  03.04.2017 година.  

 

Со Одлука бр. 08-5/61 од 04.05.2017, Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност, 

Скопје на седницата одржана на 04.05.2017 донесе Одлука за избор на Д-р Татјана Гергинова 

во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР за следните научни области: - Друго – Безбедност во 

приватниот сектор (51610) и Друго – Безбедносни науки (51610).  
 

Кандидатката активно зборува Англиски јазик и Српски јазик. 

 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и 

други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 426, 

како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од 

важност за изборот. 

 

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата 

 

Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Факултет за безбедност, 

Скопје, кандидатотката  д-р Татјана Гергинова  изведува настава на Прв, Втор и Трет циклус 

студии на следните студиски програми. 

 

Прв циклус студии – Студиска програма "Криминалист", "Безбедност", "Безбедност и 

евроатлански интеграции": "Глобална безбедност"; "Тактика и техника на обезбедување"; 

"Национална безбедност"; "Корпоративна безбедност"; "Посебни системи на обезбедување"; 
"Тактика на работа на разузнавачки служби и службите за безбедност и контраразузнавање". 

"Разузнавачки служби"; "Служби за безбедност и контраразузнавање". 

Втор циклус студии – Студиска програма "Безбедност – 60 кредити", "Безбедност – 120 

кредити", "Криминалист", "Кризен менаџмент": 

 Д-р Татјана Гергинова одржува настава на предметите: Разузнавање и контраразузнавање"; 

"Разузнавачки служби"; "Служби за безбедност и контраразузнавање"; "Тактика и техника на 

обезбедување"; "Корпоративна безбедност"; "Глобална безбедност – Современи предизвици, ризици и 

закани" и "Современи теории и концепти во приватна безбедност". 

Трет циклус студии – Студиска програма "Безбедност" - Д-р Татјана Гергинова одржува настава 

на предметите: "Глобална безбедност – Современи научни консидерации"; "Национална и меѓународна 

безбедност"; "Современи теории и концепти во приватната безбедност"; и "Разузнавачка служба во 

современи меѓународни односи". 
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Кандидатката д-р Татјана Гергинова е Автор на Рецензиран Основен учебник со наслов: 

"Глобална безбедност" - Издавач – Факултетот за безбедност, 2015 година 

Д-р Татјана Гергинова е Автор на Рецензиран Основен учебник со наслов:  

 
 "Тактика и техника на обезбедување" - Издавач – Факултетот за безбедност, 2017 

  "Корпоративна безбедност"  - Издавач – Факултетот за безбедност, 2017 

 
-Со Решение бр.24-0402/139 од 21.07.2004, Татјана Гергинова вработена во Полициската Академија и 

која на ден 26.06.2004 година го положи стручниот испит. Директорот на Полициската Академија со 

наведеното Решение ја вработи Татјана Гергинова на работно место Наставник-Инструктор во ОЕ 

Сектор за основна обука за полицаец во Полициската Академија сметано од 01.07.2004 година. 

Работното место на кое се распоредува именуваната има статус на работно место со посебни должности 

и овластувања согласно Законот за внатрешни работи. 

-Со Решение бр. 24-402/402 од 02.11.2005 година донесено од Директорот на Полициската Академија, се 

Утврдува - М-р Татјана Гергинова, вработена во Полициската Академија на работно место Наставник-

Инструктор, се распоредува да ги извршува и работните задачи од работното место Соработник – 

Асистент во Секторот Високо образование на Полициската Академија.  

-Наставно-Научниот Совет на Полициската Академија на седницата одржана на 19.09.2005 година 

донесе Одлука за вклучување односно ангажирање во наставно-образовниот процес на наставници и 

соработници. Наставно-научниот Совет одлучи лицето М-р Татјана Гергинова вработена во 

Академијата, да биде во тој процес, во својство на соработник – Асистент, по предметот  

"Вовед во полициски науки", поради поефикасно извршување на работните задачи кои произлегуваат од 

наведеното работно место. 

-Со Одлука бр. 41-0701/64 од 09.10.2006 година на Наставно-научниот совет на Полициската академија 

на седницата од 09.10.2006 година, лицето М-р Татјана Гергинова вработена во Академијата, е избрана 

во звање Соработник - Асистент на предметот "Основи на безбедност и Безбедносен систем на 

Република Македонија". Кандидатот работи како Асистент и на предметот и на предметот "Тактика на 

работа на безбедносна, разузнавачка и контраразузнавачка служба" – СП Криминалистика. 

-Со Решение бр. 0402/16 од 29.09.2008 година, М-р Татјана Гергинова вработена во Полициската 

Академија во Секторот за високо образование на работно место Соработник-Асистент, Продолжува со 

работа на Факултетот за безбедност, Скопје, единица во состав на Универзитетот "Свети Климент 

Охридски" – Битола сметано од 10.09.2018 година. Именуваната продолжува со работа и заснова 

работен однос со Факултетот за безбедност во Скопје и се распоредува на работно место Соработник по 

предметот "Основи на безбедност и Безбедносен систем на Република Македонија", во соработничко 

звање Асистент.  

-Со Одлука бр. 0701/173 од 20.08.2009 година, Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност на 

седницата од 19.08.2009 година, лицето М-р Татјана Гергинова се избира за Соработник – Асистент на 

Катедрата за безбедносни науки и безбедност во приватниот сектор, на научната област Безбедност и 

Безбедносни системи. 

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. 
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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. 

 

Научно-истражувачка дејност 

 
Д-р Татјана Гергинова има објавено над 80 научни и стручни трудови во индексирани 

меѓународни публикации и конференции презентирани во списокот на трудови што 

кандидатот го приложил кон пријавата.   

 

До изборот во доцент, кандидатката ги објавила следниве трудови. 

  
1. МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Гергинова, Т., 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. 

2. Гергинова, Т., 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. 

3. Гергинова, Т., 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. 

4. Гергинова, Т., Улогата на Народниот правобранител како контролен механизам над работата на 

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

2007/2008 година. 

5. Гергинова, Т., 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. 

6. Гергинова, Т., Заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија – II столб на 

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

7. Гергинова, Т., 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. 

8. Гергинова, Т., Безбедносна стратегија на Република Македонија, објавен во Годишникот на 

Факултетот за безбедност – Скопје за 2010 година. 

9. Гергинова, Т., 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). 

10. Гергинова, Т., 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). 

11. Гергинова, Т., Превентивно делување на полицијата во сузбивањето на современиот 

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

година. 

12. Гергинова, Т., Police strategy in preventive eradication of modern organized crime,  објавен во 

зборникот на трудови на меѓународната научно-стручна конференција реализирана во 
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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). 

13. Гергинова, Т., 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. 

14. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – Гергинова, Т., "Полицијата и заштитата на човековите права 

во Безбедносниот систем на Република Македонија" одбранет на Правниот факултет - 

"Јустинијан Први" – Скопје во јуни, 2012 година. 

 

15. Гергинова, Т., Legal protection of human rights with 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 Србија" (ТАРА 19-21 јуни 2012 година). 

 

До изборот во вонреден професор, кандидатката ги објавила следниве трудови.

  
1. Гергинова, Т., "Legal protection of human rights with reference to the work of police", објавен во 

зборникот на трудови "Култура људских права у 21. веку" (The Culture of Polis): издавачи: Култура – 

Полис  Нови Сад и Криминалистичко-полицијска академија – Белград, посебно издање 2, год. IX (2012). 

2. Гергинова, Т., "The role of intelligence in achieving national security" Трудот е објавен во Годишникот на 

Факултетот за безбедност – Скопје за 2012 година. 

3. Гергинова, Т., "Scientific and theoretical determination of concepts intelligence services and intelligence 

activity" Трудот е објавен во Научното списание "Хоризонти" на Универзитетот "Св. Климент 

Охридски" – Битола за 2012 година. 

4. Гергинова, Т., "Preventive action of the state authorities to prevent violence among children and youth" 

Трудот е објавен во Зборник на трудови од Меѓународна научно-стручна конференција која се одржа во 

Лакташи – 27-29.03.2013 во организација на Министарство унутрашњих послова на Република Српска, 

Управа за полицијско образовање, Висока школа унутрашњих послова у сарадњи са ХАНС ЗАЈДЕЛ 

ФОНДАЦИЈОМ. 

5.  Гергинова, Т., "Criminal legal response of organized crime in Republic of Macedonia" Трудот е објавен во 

Зборник на трудови од Меѓународно-научна конференција „Suprotstavljanje organizovanom kriminalu – 

pravni okvir, meʥ unarodni standardi i procedure”, која се одржа на Тара на 27-29 маj 2013 година. 

6. Гергинова, Т., Euro-Аtlantic integration and economic globalization-economic threats to safety Трудот е 

објавен во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2013 година. 

7. Гергинова, Т.,  "Global danger of ecological crime and environmental policies of the European Union – 

criminal legal framework" труд објавен во Зборник на трудови од меѓународна научно-стручна 

конференција со наслов „Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet“ 

која се одржа во Требиње – период 18.-20.03.2014 година, Издавач – Висока школа унутрашњих послова 

– Бања Лука.  

 

8. Гергинова, Т., "Contemporary challenges and key security threats in the era of globalization"  труд објавен 

во Зборник на трудови од меѓународна научно-стручна конференција со наслов: "MACEDONIA AND 

THE BALKANS, A HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-

ATLANTIC INTEGRATIONS" која се одржа во Охрид 3-5 јуни 2014 во организација на Факултетот за 

безбедност – Скопје. 

 

9. Гергинова, Т., "Aktivnosti Evropske unije u suzbijanju globalnih bezbednosnih pretnji i izazovi". Трудот е 

објавен во Зборник на трудови од меѓународната научна конференција со наслов: "ПРАВО И 

ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ" која се одржа на 24 јуни 2014 година. Зборникот е објавен во два тома – 

Издавач е Правниот факултет во Приштина со привремено седиште во Косовска Митровица. 

 

10. Гергинова, Т., "Global security and Strategy of national security of states", Трудот е објавен во Зборник 

на трудови од првата меѓународна научна конференција со наслов "Општествената промена во 

Глобалниот свет", која се одржа во организација на Центарот за правно-политички истражувања – 
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Правен факултет – Универзитет Гоце Делчев во Штип во периодот 11-13.09.2014. Објавен е во 

International journal Balkan Social Science Review. 

 
11. Гергинова, Т., "Peer Violence – Preventative Prevention of Violence Among Children and Youngsters", 

Трудот е објавен во Зборник на трудови од Научно-стручна конференција со меѓународно учество со 

наслов: "Насиље у Србији – Узроци, облици, последице и друштвене реакције", (“VIOLENCE IN 

SERBIA – CAUSES, FORMS, CONSEQUENCES AND SOCIAL REACTION”),  која се одржи на Тара во 

периодот 20 – 22 мај 2014 во организација на Криминалистичко-полициската академија – Земун- Белград 

и Фондацијата "Ханс Зајдел". 

 

12. Гергинова, Т., "The need for private security institutions", труд објавен во International yearbook – 

Faculty of security, 2014 (Меѓународен Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје за 2014 година) 

ISSN 1857-6508. 

 

13. Гергинова, Т., "Global threats to national security and needs of belonging to the Republic of Macedonia in 

NATO and the European Union", Трудот е објавен во Зборник на трудови од Петтиот меѓународно научен 

собир "Dani Arcibalda Rajsa", кој се одржи во Белград 03.-04.03.2015 година.  

 

14. Гергинова, Т., "Realization of Law protection of human rights condition for state and citizen safety", 

Трудот е објавен во Часописот "Безбједност - Полиција - Грађани", година XI број 1–2/15 Издавач: 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске. 

 

15. Гергинова, Т., "National and international regulatory policing", Трудот е објавен во Zbornik radova sa 

MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE „ISTRAŽIVAČKI DANI VISOKE 

POLICIJSKE ŠKOLE U ZAGREBU“ (OF THE 4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 

PROFESSIONAL CONFERENCE "POLICE COLLEGE RESEARCH DAYS IN ZAGREB" која се одржа во 

Загреб во периодот 23.– 24.04.2015 година. 

 

16. Гергинова, Т., "European Security – In the era of Globalization", Трудот е објавен во Зборник на 

трудови од Шесттата меѓународна-научна конференција со назив "МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ ИСТОК 

- ЗАПАД", во организација на Меѓународен Славјански Универзитет – Св. Николе – Битола, 2015. 

 

17. Гергинова, Т., "Inhibition of Global Security Threats – According to the European Security Strategy and 

National Security Strategy", Трудот е објавен во Зборник на трудови од меѓународна научно-стручна 

конференција со наслов: "SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA – 

ANALIZA STANJA, EVROPSKI STANDARDI I MERE ZA UNAPREĐENJE" која се одржа на Тара, 26 – 

29.05.2015 година. 

 

18. Гергинова, Т., "Safety Concept – Before and After the Cold War", Трудот е објавен во Зборник на 

трудови од меѓународна научна конференција со наслов: RESEARCHING SECURITY APPROACHES, 

CONCEPTS AND POLICIES (БЕЗБЕДНОСТА КАКО ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ - ПРИСТАПИ, 

КОНЦЕПТИ И ПОЛИТИКИ) – во Охрид -  02.-03.06. 2015. 

 

19. Гергинова, Т., "Concept Safety – in the Era of Globalization", Трудот е објавен во Зборник на трудови 

од меѓународна научна конференција во организација на Филозофски факултет – Скопје, Институт за 

безбедност, одбрана и мир, со наслов: "Современи безбедносни парадигми и предизвици: Tеорија и 

практика" која се одржа во Охрид во периодот 18. – 19.09.2015 година. 

 

20. Гергинова, Т., "Victims – Terms and typology of Victims", Трудот е објавен во Зборник на трудови од 

првата меѓународна научна и професионална виктимолошка конференција во Босна и Херцеговина 

„AMBASADORI MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI“/ „AMBASSADORS OF PEACE IN BOSNIA AND 

HERZEGOVINA „ 2015 во организација на Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije / 

Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. 

 

21. Гергинова, Т., "The term national security in scientific literature", Трудот е објавен во Зборник на 

трудови од Шестата Меѓународна-научна конференција "ARCHIBALD REISS DAYS" која се одржа на 

Криминалистичко-полициската академија во Земун, Белград - Република Србија, на 10-11 март 2016 

година. 
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22. Гергинова, Т., "The notion of corporate security in the scientific literature" објавен во Зборник на 

трудови од Third International Scientific Conference with title "Scientific Challenges for Sustainable 

Development" во организација на The International University of Struga која се одржа на ден 09.04.2016. 

 

23. Гергинова, Т., "The Role of the Private Institutions for security in the National Security System", Трудот е 

објавен во Зборник на трудови од 5th International Scientific and Professional 

Conference ‘Zagreb Police College Research Days - "Enhancing the efficiency 

of police work by using new technologies and methods" што ќе се одржи во Загреб во периодот 21 и 

22.04.2016 година во организација на Police College and the Police Academy, 

Ministry of the Interior of the Republic of Croatia и Германската фондација "Hanns Seidel Stiftung". 

 

24. Гергинова, Т., "Impact of European Security on Safety Former Yugoslav Countries", Трудот е објавен во 

Зборник на трудови од меѓународна-научна конференција со наслов "Европске интеграције: Правда, 

слобода и безбедност" која се одржи на Тара во периодот 24 -26 мај 2016 година. 

25.  Гергинова, Т., "Contemporary aspects in the Prevention of the National Security", Трудот е објавен во 

Зборник на трудови од Седмата меѓународно-научна конференција со наслов "Contemporary Trends in 

Social Control of Crime" која во организација на Факултетот за безбедност – Скопје се одржа на 30-31 мај 

2016 во Охрид. 

26. Гергинова, Т., "Definition and Characteristics of the Private Security Sector", Трудот е Објавен во 

сесијата "Глобализацијата и приватизацијата на безбедноста" (Globalization and Privatization of Security) 

во Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција со наслов "PRIVATE SECURITY IN THE 

21ST CENTURY: EXPERIENCES AND CHALLENGES" во организација на Институтот за безбедност, 

одбрана и мировни студии при Филозофскиот факултет – Универзитет Св. Кирили и Методиј која се 

одржа на 15 и 16 септември 2016 година во Охрид. 

27. Гергинова, Т., "Role of Corporate Security" во сесијата "Security Studies" објавен во Зборник на 

трудови од The 11th Biennial International Conference with title "CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY IN 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE - SAFETY, SECURITY, AND SOCIAL CONTROL IN LOCAL 

COMMUNITIES - University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security - Ljubljana, Slovenia – 26-

27.09.2016. 

28. Гергинова, Т., "Different determinations of the concept for national security" труд објавен во Научното 

списание "Хоризонти" Серија А бр. XIX за 2016 година. 

29.Гергинова, Т., СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЛОВЕНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА, труд објавен во врска со Меѓународна конференција на тема: "Свети 

Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите"во организација на Факултетот за безбедност – 

Скопје. 

30. Гергинова, Т., "Preventive action of the European union in preventing contemporary risks and threats", 

објавен во Зборник на трудови од меѓународна-научна конференција со наслов "Усаглашавање правне 

регулативе са правним тековинама (acquis communautaire) Европске уније – Стање у Босни и 

Херцеговини и искуства других во Бања Лука во организација на Истраживачки центар на Бања Лука – 

25.02.2017 година.  

По изборот во вонреден професор, кандидатката ги објавила следните трудови. 

1. Гергинова, Т., "European security environment with emphasis on national security policy of the Republic of 

Macedonia", труд објавен во Зборник на трудови од 10th "International Conference – Crisis Management 

Days – Security Environment and Challenges of Crisis Management",  која се одржа во hotel Well, Terme 

Tuhelj, Хрватска,  во организација на DKU Veleučilište Velika Gorica, University of applied sciences Velika 

Gorica, 2017.   

2.Гергинова, Т., "Contemporary Security Challenges from the Viewpoint of Terrorism", труд објавен во 

Зборник на трудови од Меѓународна-научна Конференција со наслов "Security concepts and policies – new 

generation of risks and threats", во периодот 04.-06. Јуни 2017 година, во организација на Факултетот за 

безбедност, Скопје. 

3. Гергинова, Т., "Need for Privatization of Security with Emphasis on Private Security in Macedonia", труд 

објавен во Зборник на трудови преку проектот International Monograph of Scientific-Research 

Interdisciplinary Project, ФП ДХ/ПР2/01-12/2016, New Tendencies in Legislation and Practice of European 
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Countries, Faculty of Business Studies and Law Faculty of Strategic and Operational Management, Belgrade, 

2017.   

4. Гергинова, Т., "Pojam društvenih devijacija", труд објавен во Зборникот на трудови со наслов "Аномија 

друштва и посљедице", од втората Меѓународна-научна Конференција со наслов "Друштвени девијации 

– Аномија друштва и посљедице", во организација на Центарот за модерни Знаења во Бања Лука, Година 

2/број 2 – ISSN 2566-3224. 

 

5. Гергинова, Т., "Efficient Operation of the Corporation", труд објавен во Зборникот на трудови на третата 

Меѓународно-научна и стручна Конференција со наслов "Безбедност и кризен менаџмент – теорија и 

пракса, "Безбедност за будућност 2017" (The Third International Scientific Professional Conference "Security 

and Crisis Management – Theory and Practice – Safety for Future 2017").   

6. Гергинова, Т., "Потреба од едукација на безбедносниот менаџмент во современите корпорации", труд 

објавен во Зборник на трудови од Научната Конференција „40 години високо образование од областа на 

безбедноста – теории и практики“, во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, 05.12.2017.   

7. Гергинова, Т., "The Term Corporation in Modern Global Conditions", труд објавен во Зборник на трудови 

од XVI Меѓународна Конференција "Економско/правно/комуникациски аспекти земаља Западног 

Балкана са посебним освртом на Босну и Херцеговину у процесу приступа Европској унији", која беше 

организирана од Интернационалниот универзитет Травник во Травник во соработка со академскиот 

партнер Нахичеван, Азербејџан, на 15-16.12.2017 година.   

8. Гергинова, Т., "Business Operation of Corporate in Contemporary Global Conditions", труд објавен во 

Зборник на трудови од  The First International Scientific Conference on Economy and Security,  "Economy in 

Transformed Security Environment" – EKOB, 2018 во Белград, во организација на Center for Security, 

Management and International Politics.   

9. Гергинова, Т., "Terrorism - A Global Threat for Security", труд објавен во Зборник на трудови од  

Втората Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање правне регулативе са правним 

тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других, 

во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно 

право од Белград, Република Србија на ден 30.03.2018.   

10. Гергинова, Т., "The System for Securing People and Property in the Company – An Important Component 

for Effective Business Operations of the Corporation", труд објавен во Зборник на трудови од  четвртата 

Меѓународна-научна и стручна Конференција со наслов "Интегрирана корпоративна безбедност и 

дигиталните трансформации – предизвик за академската заедница и модерните корпорации", во 

организација на Асоцијацијата за корпоративна безбедност, владеење на правото и човекови права, 

Скопје, на ден 19.05.2018 година.   

11. Гергинова, Т.,  "Security Policy of the Republic of Macedonia and its Contribution to the National, 

Regional and Global Security", труд објавен во Conference Proceedings of the International Scientific 

conference in Bitola, "Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development", 

Volume 2, Faculty of law - Kicevo, "ST. Kliment Ohridski" University – Bitola, Republic of Macedonia, 2018. 

12. Гергинова, Т., "Security of the Republic of Macedonia in Contemporary Global Environment", труд 

објавен во Зборник на трудови од 11 Меѓународна-научна и стручна Конференција "Dani Kriznog 

Upravljanja 2018", во организација на Велеучилиште Велика Горица, Хрватска, која се одржа на Бриони 

на 24 и 25.05.2018 година.  

  

13. Гергинова, Т., "Building International Security in Accordance with the European Union’s Global Strategy 

From 2016", труд објавен во Зборник на трудови од  IX International Scientific Conference "Security System 

Reforms as a Precondition for Euro-Atlantic Integrations", Охрид, 04-05.06. 2018, во организација на 

Факултетот за безбедност, Скопје.  

  

14. Гергинова, Т., "Policy For Effective Realization of Corporate Security", труд објавен во Зборник на 

трудови од дванаесетта Меѓународна Конференција за криминална правда и безбедност во Централна и 

Источна Европа, 25-27.09.2018 година, Љубљана, Словенија.   

 

15. Гергинова, Т., "Provision of Persons and Property in Contemporary Corporation", труд објавен во 

Зборник на трудови од  четвртата Меѓународна научно – стручна Конференција "Безбедност и кризен 

менаџмент – теорија и пракса-BeKMen-2018" (Security And Crisis Management–Theory and Practice), 

BEKMEN, 2018.   

 

16.  Гергинова, Т., "The Role of Intelligence Service in the Realization of National Security", труд објавен во 

Зборник на трудови од третата Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање правне 

регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и 
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Херцеговини и со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, на ден 15.03.2019. 

искуства других, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка  со 

Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија на ден 15.03.2019. 

17. Гергинова, Т., "Legal Regulation of the Republic of Macedonia in Combating Against Terrorism", труд 

објавен во Зборник на трудови од Меѓународна-научна и стручна Конференција Zagreb Police College 

Research Days – Keeping Pace with Security Challenges – Where Do We Stand?, одржана на 05.04.2019.    

   

18. Гергинова, Т., "The Impact of Globalization on the National Safety of the State", труд објавен во Зборник 

на трудови од X International Scientific Conference "The Great Powers Influence on the Security of Small 

States", Охрид, 23-25.06.2019, во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, германската 

фондација "Hanns Seidel Stiftung" и Комората на Република Северна Македонија за приватно 

обезбедување.   

 

19. Гергинова, Т., "National Security Agency – Republic of North Macedonia", труд објавен во Зборник на 

трудови од Меѓународната, научна и стручна Конференција со наслов "Реформата на националниот 

безбедносен систем во контекст на НАТО и ЕУ интеграцијата". Конференцијата се одржа на Европскиот 

Универзитет во Скопје и беше во организација на Association of Corporate Security, Rule of Law and 

Human Rights, и International Police Association – Section Skopje, 2019. 

 

20. Гергинова, Т.,  "Activity Protection of Persons and Property in the Republic of Croatia and Montenegro", 

труд кој е објавен во научното списание "ХОРИЗОНТИ" за 2019 година.   

 

21. Гергинова, Т., "The Republic of North Macedonia and the Prevention of Terrorism", труд објавен во 

Зборник на трудови од петтата Меѓународна научно – стручна Конференција "Безбедност и кризен 

менаџмент – теорија и пракса, BeKMen 2019", одржана на 03. и 04.10.2019.   

 

22. Гергинова, Т., "Rerorm of Security-Intelligence Services in the Republic of North Macedonia", труд 

објавен во Зборник на трудови од тематска монографија од меѓународно значење "Strategije Evropske 

Unije za Zapadni Balkan", во организација на Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola 

Tesla", Beograd, Srbija, 2019.   Покровител на монографијата е Монистерството за европска интеграција 

на Владата на Република Србија. 

 

23. Гергинова, Т., "National Security of the Republic of Croatia", трудот е објавен во "Меѓународниот 

годишник" на Факултетот за безбедност за 2019 година.   

 

24. Гергинова, Т., "Political Intelligence as an Intelligent Component", труд објавен во Зборникот на 

трудови, број 4, 2020, од четвртата Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање правне 

регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и 

Херцеговини и искуства других, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука, Република 

Српска – БиХ и во соработка со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, 2020. 

 

25. Гергинова, Т., "Occurencies of Endangerment in Contemporary Corporation", трудот е објавен во 

Зборник на трудови од Меѓународна-научна и стручна Конференција "Dani Kriznog Upravljanja 2020" во 

организација на Велеучилиште Велика Горица, Хрватска, 2020.   

 

26. Гергинова, Т., "Components of National Security", трудот е Објавен во Зборник на трудови во врска со 

втората Меѓународно-научна Конференција во организација на IRASA –  International Research Academy 

of  Science and  Art, Belgrade, 2020.   

 

27. Гергинова, Т., “Hate Speech - Terms and Remarks", трудот е објавен во Зборник на трудови од 

Меѓународната – научна Конференција со наслов “Hate Speech and the Concept of Hate Crimes: Acts of 

Perception and Compulsory Social Conformism?”, во организација на Правниот факултет при 

Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола, одржана на 11.11.2019.   

 

28. Гергинова, Т., "National Security of the Republic of Serbia", трудот е објавен во научното списание 

"ХОРИЗОНТИ" за 2020 година. 

 

29. Гергинова, Т., "Swot Analysis of the Threats of Terrorism in the Republic of North Macedonia", трудот е 

објавен во Зброник на трудови во врска со шестата Меѓународна научно – стручна конференција 

"Безбедност и Форум кризен менаџмент – теорија и пракса, BeKMen, 2020".   
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30. Гергинова, Т., "Politics of National Security of Republic of Montenegro", труд објавен во Зборникот на 

трудови од 11th International Scientific Conference on the topic „The Euro-Atlantic Values in the Balkan 

Countries“, одржана во Охрид, 22-24.09.2020. Том I. Конференцијата беше во организација на 

Факултетот за безбедност, Скопје, германската фондација "Hanns Seidel Stiftung" и Комората на 

Република Северна Македонија за приватно обезбедување.   

31. Гергинова, Т., "Корпоративна безбедност у условима ванредних ситуација", Хрестоматија – 

Превенција, заштита и спашавање у ванредним ситуацијама, Меѓународен Форум „Bezbednost za 

Budućnost", „Безбедност и кризен менаџмент – теорија и праксаBeKMen", 2020.   

32. Гергинова, Т., "Intelligence in Modern Global Conditions", труд објавен во Зборникот на трудови од 

The11th International Scientific Conference “Legal System in the Period of the New Reality”, во организација 

на Правниот факултет при Универзитетот во Приштина, 2021.  

33. Гергинова, Т., "The Role of Public-Privacy Partnership in Achieving Critical Infrastructure Protection", 

труд објавен во Зборникот на трудови од Sedmi Međunarodni Forum „Bezbednost za Budućnost“,  во 

организација на BeKMen, 2021.   

34. Гергинова, Т., "Evolution of the Security and Counter-Intelligence Service", труд објавен во 

Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје за 2020 година. 

35. Гергинова, Т.,  "Need for Protection of Critical Infrastructure in the Republic of North Macedonia", труд 

објавен во зборник на трудови од 12th International Scientific Conference 30 YEARS OF Independent 

Macedonian State, во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, одржана во Охрид, 13.-

15.09.2021. 

36. Гергинова, Т., "Organized crime – Modern global threat,  Book 2, Conference Proceedings,, ISSN 2603-

4110, ISBN 978-619-7495-14-3, 265-274 pp, DOI paper 10.32008/NORDSCI2021/B2/V4/23 

36. Гергинова, Т., "Need for protection of critical infrastructure" – трудот е објавен во Зборник на трудови 

од Меѓународната Научна Конференција на тема "Усоглашавање правне регулативе са правним 

тековинама (acquis communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других во 

Бања Лука" во организација на Истраживачки Центар во Бања Лука и во соработка со Институтот за 

упоредно право во Белград, 2021. 

38. Гергинова, Т., "Analysis of the energy infrastructure in the Republic of North Macedonia" – трудот е 

објавен во Зборникот на трудови од Втората Научно-Стручна Конференција со меѓународно учество во 

Зборникот на трудови од Втората Научно-Стручна Конференција со меѓународно учество со наслов 

"Заштита Критичне инфраструктуре – обавеза држава и могучности Приватног сектора безбједности" 

ден 21.05.2021 во организација на Истраживачкиот Центар на Бања Лука и во соработка со "Sector 

Security". 

 

 

Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, работилници и 

други меѓународни и национални научни и стручни собири  (Сертификати стекнати во 

последните пет години) 

 
Д-р Татјана Гергинова, во последните пет години, по изборот за вонреден професор, 

учествувала на вкупно 51 научно-стручни собири од областа на безбедноста, глобалната 

безбедност, националната безбедност, безбедносната политика и стратегија, заштитата на 

човековите права и слободи, разузнавањео, контраразузнавањето, приватната и корпоративна 

безбедност.   

Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, работилници и други 

меѓународни и национални научни и стручни собири во последните пет години:   

 
1. Учество на 6th "Euroasian Multidisciplinary Forum – EMF 2017", која се одржа во  

Виена, Австрија, во организација на European Scientific Institute, каде го презентирав на англиски јазик 

трудот со наслов: "New role of the EU in realization of international peace and security",  27.-28.04.2017.   

 

2. Во периодот 24.-26.05.2017 година, учество на 10th "Itnernational Conference – Crisis  

Management Days" – Security Environment and Challenges of Crisis Management, која се одржа во hotel 

Well, Terme Tuhelj, Хрватска, во организација на DKU Veleučilište Velika Gorica,University of applied 

sciences Velika Gorica.   

 

3. Учество на научна дебата на тема „Безбедносни предизвици и безбедносни студии:  
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Перспективи од САД и Република Македонија“. Настанот се одржа на 01.06.2017 година во 

Американското катче и истиот беше дел од активностите за одбележување на 40-от јубилеј од 

постоењето на Факултетот за безбедност, Скопје.   

 

4. Учество на Меѓународна конференција "Приватна и јавна безбедност: Соработка и  

партнерство“. Одржана на 26.10.2017 година во организација на Факултетот за безбедност, Скопје со 

Комората за приватно обезбедување на Република Македонија. 

 

5. Учество на Научно-стручна дебата со наслов "Безбедносни дијалози за процесот на  

трансформација на Управата за безбедност и контраразузнавање и механизми за контрола на следење на 

комуникациите", во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, на ден 09.11.2017 година.   

 

6. Учество на годишната конференција која се одржа во просториите на Факултетот за  

безбедност, Скопје, во организација на Факултетот за безбедност и Македонското политолошко друштво 

и Факултетот за безбедност, Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, со наслов: 

„Демократски и антидемократски трендови – политичките и безбедносни предизвици на демократијата 

во и вон институциите во регионот и Република Македонија“, на 14.12.2017.  

  

7. Учество на VIII годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија со  

наслов: "Жртве између безбедности, људска права и правде: локални и глобални контекст", која се 

одржа во Белград, Република Србија, во периодот 30.11.01.12.2017. Во тематската сесија 5: Безбедност, 

виктимизација и људска права, јас го презентирав мојот труд со наслов "Protection of Criminal Victims: 

The Right of Victims of Human Trafficking to Compensation".   

 

8. Учество на предавање на Амбасадорот на Обединетото Кралство на Велика  

Британија и Северна Ирска во Република Македонија, Н.Е. Чарлс Едмунд Гарет, на тема „Британските 

погледи на глобалната безбедност“, во рамки на Дипломатскиот форум на Факултетот за безбедност, 

Скопје на ден 21.02.2018 година.    

 

9. Учество на предавање на Министерот за одбрана на Република Македонија, м-р  

Радмила Шекеринска Јанковска, на тема „Иднината на трансатланските односи и кризата во 

меѓународната безбедносна архитектура“, на ден 26.02.2018 во Дом на АРМ, Скопје.   

 

10. Учество на предавање на Амбасадорот на Република Хрватска г-ѓа Даниела Баришиќ  

на ден 20.03.2018. Темата на нејзиното предавање беше „Евроатлантските интеграции: процесот на 

пристапување и членството во ЕУ". Предавањето беше во рамките на активностите на Дипломатски 

Форум на Факултет за безбедност, Скопје.   

 

11. Учество на втората Меѓународна-научна Конференција со наслов „Усоглашавање правне регулативе 

са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и 

искуства других“, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со 

Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, на ден 30.03.2018.   

 

12. Учество на Научната тркалезна маса „Алтернативи на и за НАТО: Интеграција на  

Република Македонија, политичка реалност, идни решенија и можности“, што се одржа во рамките на 

Дипломатскиот форум на Факултетот за безбедност, Скопје на ден 03.04.2018 година.    

 

13. Учество на предавањето кое го одржа амбасадорот на Руската Федерација, Н.Е. Олег  

Шчербак на ден 24.04.2018 година пред професорите и студентите на Факултетот за безбедност, Скопје. 

Темата на неговото предавање беше „Системите на колективна безбедност: историски и актуелни 

погледи од призма на Руската Федерација".   

 

14. Учество на Конференцијата со наслов "Train Brain Soft" (Меки вештини за приватно  

обезбедување) Development of Standardized Curriculum and E-tool fort Skills for Private Security Personnel, 

која се одржа на 04.09.2018 година, во организација на Комората на Република Македонија за приватно 

обезбедување.   

 

15. Учество на дванаесетта Mеѓународна Kонференција за криминална правда и  
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безбедност во Централна и Источна Европа, 25-27.09.2018 година, Љубљана, Словенија. Twelfth Biennial 

International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, 25 to 27 September, 

2018, Ljubljana, Slovenia.   

 

16. Учество на четвртата Меѓународна научно - стручна Конференција "Безбедност и  

кризен менаџмент - теорија и пракса - BeKMen - 2018" (Security and Crisis Management-Theory and 

Practice-BEKMEN-2018), која се одржа во Обреновац, Белград, Република Србија, во периодот 11.-

12.10.2018.   

 

17. Учество на Меѓународна-научна и стручна Конференција со наслов "Security,  

Political and Legal Challenges of the Modern World", во организација на Универзитетот "Св.Климент 

Охридски", Битола,  Факултет за безбедност, Скопје и Правниот факултет од Кичево, која се одржа во 

Битола, во периодот 19.-21.10 2018.   

 

18. Учество на научно-стручна расправа со наслов "Реформа на Управата за безбедност и  

контраразузнавање", која се одржа на ден 05.11.2018 година, во организација на Факултетот за 

безбедност, Скопје.    

 

19. Учество на научно-стручна расправа со наслов „Процесот на полициско евидентирање и статистичко 

прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата (одредени заклучни согледувања и 

предлози)“, која се одржа на ден 15.11.2018 во просториите на Факултетот за безбедност, Скопје.   

 

20. Учество на Косовско-Македонски Безбедносен Форум 2018 "Безбедност, регионална соработка и 

реформи – Косово и Македонија“, кој се одржа во Приштина, во периодот 10 и 11.2018 година, во 

организација на Факултетот за безбедност, Скопје и Универзитетот ААБ од Приштина.   

 

21. Учество на научна дебата во организација на Македонското политолошко друштво и Православниот 

Богословски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје на тема „Политиката и 

религијата“, на ден 13.12.2018 година, во просториите на Православниот Богословски факултет.   

 

22. Учество на настан на тема: “Заеднички цели: Стабилност на Балканот, Безбедност на Балтикот“, кој 

се одржа во амфитеатарот на Министерство за надворешни работи на ден 28.01.2019 година, во 

организација на Инфо центарот за евроатлантски интеграции, во соработка со Министерството за 

надворешни работи.   

 

23. Учество на третата Меѓународна-научна Конференција со наслов „Усоглашавање правне регулативе 

са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и 

искуства других“, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со 

Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, на ден 15.03.2019.  

 

24. На ден 18.03.2019 година учество на јавна расправа во Комисијата за одбрана и безбедност во врска 

со Предлог Законот за Агенција за национална безбедност и Предлог Законот за координација на 

безбедносно-разузнавачката заедница на Република Северна Македонија. Изработена авторска 

презентација во насока на подобрување на содржината на двата предложени закони и истата е доставена 

до Претседателот на Комисијата.   

 

25. Учество на научната конференција на тема: „Градење на вредносен и безбедносен систем-Услов за 

интеграција во НАТО“, која се одржа во амфитеатарот на Академијата на науките и уметностите на 

Република Северна Македонија, 29.03.2019.   

 

26. Учество на 05.04.2019 година на Меѓународна-научна и стручна Конференција – Zagreb Police 

College Research Days – Keeping Pace with Security Challenges – Where So We Stand?   

 

27. Учество на првата Студентска научно-стручна Конференција на тема „ЕвроАтлантската перспектива 

на Република Македонија – Демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди  во 

Европската Унија“, која се одржа на ден 19.04.2019, во просториите на Факултетот за безбедност, 

Скопје.   

 

28. Учество на X International Scientific Conference "The Great Powers Influence on the Security of Small 

States", Охрид, 23-25.06.2019.   
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29. Учество на ден 18.10.2019 на Меѓународната научно-стручна Конференција со наслов "Реформата на 

националниот безбедносен систем во контекст на НАТО и ЕУ интеграцијата", во организација на 

Европски Универзитет со Association of Corporate Security, Rule of Law and Human Rights и International 

Police Association – Section Skopje, а се одржа во просториите на Европски Универзитет.  

   

30. Учество на петтата Меѓународна научно-стручна Конференција "Безбедност и кризен менаџмент – 

теорија и пракса – BeKMen – 2019", одржана на Авала, Белград, Република Србија, на 03. и 04.10.2019 

година.   

 

31. Учество на презентација на Уред за детекција на лаги на ден 13.11.2019 година, одржана во 

просториите на Факултетот за безбедност, Скопје.   

 

32. Учество на ден 06.04.2020 на онлајн  дебата на тема „Членство во НАТО - Глобални ризици и закани, 

предизвици и можности во организација на Факултетот за безбедност-Скопје и Американскиот центар за 

образование.  

   

33. Учество на првата онлајн работилница, одржана на 05.05.2020, која студентско собрание од Факултет 

за безбедност, Скопје ја организираше заедно со Факултетското студентско собрание на Факултет за 

безбедност - Белград, со техничка поддршка на Американското катче. Работилницата беше на тема 

„Компаративна анализа на безбедносните системи на Република Македонија и Република Србија, со 

посебен осврт на справувањето на институциите со пандемијата на корона вирусот“.  

 

34. Учество на ден 07.05.2020 на виртуелна тркалезна маса: "Човековите права во времињата на 

Коронавирусот: 

 

34.  Учество на ден 07.05.2020 на виртуелна тркалезна маса: „Човекови права во времињата на 

Коронавирус: Криминално однесување, владеење на правото и Демократија“, во организација на 

Правниот факултет, УКЛО, Битола, во соработка со Медитеранскиот меѓународен центар за 

истражување на човековите права. Како говорници, презентираа професори и практичари од Италија, 

Полска, Романија, Словенија, Хрватска, Србија и Северна Македонија. 

 

35. Учество на ден 12.05.2020 година на онлајн настанот ,,Јавни политики за кризен менаџмент, заштита 

и спасување", организиран од Факултет за безбедност, Скопје, во соработка со Американско 

катче/Американски образовен центар, Скопје.    

 

36. Учество на ден 14.05.2020 година на онлајн настанот „Регионалните безбедносни предизвици и 

новите државни актери за време и по кризата од пандемијата“, организиран од  УКЛО, Факултетот за 

безбедност, Скопје и Фондацијата „Конрад Аденауер“.   

 

37. Учество на ден 20.05.2020 година учество на онлајн настанот Корона дијалози на тема: "Влијанието 

на новите предизвици од пандемијата врз туризмот и угостителството", во организација на Универзитет 

„Св.Климент Охридски“, Битола.   

 

38. Учество на четвртата Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање правне 

регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и 

Херцеговини и искуства других, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука, Република 

Српска, БиХ и во соработка со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, 2020. 

 

39. Учество на 11th International Scientific Conference, на тема „The Euro-Atlantic Values in the Balkan 

Countries“, Охрид, 22-24.09.2020.   

 

40. Учество на Веб Конференција  за Женско лидерство, активност во организација на Комората за 

приватно обезбедување во областа на женското лидерство, која се одржа на 24.02.2021 година. 41. 

Учество во обуката за совладување на порталот Microsoft Office365.   

  

41. Учество на настанот кој е дел од 12-тото издание на Вечерите на женски права, коj се одржа на 

08.03.2021 година, во киното Фросина на Младинскиот културен центар – МКЦ и на платформата 

ZOOM.     
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42. Учество на 11.03.2021 на онлајн претставувањето на ЕОИ во Република Северна Македонија. 

Настанот бешее дел од активностите на Регионалната мрежа на Европското општествено истражување 

за Западен Балкан (https://wbeuropeansocialsurvey.org/), која е дел од проектот SUSTAIN 2, финансиран 

од програмата Хоризонт 2020 на Европската комисија.       

 

43. Учество на  ден 12.03.2021 на Online Panel on Science Journalism in the Western Balkans, дел од Science 

Engagement регулативе Programme.    

 

44. Учество на ден 20.03.2021 учество на онлајн Меѓународната научна Конференција на тема 

„Усаглашавање правне са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни 

и Херцеговини и искуства других во Бања Лука“, во организација на Истраживачки центар на Бања Лука 

и во соработка со Институтот за упоредно право во Белград. Презентиран авторски труд со наслов "Need 

for Protection of Critical Infrastructure".   

 

45. Учество на онлајн предавањето од страна на Директорот на Агенција за Национална безбедност на 

Република Северна Македонија, д-р Виктор Димовски. Предавањето се одржа на ден 28.04.2021 година 

преку Microsoft Teams платформата, на тема „Местото и улогата на Агенцијата за национална 

безбедност во безбеднoсниот систем на Република Северна Македонија“.   

46. Учество на втората Научно-стручна Конференција со меѓународно учество со наслов „Заштита 

критичне инфраструктуре – обавеза држава и могућности приватног сектора безбједности“, одржана на 

ден 21.05.2021 година, во организација на Истраживачки центар на Бања Лука и во соработка со Sector 

Security. Презентиран авторски труд со наслов "Analysis of the Energy Infrastructure in the Republic of 

North Macedonia".   

 

47. Учество на ден 22.06.2021 година учество на Конференцијата со наслов „Високото образование и 

бизнисот - заеднички предизвици и приоритети“, во заедничка организација на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“, Битола и Стопанската комора на Северна Македонија. 

 

48. Учество на ден 05.07.2021 година учество на јавна дебата за стратегија за градење отпорност и 

справување со хибридни закани во организација на Министерство за одбрана.   

 

49. Учество на 12th International Scientific Conference, “30 Years of Independent Macedonian State”, во 

организација на Факултетот за безбедност, Скопје, одржана во периодот 13.-15.09.2021 година.   

 

50. Учество на ден 22.-23.09.2021 година на 14th International and scientific Conference, “Crisis 

Management Days”, во организација на Велеучилиште Велика Горица, University of Applied Sciences, 

Velika Gorica. На оваа Конференција на англиски јазик го презентирав трудот со наслов "Firebas: А 

Natural Threat to Critical Infrastructure".    

 

51. Учество на ден 17.-18.03.2022 на Првата Меѓународна-научна конференција во организација на 

Дирекцијата за заштита и спасување со наслов "ПРОМЕНИТЕ, ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ИЗДРЖЛИВОСТА 

НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА COVID – 19". Го презентирав трудот со наслов 

„Остварување на заштита на критичната инфраструктура како компонентна на националната 

безбедност“. 

 

Учество во научно-истражувачки проекти 

-Тематска монографија од меѓународно значење "Domaśaji strategije Evrcrpske unije za Zapadni 

Balkan" - Меѓународна монографија на научно-истражувачки интердисциплинарен проект, FP 

DX/PR2/01-12/2016, Нови тенденции во законодавството и практиката на европските земји, Издавач: 

Факултет за пословне студије и право при Универзитетот "Унион – Никола Тесла" во Белград и 

Министерство за европски интеграции на Владата на Република Србија, Белград - Project THE SCOPE 

OF THE STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION FOR THE WESTERN BALKANS No 

ФПДХ/БЕЗ/03191019/2019 - ISBN 978-86-81088-34-0 

Д-р Татјана Гергинова е член во Научниот Одбор за објавување на Зборникот на трудови - Во Зборник 

на трудови е објавен нејзиниот труд со наслов "REFORM OF SECURITY – INTELLIGENCE SERVICES 

IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA". 

- Меѓународна-научна конференција со наслов "Усоглашавање правне регулативе са правним 

тековинама (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Стање у Босни и Херцеговини и 
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искуства других, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со 

Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија – (2017 – 2021). 

- Меѓународна-научна конференција со наслов "Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса, 

"Безбедност за будучност" во организација на MEĐUNARODNI FORUM „BEZBEDNOST ZA 

BUDUĆNOST“ BeKMen – Белград, Република Србија (2018 – 2021). 

 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова имала и други ангажмани на Факултетот за 

безбедност-Скопје, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности од поширок интерес во 

последните пет години.   

Д-р Татјана Гергинова активно е вклучена во стручно - апликативната работа на 

Факултетотот за безбедност, Скопје и е дел од повеќе работни комисии и тела на Факултетот за 

безбедност, Скопје. 

 

1. Претседател на Конкурсната комисија за спроведување на постапката за запишување 

студенти во прва година на прв циклус студии на Факултетот за безбедност, Скопје, за 

академската 2017/2018 година.   
 
Со Одлука бр. 08-5/98 од 29.06.2017 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - 

Скопје, на седницата одржана на ден 31.06.2017 година се формира Конкурсна комисија за 

спроведување на постапката за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на 

Факултетот за безбедност – Скопје, за академската 2017/2018 година. Со оваа Одлука Кандидатот е 

определен за Претседател во Конкурсната комисија. 

 

2. Член на Советот на втор циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност – 

Скопје за периодот 2017-2019 година.   

 
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје бр. 08-5/136 од 

17.10.2017 година Кандидатот има избор во член на Советот на втор циклус универзитетски 

студии на Факултетот за безбедност – Скопје. 

3. Член на Комисија за спроведување на тајно гласање за избор на Продекани на 

Факултетот за безбедност, Скопје, 2017.   
-Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје бр. 08-5/72 од 31.05.2017 

година Кандидатот е одреден за член во Комисијата за спроведување на тајно гласање за избор на 

Продекани на Факултетот за безбедност – Скопје. 

4.Член во Изборна комисија на Факултетот за безбедност за избор на Ректор на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски,“ Битола, 2019.   

-Со Одлука бр. 08-362/5 од 24.04.2019 година на Наставно – научниот совет на  
Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, Кандидатот е 

определен за член во Факултетска Изборна комисија за избор на Ректор на Универзитетот ,,Св. Климент 

Охридски,, - Битола. 

 

д-р Татјана Гергинова е член на Факултетски Комисии: 

 

-Член на Одборот за соработка и доверба со јавноста, 2021.   

- Одлука за формирање Одбор за соработка и доверба со јавноста бр. 08-258/4 од 22.04.2021 – 

Кандидатот е определен за член во овој Одбор. 

-Член во Комисијата за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност. 

Со Одлука на Наставно-научниот совет бр. 08-580/4 од 17.09.2021 за формирање на Комисија 

за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност Кандидатот определен за член во 

Комисијата за Издавачка дејност со мандат во траење од 4 години. 

-Член на работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација на СП 

Криминалистика за Втор циклус студии, 2021. 
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Со Одлука за формирање на Работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација 

на СП Криминалистика за Втор циклус Универзитетски студии од 29.09.2021 Кандидатот е 

определен за член во Комисијата. 

 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова учествувала во уредувачкиот одбор за издавање на 

монографија и јубилеен годишен зборник- јубилејни годишници кои ги издава Факултетот за 

безбедност, Скопје. 

 

ЗБОРНИЦИ 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/ 

ГОДИШНИК 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/godisnik/ 

 
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје за усвојување иницијатива 

за организирање Меѓународна научно-стручна конференција "40 години високо образование од областа 

на безбедноста (науки, модели и практики)" д-р Татјана Гергинова е определена за Секретар на 

Меѓународниот програмски одбор на Конференцијата ("40 years of higher education in the field of security 

- Theory and practice"). Во врска со ова е Објавена Монографија на Факултетот за безбедност, Скопје. 

 
Д-р Татјана Гергинова, Активно учествува во промотивните активности што ги организирал 

Факултетот за безбедност, Скопје и УКЛО Битола.    
 

Во периодот од 20 до 24.09.2021, д-р Татјана Гергинова била дел од програмата Еразмус + за 

мобилност на академски кадар. Во оваа смисла, реализирала предавања на Универзитетот во 

Велика Горица, Факултет за кризен менаџмент, Хрватска. Предавањата се однесувале на 

соработката и споредбата на јавната и приватната безбедност во Македонија и Хрватска.     

 

Оценка од самоевалуација 

 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова, доби позитивна оценка од анонимно спроведената 

анкета на студентите на Факултетот за безбедност, Скопје. Според извештаите објавени на 

Iknow – системот  на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, просечните оценки за 

проф. д-р Татјана Гергинова во академските 2017/2020 и 2021/2022 се движат 

(https://anketi.uklo.edu.mk/Professor) . 

 

2017/18 = 4,799205; 2018/19 = 4,40611: 2019/2020 = 4,139425; 2020/21 = 4,068608; и 

2021/22 (податоци за зимски семестар) = 4,0048 

 

 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 

наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот/ката има 

доставено соодветна документација и истите се наведуваат во табелите од Прилог бр. 2, којшто 

е составен дел на Правилникот за  објавување на актите на Универзитетот  и единиците во 

негов состав во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/
https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/godisnik/
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус 

за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од 

најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус  

 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9.13 
   Просечниот успех на втор циклус изнесува:8.12 

Кандидатката д-р Татјана Гергинова има засновано работен однос на 

Универзитетот пред 2018 година, меѓутоа го исполнува условот - 

Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус 

за секој циклус посебно 

 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира 

Назив на научната област:  

Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – 

Безбедносни науки (51610) 

ДА 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во референтна 

научна публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред 

објавувањето на конкурсот за избор 

 

https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-

Proceedings_2020.pdf 

https://www.fvv.um.si/conf2016/files/Criminal-Justice-CE- Europe.pdf 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/352 

 
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-

2020.pdf 

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-

oktobar-2021-1.pdf 

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-

decembar-2021.pdf 

 

https://bekmen.rs/zbornik/2019/2019-Zbornik-ENG.pdf 

https://bekmen.rs/zbornik/2020/2020-Zbornik-ENG.pdf 

https://bekmen.rs/zbornik/2021/2021-Zbornik-ENG.pdf 

 
https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/ 

 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik_Radova_2017.pdf 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2019/01/DKU-Radovi-2018-1.pdf 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2022/05/DKU-2021-final.pdf 

 

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на 

списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, 

Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 

друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо 

образование 

1. Назив на научното списание: Conference Proceedings 

2. Назив на електронската база на списанија: Fourth International 

Conference of Social Sciences NORDSCI www.nordsci.org Exclusive Online 

Event 2021 

   3. Наслов на трудот: Book 2, Conference Proceedings,, ISSN 2603-4110, 

ISBN 978-619-7495-14-3, 265-274 pp, DOI paper 

10.32008/NORDSCI2021/B2/V4/23 

ДА 

https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-Proceedings_2020.pdf
https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-Proceedings_2020.pdf
https://www.fvv.um.si/conf2016/files/Criminal-Justice-CE-%20Europe.pdf
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/352
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2020.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2020.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-oktobar-2021-1.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-oktobar-2021-1.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-decembar-2021.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-decembar-2021.pdf
https://bekmen.rs/zbornik/2019/2019-Zbornik-ENG.pdf
https://bekmen.rs/zbornik/2020/2020-Zbornik-ENG.pdf
https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/
https://dku.hr/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik_Radova_2017.pdf
https://dku.hr/wp-content/uploads/2019/01/DKU-Radovi-2018-1.pdf
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Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    да/не 

 

4.Година на објава: 2021 

 

1.Назив на зборникот: Conference Proceedings – Horizons 

2.Назив на електронската база на списанија: 

https://www.uklo.edu.mk/tabs/view/5f8ba8934fc265a366cf2bc73405b9be 
3.Наслов на трудот:  "National Security of the Republic of Serbia",  

4.Година на објава: 2020 

 

DOI 10.20544/HORIZONS.A.27.4.20.P11 UDC 355.45.02(497.11)”2009/2019” 

355.45:355.43(497.7)”2009/2019” 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 

учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 

членови од една земја не може да надминува две третини од 

вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: „USAGLAŠAVANJE PRAVNE 

REGULATIVE SA PRAVNIM TEKOVINAMA (ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ - Stanje u Bosni i Hercegovini i 

iskustva drugih - ZBORNIK RADOVA - 2019 

 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 

земји): 15 вкупен број на членови – 3 се од Босна и Херцеговина – 4 се од Србија – 

еден е од Црна Гора – еден е од Словенија – двајца се од Унгарија – еден од 

Македонија и тројца се од Хрватска 

 

1. Назив на научното списание: „USAGLAŠAVANJE PRAVNE 

REGULATIVE SA PRAVNIM TEKOVINAMA (ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ - Stanje u Bosni i 

Hercegovini i iskustva drugih - ZBORNIK RADOVA - 2020 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 

по земји): 21 вкупен број на членови – 6 се од Босна и Херцеговина – 6 се од 

Република Србија – 2 се од Македонија – 2 се од Хрватска – 1 од Австрија – 2 

од Унгарија – 1 од Словенија и 1 од Црна Гора 
 

ДА 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или 

ОЕЦД 

1. Назив на научното списание: Conference Proceedings 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД 

Republic of Croatia 

   3. Наслов на трудот:  OCCURRENCES OF ENDANGERMENT IN 

CONTEMPORARY CORPORATION 

4. Година на објава: 2020 

 

Назив на научното списание: Conference Proceedings 

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe 

From Common Sense to Evidence-based Policy-making, Conference 

Proceedings 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД 

Slovenia 

   3. Наслов на трудот:  ROLE OF CORPORATE SECURITY 

4. Година на објава: 2018 

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на 

Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. Наслов на книгата:  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  

НЕ 

https://www.uklo.edu.mk/tabs/view/5f8ba8934fc265a366cf2bc73405b9be
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Ред. 

број 
ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 

на општите 

услови    да/не 

3. Издавач, година и место на издавање/објавување: _____________ 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 

академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот 

комитет се од најмалку три земји 

1. Назив на зборникот: Conference Proceedings 

2. Назив на меѓународниот собир: 11th International Scientific Conference 

on the topic „The Euro-Atlantic Values in the Balkan Countries“ 

3. Имиња на земјите: Романија, Бугарија, Турција, Словенија, Србија, 

Босна и Херцеговина 

   4. Наслов на трудот:  "Politics of National Security of Republic of 

Montenegro" 

5. Година на објава: 2020 

 

1.Назив на зборникот: Conference Proceedings 

2. Назив на меѓународниот собир: International Scientific Conference 

“LEGAL SYSTEM IN THE PERIOD OF THE NEW REALITY” 

3. Имиња на земјите: Полска, Унгарија, Северна Македонија, Србија 

   4. Наслов на трудот:  " INTELLIGENCE IN MODERN GLOBAL 

CONDITIONS" 

5. Година на објава: 2021 

 

Назив на зборникот: Conference Proceedings – BeKMen, 2020".   

Назив на меѓународниот собир: шестата Меѓународна научно – стручна 

конференција "Безбедност и Форум кризен менаџмент – теорија и пракса, 

BeKMen, 2020".   

3. Наслов на трудот:  "Swot Analysis of the Threats of Terrorism in the 

Republic of North Macedonia", 

4.Година на објава: 2020 

 

ДА 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува Националниот 

совет за високо образование и научноистражувачка дејност 

1. Наслов на преведеното капитално дело: 

 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 

од научната област за која се избира *** 

1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 

задачи:  

Глобална безбедност - Место и година на објава: Издавач Факултет за 

безбедност, Скопје, 2015  

   Корпоративна безбедност – Издавач Факултет за безбедност, Скопје, 2017 

Тактика и техника на обезбедување – Издавач Факултет за безбедност, 

Скопје, 2017 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 

број на Билтен: 426 од 03.04.2017 

 
ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 

 
ДА 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатката д-р Татјана Гергинова ги исполнува и посебните услови за избор во 

звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот/ката има доставено соодветна 
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документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Условите во табелите кои што ги 

исполнува кандидатот/ката се одбележани со “X”. 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО 

ЗВАЊА 

 (-секој исполнет услов се обележува со X)  

табелата е составен дел од Рефератот за избор во сите звања, на 

Кандидатот Вонреден проф. д-р Татјана Гергинова 

 ( го пополнува  рецензионата комисија) 

ПРВ КРИТЕРИУМ  

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), два 

трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три 

трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна 

научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 

трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку web пребарувач за цитираност (профил на 

кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 

 

X 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или 

публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, 

Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се 

нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/) 
 

Кандидатот ги има објавено трудовите на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gerginova=3ATatjana=3A=3A.html 
 

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 

предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање 
 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години) 

-Решение за Акредитација на ментори на докторски студии бр. 08-420/2 од 12.04.2021 донесено од 

Одборот за акредитација на високото образование на Република Северна Македонија – можам да 

бидам ментор на најмногу тројца кандидати кај Студиската програма Безбедност. 

- Решение за акредитација на ментор на студенти на Втор циклус студии бр. 17-155/2 од 19.10.2016 

година донесено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република 

Македонија 

X 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во научно-

истражувачки проект кој е во тек 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на 

научна конференција 

X 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна 

научна конференција или меѓународно научно списание 

-Член во Уредувачкиот Одбор за издавање на Меѓународниот Годишник на Факултетот за 

безбедност за 2019 година.  

Со Одлука на Наставно-научниот совет бр. 08-884/6 од 21.11.2019 за формирање на Уредувачки 

Одбор за издавање на Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност за 2019 година 

Кандидатот е определен за член во Уредувачкиот Одбор.  

-Член во Уредувачкиот Одбор за издавање на Меѓународниот Годишник на Факултетот за 

безбедност за 2020 и 2021 година.   

Со Одлука на Наставно-научниот совет бр. 08-188/5 од 18.03.2021 за формирање на Уредувачки 

Одбор за издавање на Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност за 2021 година 

Кандидатот е определен за член во Уредувачкиот Одбор. 

-Член во Конкурсна Комисија за спроведување на постапка за запишување студенти на Втор 

циклус студии за академската 2019/2020.   

Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност – Скопје бр. 08-518/19 од 

27.06.2019 година Кандидатот е определен за член во Конкурсна Комисија за спроведување на 

X 

http://eprints.uklo.edu.mk/
http://eprints.uklo.edu.mk/
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gerginova=3ATatjana=3A=3A.html
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постапка за запишување студенти на Втор циклус студии во академската 2019/2020. 

-Член во Комисијата за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност во два мандатни периода 

од 2016 до денес.   

Со Одлука на Наставно-научниот совет бр.02-2/108 од 23.11.2016 година за формирање на 

Комисија за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност д-р Татјана Гергинова е определена за 

член во Комисијата за Издавачка дејност со мандат во траење од 4 години. 

-Член во Комисија за избор за членови на Сенат на универзитетот Св. Климент Охридски – Битола. 

-Член во Комисија за спроведување тајно гласање за избор на Декан на Факултетот за безбедност, 

Скопје, 2019.   

Со Одлука бр. 08-723/2 од 19.11.2019 година на Наставно – научниот совет на Факултетот за 

безбедност – Скопје при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, д-р Татјана Гергинова е 

определена за член во Комисија за избор на Декан на Факултетот за безбедност – Скопје. 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд 

1. Д-р Татјана Гергинова напишала Рецензија за трудот со наслов: " CONFLICT OF 

CIVILIZATIONS – MYTH OR REALITY" – Во врска со Меѓународна-научна и стручна 

конференција со наслов "Security, political and legal challenges of the modern world" во организација 

на Универзитетот "Св.Климент Охридски" – Битола,  Факултет за безбедност – Скопје и Правниот 

факултет од Кичево, која се одржа во Битола.  

2. Рецензија за трудот со наслов "NASILJE I MIR KAO BEZBJEDNOSNI IZAZOVI  

U SAVREMENOM DRUŠTVU" – труд доставен во врска со “Меѓународна научно – стручна 

конференција "Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса – BeKMen – 2020". 

3. Рецензија за Трудот со наслов "THREE DECADES OF PRIVATE SECURITY: MACEDONIAN 

EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" – Трудот е објавен во Зборник на трудови поврзан со 12th 

International Scientific Conference  -  30 YEARS OF INDEPENDENT MACEDONIAN STATE  во 

организација на Факултетот за безбедност – Скопје. 

4.Рецензија за Трудот со Наслов "МОДЕЛОВАЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ    

ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА" – трудот е објавен во Зборник на трудови за 7.MEĐUNARODNA 

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT –TEORIJA I 

PRAKSA"  (Beograd, 30.09. - 01.10.2021). 

5. Рецензија за Трудот со Наслов "FIRE HANDLING TRAINING IN THE PRIVATE SECURITY 

SYSTEM" – трудот е објавен во Зборник на трудови за 7.MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA 

KONFERENCIJA "BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA"

 (Beograd, 30.09. - 01.10.2021). 

6.Рецензија за трудот со наслов "Change of security paradigm and hybrid threats" – трудот е напишан 

во врска со 6th Zagreb Police College Research Days (20.03.2019) 

7.Рецензија за трудот со наслов: " CONFLICT OF CIVILIZATIONS – MYTH OR REALITY" – Во 

врска со Меѓународна-научна и стручна конференција со наслов "Security, political and legal 

challenges of the modern world" во организација на Универзитетот "Св.Климент Охридски" – 

Битола,  Факултет за безбедност – Скопје и Правниот факултет од Кичево, која се одржа во Битола.  

X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 

практикум, збирка задачи и сл. 
 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти  

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции 

-Член во Меѓународниот одбор на Конференцијата за организирање на Меѓународна-научна 

Конференција на тема „30 години независна македонска држава“, 

Со Одлука за формирање на Меѓународен Програмски Одбор за Меѓународната научна 

конференција Охрид 2021 "Безбедносни хоризонти" од 19.11.2020 Кандидатот е одреден за член во 

Меѓународниот Одбор. 

-Член во Научниот Одбор за организирање на Меѓународна-научна конференција со наслов 

„Усоглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније 

– Стање у Босни и Херцеговини и искуства других“, во организација на Истражувачкиот Центар од 

Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија (на сите 

Конференции) за период 2017 - 2021година. 

-Член во Организациониот одбор за организирање на XI th International Scientific Conference on the 

topic 11th „Евротлантските вредности во балканските држави“, Охрид, 2020.    

- Член во Научниот Одбор за организирање на Меѓународна-научна конференција со наслов 

X 
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"Усоглашавање правне регулативе са правним тековинама (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других, во организација на 

Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно право од Белград, 

Република Србија (на сите Конференции). 

-Член во Организациониот одбор за организирање на Меѓународни конференции во организација 

на меѓународно-научна и стручна конференција со наслов "Безбедност и кризен менаџмент – 

теорија и пракса, "Безбедност за будучност" во организација на MEĐUNARODNI FORUM   

„BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST“ BeKMen – Белград, Република Србија (2018 – 2021). 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со 

која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област за 

која се избира (како автор или во коавторство) 

Со стапување во сила на Новиот Закон за високо образование (Сл.в. на РМ 82/2018), овој 

критериум "Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 

задачи од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)" - 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР 

ВО ЗВАЊА - ПРВ КРИТЕРИУМ - Резултати од научно-истражувачка работа, стана дел 

од општите критериуми за избор во звање во редовен професор. Овој критериум  не може да се 

вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 

 Д-р Татјана Гергинова е Автор на Основен учебник со наслов: "Глобална безбедност", - 
Издавач – Факултетот за безбедност, 2015 година 

Д р Татјана Гергинова е Автор на Основен учебник со наслов: "Тактика и техника на 

обезбедување" и "Корпоративна безбедност", Издавач – Факултетот за безбедност. 2017 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 10 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ  

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научноистражувачки подмладок 

УСЛОВИ Х 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 

високообразовна установа од земјата или странство 

 

Во периодот од 20 до 24.09.2021, д-р Татјана Гергинова била дел од програмата Еразмус + за 

мобилност на академски кадар. Во оваа смисла, реализирала предавања на Универзитетот во 

Велика Горица, Факултет за кризен менаџмент, Хрватска. Предавањата се однесувале на 

соработката и споредбата на јавната и приватната безбедност во Македонија и Хрватска. 

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии 

Д-рр Татјана Гергинова изведува настава на Втор циклус студии на предметите: 

Разузнавање и контраразузнавање; Разузнавачки служби; Корпоративна безбедност; Глобална 

безбедност – Современи предизвици, ризици и закани; Современи теории и концепти во приватна 

безбедност. Трет циклус студии – Студиска програма "Безбедност" -Д-р Татјана Гергинова 

одржува настава на предметите:"Глобална безбедност – Современи научни консидерации"; 

"Национална и меѓународна безбедност"; "Современи теории и концепти во приватната 

безбедност"; и "Разузнавачка служба во современи меѓународни односи". 

д-р Татјана Гергинова е Член е на испитни комисии за Втор и Трет Циклус студии 

X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска високообразовна 

установа по различни основи 

Во периодот од 20 до 24.09.2021, д-р Татјана Гергинова била дел од програмата Еразмус + за 

мобилност на академски кадар. Во оваа смисла, реализирала предавања на Универзитетот во 

Велика Горица, Факултет за кризен менаџмент, Хрватска.  

X 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски наставен 

јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

Во периодот од 20 до 24.09.2021, д-р Татјана Гергинова била дел од програмата Еразмус + за 

мобилност на академски кадар. Во оваа смисла, реализирала предавања на Универзитетот во 

 



23 
 

 

 

Велика Горица, Факултет за кризен менаџмент, Хрватска. Предавањата се однесувале на 

соработката и споредбата на јавната и приватната безбедност во Македонија и Хрватска. 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.) X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за 

најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и 

сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

Д-р Татјана Гергинова Објавува Наставни содржини, Презентации и Листи со прашања за Прв 

Колоквиум, Поправен Колоквиум, Втор Колоквиум и Испит за Студентите на Прв и Втор Циклус 

студии и за Кандидатите на Трет Циклус студии. 

 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд 

д-р Татјана Гергинова Била член во Комисија за оценка и одбрана на  магистерски труд, како и 

член на три Комисии за оценка на подобноста на темата за изработка на магистерски труд на 

кандидати на вториот циклус студии.   

-Член во Комисијата за оцена и одбрана на магистерскиот труд со наслов "Безбедност во патниот 

сообраќај – состојби и перспективи во општина Прилеп" од кандидатката Моника Бабаноска. 

Јавната одбрана на наведениот магистерски труд се одржа на ден 08.07.2020 преку средствата за 

јавна комуникација. 

-Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот 

 ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на  седницата одржана на ден 24.04.2019 година, со Oдлука бр. 

08-362/14 од 24.04.2019 година формира Комисија за оценка на подобноста на  темата за изработка 

на магистерски труд под наслов  ,,Безбедносно-контраразузнавачка служба под ингеренции на 

Владата на РСМ-гарант за безбедноста на државата“ од кандидатот Горан Смилевски во состав: 

вонреден проф. д-р Татјана Гергинова е член во оваа Комисија.   
-Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот ,,Св. 

Климент Охридски,, - Битола, на  седницата одржана на ден 17.12.2020 година, со Oдлука бр. 08-

800/16 од 17.12.2020 година формира Комисија за оценка на подобноста на  темата за изработка на 

магистерски труд под наслов ,,Реформите во Безбедносно-разузнавачките служби во Република 

Северна Македонија, со посебен осврт на надзорот и контролата над службите“ од кандидатот 

Златко Данилов. вонреден проф. д-р Татјана Гергинова е член во оваа Комисија 

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд 

Во изминативе пет години, д-р Татјана Гергинова била ментор на 9 студенти и член во Комисија за 

одбрана на дипломски труд на 15 студенти 

X 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма 

Д-р Татјана Гергинова предава нови предмети кои за прв пат се воведуваат во Студиските 

програми на Прв, Втор и Трет циклус студии. 

Член на Предметна Комисија за реализација на настава на Втор циклус студии на предметите: 

Разузнавање и контраразузнавање; Разузнавачки служби; Тактика и техника на обезбедување; 

Корпоративна безбедност; Глобална безбедност – Современи предизвици, ризици и закани; 

Современи теории и концепти во приватна безбедност и Учество во реализација на Испит - 

Завршно оценување. Член на Предметна Комисија за реализација на настава на Трет циклус студии 

за предметите "Современи теории и концепти во приватната безбедност"; "Глобална безбедност – 

Современи Научни Консидерации" и "Разузнавачка служба во современи меѓународни односи" и 

Учество во реализација на Испит - Завршно оценување.  

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на прв, 

втор или трет циклус студии 

Д-р Татјана Гергинова е член на работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација 

на СП Криминалистика за Втор циклус студии, 2021. 

Со Одлука број 08-620/6 од 29.09.2021 за формирање на Работна група за изработка на Елаборат за 

повторна акредитација на СП Криминалистика за Втор циклус Универзитетски студии од 

29.09.2021 Кандидатот д-р Татјана Гергинова е определена за член во Комисијата. 

 

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; 

продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; член 

на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС 

на Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во 

Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за 

акредитација и евалуација 

X 
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д-р Татјана Гергинова е член на Факултетски Комисии 

-Член на Одборот за соработка и доверба со јавноста, 2021.   

- Одлука за формирање Одбор за соработка и доверба со јавноста бр. 08-258/4 од 22.04.2021 – 

Кандидатот е определен за член во овој Одбор. 

-Член во Комисијата за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност. 

Со Одлука на Наставно-научниот совет бр. 08-580/4 од 17.09.2021 за формирање на Комисија за 

Издавачка дејност на Факултетот за безбедност, Кандидатот е определен за член во Комисијата за 

Издавачка дејност со мандат во траење од 4 години. 

-Член на работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација на СП Криминалистика 

за Втор циклус студии, 2021. 

Со Одлука за формирање на Работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација на 

СП Криминалистика за Втор циклус Универзитетски студии од 29.09.2021 Кандидатот е определен 

за член во Комисијата. 

- Член во Совет на Втор циклус студии - Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

безбедност – Скопје бр. 08-5/136 од 17.10.2017 година д-р Татјана Гергинова има избор во член на 

Наставничкиот совет на втор циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност – Скопје. 

 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 години 

Кандидатката д-р Татјана Гергинова, доби позитивна оценка од анонимно спроведената 

анкета на студентите на Факултетот за безбедност, Скопје. Според извештаите објавени на Iknow – 

системот  на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, просечните оценки за проф. д-р 

Татјана Гергинова во академските 2017/2020 и 2021/2022 се движат 

(https://anketi.uklo.edu.mk/Professor) . 

 

2017/18 = 4,799205; 2018/19 = 4,40611: 2019/2020 = 4,139425; 2020/21 = 4,068608; и 

2021/22 (податоци за зимски семестар) = 4,0048 

 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, идеен 

проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон 

и сл. 

-д-р Татјана Гергинова има Лиценца за вештачење од областа на безбедност, број 07-4147/1 од 

30.12.2015 година. 

-д-р Татјана Гергинова е член на работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација 

на СП Криминалистика за Втор циклус студии, 2021. 

-д-р Татјана Гергинова учествувала на јавна расправа во Комисијата за одбрана и безбедност во 

врска со Предлог Законот за Агенција за национална безбедност и Предлог Законот за 

координација на безбедносно-разузнавачката заедница на Република Северна Македонија.  

18.02.2019 

 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од стручен 

или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции 

-Учествo на обука на тема „Напредни техники во примена на MS WORD“  која се одржа на 

Факултетот за безбедност – Скопје. 

-Учество на обука за користење на Microsoft Office365  

 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 

релевантна институција 

Погоре се наведени сите Учества на д-р Татјана Гергинова на многубројни Конферении за кои 

истата поседува и Сертификати. 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна стручна 

организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија 

 Д-р Татјана Гергинова е Автор на Основен учебник со наслов: "Глобална безбедност", 

Издавач – Факултетот за безбедност, Скопје, 2015 година 

X 
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Д-р Татјана Гергинова е Автор на Основен учебник со наслов  

 "Тактика и техника на обезбедување" и "Корпоративна безбедност", - Издавач – 

Факултетот за безбедност, Скопје, 2017 

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите на 

стопанските и нестопанските дејности 

Во 2019 година, д-р Татјана Гергинова одржала предавања и пред вработените во Агенцијата за 

разузнавање на Република Македонија, во рамките на соработката помеѓу Факултетот за 

безбедност и Агенцијата за разузнавање. 

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други 

домашни или странски фондови 

Факултетот за деловни студии и право на Универзитетот „УНИОН-Никола Тесла“ (Јуриј Гагарина 

149а, Нов Белград, Србија), ја иницира активноста за создавање тематска монографија од 

меѓународно знаење - DOMASAJI STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE ZA ZAPADNI BALKAN. 

Покровител на монографијата е Министерството за евроинтеграции на Владата на Србија. 

Основната цел за изработка на тематската монографија е преку примена на научно и стручно 

знаење, искуства, и преку истраживања и идеи придонесе за научно согледување на условите кои 

ја определуваат примената, имплементацијата на Стратегијата на ЕУ за Западен Балкан, (A 

Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU Engagement with The Western Balkans), која 

Европската Комисија ја усвои во месец февруари 2018 година. 

Оттука, д-р Татјана Гергинова е Одредена за Член во Научниот Одбор за изработка на 

тематска монографија од меѓународно значење со наслов "Domasaji strategije Evrorpske unije za 

Zapadni Balkan", во организација на Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola 

Тesla" u Beogradu, 2019 – Одлука за Именување на членови во Научен Одбор и Рецензенти број 

200/19 од 15.04.2019 година донесена од Наставно-научниот Совет на Факултетот за деловни 

студии и право на Универзитетот „УНИОН-Никола Тесла“, Белград. 

 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот 

 

Д-р Татјана Гергинова била дел и од промотивните активности на Факултетот за безбедност во 

изминатиот петгодишен период, кои се однесувале на промовирање на можностите за упис на 

студенти на прв циклус студии пред учениците во средните училишта.   

X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост  

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за 

која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации (списание, 

весник, зборник на трудови и сл.) 

Д-р Татјана Гергинова има објавено неколку Статии за Academia.edu -updates@academia-mail.com 

 

X 

Лекторирал трудови на странски/македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 8 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 29 

 

   

 

 

 

 

 

 

mailto:-updates@academia-mail.com
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 Заклучок и предлог 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-

образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 

од поширок интерес на д-р Татјана Гергинова. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 

последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Татјана Гергинова поседува 

научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 

за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 

и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги 

исполнува сите услови да биде избран во наставно-научно звање РЕДОВЕН професор 

во научните области: Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – 

Безбедносни науки (51610). 
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје,  

д-р Татјана Гергинова да биде избрана во наставно-научно звање РЕДОВЕН професор 

во научните области Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго – 

Безбедносни науки (51610), 

 

 

 

 

 

                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

 

                                        1.Проф. д-р Пере Аслимоски, редовен професор, с.р 

                                     2.Проф. д-р Владимир Пивоваров, редовен професор, с.р 

                                     3.Проф. д-р Божидар Форца, редовен професор, с.р 
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PAPER 
 

ON SELECTION OF TEACHER IN ALL TEACHING-SCIENTIFIC TITLES IN THE SCIENTIFIC 

FIELDS: OTHER – SECURITY IN ALL THE PRIVATE SECTOR (51610) AND OTHER – SECURIY 

SCIENCES (51610) AT THE FACULTY OF SECURITY – SKOPJE, AT THE UNIVERSITY "ST. 

KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY" - BITOLA 

 

 
Referring to open vacancy at University “St. Kliment Ohridski" – Bitola, Faculty of Security, Skopje, 

published in national newsletters “Free Press” and “Koha” on 05.05.2022, for election of a professor in all 

teaching-scientific titles in the scientific fields: Other – Security in the private Sector (51610) and Other – 

Security sciences (51610) and based on made Decision of the Teaching-Scientific Council, no. 08-367/2 

on 19.05.2022, a Review Committee has been constituted as following: 

 

                   Dr.sc. Pere Aslimoski, Full professor at the Faculty of Tourism and Hospitality -  

            Ohrid, Republic of North Macedonia;  

                  Dr.sc. Vladimir Pivovarov, Full professor at the Faculty of Security Sciences,  

                  MIT University – Skopje, Republic of North Macedonia; 

                   

                  Dr.sc. Bozidar Forza, Full professor at the Faculty of Business Studies  

                  and Law, University „UNION – Nikola Tesla“, Belgrade, Republic of Serbia 

 

After reviewing the received materials and based on Article 173 paragraph 8 of the Law on Higher 

Education (Official Gazette no.82/2018) and Art.31 and Art.32 of the Rulebook on special conditions and 

the procedure for selection in teaching-scientific, teaching-professional and associate titles at the 

University "Ss. Kliment Ohridski ”- Bitola, Review Committee submits the following: 

 

REPORT 

 
At the announced competition for selection of a teacher in all teaching-scientific titles for the following 

scientific fields: "Other – Security in the Private Sector" (51610) and "Other – Security Sciences" 

(51610), within the deadline, only the candidate Dr. Tatjana Gerginova PhD, associate professor, which is 

already employed at the Fakulty of Security, Skopje. 

Dr. Tatjana Gerginova PhD, was born on October 6, 1967 in Skopje, Republic of North Macedonia, 

where she lives on st. Rajko Zhinzifov no.50/4-9 (attached Certificate of citizenship). She finished 

primary education in Skopje, and secondary education in Skopje – Specifically at the High School "Boris 

Kidrich" – law legal direction. She received her higher education at the "Iustinianus Primus Law Faculty", 

"Ss. Cyril and Methodius University", Skopje, Republic of North Macedonia in 1986. She graduated from 

the "Iustinianus Primus Law Faculty", Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, in 1991 with an 

average grade of 9.13. At the Faculty of Philosophy in Skopje she passed the exams for pedagogical 

qualification with an average of 10. 

During the academic year 2002/2003, she was enrolled in the second cycle studies (master) at the Faculty 

of Philosophy – Institute for European Studies for Integration and Communications, where she passed the 

successfully all the exams in the scope of postgraduate program with an average grade of 8.12. 
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On 15 April 2005, she defended her master thesis on the topic “Implementation of the Framework 

Agreement as one of the conditions for integration of the Republic of Macedonia in the European Union”. 

In 2011, she applied for a Doctoral dissertation at the "Iustinianus Primus Law Faculty", Ss. Cyril and 

Methodius University, Skopje, Republic of North Macedonia. 

With Decision no.0701/284 from 08.10.2012, the Teaching–Scientific Council of the Faculty of Security, 

Skopje at the session held on 04.10.2012 made a Decision for election of Dr. Tatjana Gerginova PhD in 

the title of Assistant Professor for the scientific field "Other – Security in the Private Sector" (51610) and 

"Other – Security Sciences" (51610) for the subject "Security tactics and technique". At the moment Dr. 

Tatjana Gerginova PhD is currently working as an associate professor at the Faculty of Security- Skopje. 

With Decision no.08-5/61 from 04.05.2017, the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security, 

Skopje at the session held on 04.05.2017 made a Decision for election of Dr. Tatjana Gerginova PhD in 

the title of associate Professor for the following scientific fields: Other – Security in the private Sector 

(51610) and Other – Security sciences (51610). The candidate actively speaks English and Serbian 

languages. 

The review committee took into account the total scientific, professional, pedagogical and other 

achievements of the candidate from the beginning of her career, published in Bulletin no.426, as well as 

the total scientific, professional, pedagogical and other achievements of the candidate from the last 

election until the day of the application, based on all the submitted documentation that is relevant for the 

selection. 

 

Scientific, professional, pedagogical and other achievements of the candidate from the last election until 

the day of application. 

 

Teaching-educational activity 
 

Within the teaching-educational activity of UKLO, Faculty of Security, Skopje the candidate Dr. Tatjana 

Gerginova teachers on the First, Second and Third cycle studies of the following programs. 

Today, Dr. Tatjana Gerginova PhD teaches the following subjects: 

First cycle – Study program "Criminalist", "Security", "Security and Euro-Atlantic integration": 

Global security; Security tactics and technique; National security; Corporate security; Special security 

systems; Tactics of the work of the intelligence services and the security and counter-intelligence 

services; Intelligence Services; Security and Counter-intelligence Services. 

Second cycle – Study program "Security", "Criminalist", "Crisis Management" 

Intelligence and counterintelligence; Intelligence services; Security and Counter-intelligence Services; 

Security tactics and technique; Corporate security; Global Security – Contemporary Challenges, Risks 

and Threats; Modern theories and concepts in private security. 

Third cycle – Study program "Security" - "Global Security – Contemporary Scientific Considerations" 

- "Modern Theories and Concepts in Private Security"; "Intelligence Service in Conteporary International 

Relations". 

 

Dr. Tatjana Gerginova PhD is the Author of a Basic textbook entitled: 

"Global Security" – Publisher – Faculty of Security, Skopje, 2015 

Dr. Tatjana Gerginova PhD is the Author of a Basic textbook entitled: 

"Security tactics and technique" and "Corporate security" - Publisher – Faculty of Security, Skopje, 2017. 
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With Decision no.24-0402/139 from 21.07.2004, it is concluded that Tatjana Gerginova employed in the 

Police Academy on 26.06.2004 passed the professional exam. The Director of the Police Academy with 

the stated Decision assigned the employee Tatjana Gerginova to the position of Teacher-Instructor in the 

OE Sector for basic training for a police officer in the Police Academy as of 01.07.2004. The job to which 

the appointee is assigned has the status of a job with special duties and powers in accordance with the 

Law on Internal Affairs. 

--With Decision no.24-402/402 dated 02.11.2005 adopted by the Director of the Police Academy, it is 

determined – Tatjana Gerginova, MA, employed in the Police Academy at the position of Teacher-

Instructor, is assigned to perform the tasks from the position Cooperation – Assistant in the Higher 

Education Department of the Police Academy. 

The Teaching-Scientific Council of the Police Academy at the session held on 19.09.2005 adopted a 

Decision for inclusion or engagement in the teaching-educational process of teachers and associates. The 

Teaching-Scientific Council decided that the person Tatjana Gerginova, MA, employed in the Academy, 

to be in that process, in the capacity of an associate – Assistant, in the subject "Introduction to police 

science", due to more efficient execution of work tasks arising from the specified job. 

-With Decision no.41-0701/64 from 09.10.2006 at The Teaching-Scientific Council of the Police 

Academy at the session from 09.10.2006, the person Tatjana Gerginova, M.Sc. employed in the 

Academy, was elected in the title of Associate – Assistant in the subject "Fundamentals of Security and 

Security system of the Republic of Macedonia". The candidate works as an Assistant in both the subject 

and the subject "Working Tactics of the Security, Intelligence and Counter-intelligence Service" – Study 

Program "Criminalist". 

-With Decision no.0402/16 dated 29.09.2008, Tatjana Gerginova, MA, employed in the Police Academy 

in the Sector for Higher Education at the position of Associate Assistant, Continues to work at the Faculty 

of Security, Skopje, a unit within the University "St. Kliment Ohridski"- Bitola, counted from September 

10, 2018. The appointee continues to work and establishes an employment relationship with the Faculty 

of Security in Skopje and is assigned to the position of Associate in the subject "Fundamentals of Security 

and Security System of the Republic of Macedonia", in the associate title of Assistant. In accordance with 

Article 6 of the Law on Establishment of a Higher Education Institution – Faculty of Security within the 

University "St. Kliment Ohridski ”- Bitola, the existing teaching-scientific and associate staff and other 

employees in the higher education process of the Police Academy continue to work at the Faculty of 

security, a unit within the University "St. Kliment Ohridski"- Bitola. The Police Academy ceased to exist 

as a subject on September 10, 2008, when the Faculty of Security in Skopje was enrolled in the Central 

Register of Other Legal Entities. 

-With Decision no.0701/173 dated 20.08.2009, the Teaching-Scientific Council of the Faculty of 

Security, Skopje at the session of 19.08.2009, the person Tatjana Gerginova, M.Sc. is elected as 

Associate-Assistant of the Department of Security Sciences and Security in the private sector, area 

Security and Security Systems. 

-With Decision no.0701/284 from 08.10.2012, the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security, 

Skopje at the session held on 04.10.2012 made a Decision for election of Dr. Tatjana Gerginova in the 

title of  ASSISTANT professor for the scientific field "Other – Security in the private sector" (51610) for 

the subject "Security tactics and technique". 

-With Decision no.08-5/61 from 04.05.2017, the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security, 

Skopje at the session held on 04.05.2017 made a Decision for election of Dr. Tatjana Gerginova in the 



30 
 

 

 

title of Assoc. Prof. Dr.sc. Tatjana Gerginova, PhD for the following scientific fields: "Other - Security in 

the Private Sector" (51610) and "Other - Security Sciences" (51610). 

-In the period from 1992 to 1994 she worked in the Basic Public Prosecutor's Office-Skopje and the Basic 

Court Skopje 1 – Skopje. In 1996 she was employed in the Center for Training of Security Personnel as a 

teacher. She held classes with the students from the police high school and the students of the courses, 

teaching the subjects: Introduction to the state and law; Constitutional order and Criminal procedure. 

With the establishment of the Police Academy in 2003, the appointee started working in the newly 

established institution and works as a teacher-instructor in the realization of the contents in the legal-

criminal field. In the period from 2001 to 2003, Dr. Tatjana Gerginova worked as a National Instructor in 

teamwork with the OSCE for training of police personnel in the field of Security, in accordance with the 

Framework Agreement, as well as in the implementation of courses for refreshing knowledge, training of 

students, police officers for taking the state exam. Work experience as a member of a working group 

composed of national instructors and OSCE instructors for evaluation of the teaching contents determined 

by the curriculum in Center for training of personnel in the field of security and OSCE. 

In the period of 2004, the candidate works as a Teacher-Instructor of the teaching contents in the legal-

criminal field covered by the curriculum of the course for basic training for border police and basic 

training for inspectors (young officers). 

In the period of 2005, the candidate works as a Teacher-instructor in the realization of the teaching 

contents from the legal-criminal field in the curriculum of the basic training course for border police. 

 

 
SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITY 

 

Dr. Tatjana Gerginova PhD has published over 80 scientific and professional papers in indexed 

international publications and conferences presented in the list of papers that the candidate submitted to 

the application. 

 

A. Papers published in international scientific journals, international scientific publications, 

scientific journals 

Until the election as an assistant professor, the candidate published the following papers. 

 
1. MASTER'S THESIS - Gerginova, T., Implementation of the Framework Agreement as one of the 

conditions for integration of the Republic of Macedonia in the European Union ", defended at the Institute 

for European Studies for Integration and Communications at the Faculty of Philosophy - Skopje, St. Cyril 

and Methodius "- Skopje, April 2005. 

2. Gerginova, T., The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms as part of the legal order in the Republic of Macedonia published in the Annual Report of the 

Police Academy for 2005/2006. 

3. Gerginova, T., Police Reforms - An Important Segment of the Integration Process for the Republic of 

Macedonia in the European Union, published in the Annual of the Faculty of Security for 2007. 

4. Gerginova, T., The role of the Ombudsman as a control mechanism over the work of police officers, 

published in the Yearbook as a scientific journal of the Faculty of Security - Skopje for 2007/2008. 

5. Gerginova, T., Promotion of the role of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Macedonia as a 

control mechanism over the work of police officers, published in the scientific journal "Horizons" at the 

University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, number 3/2008. 
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6. Gerginova, T., Common Foreign and Security Policy of the European Union - Pillar II of the EU, 

published in the Yearbook as a scientific journal of the Faculty of Security - Skopje for 2009. 

7. Gerginova, T., Legality in the work of police officers and protection of human rights, published in the 

scientific journal "Horizons" at the University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, number 6/2010. 

8. Gerginova, T., Security Strategy of the Republic of Macedonia, published in the Yearbook as a scientific 

journal of the Faculty of Security - Skopje for 2010. 

9. Gerginova, T., Security Sector Reforms in the Republic of Macedonia, published in the Proceedings of 

the Faculty of Security - Skopje, which held a scientific-professional conference on "Security, 

Environmental Security and the Challenges of the Republic of Macedonia", Ohrid, 2010.  

10. Gerginova, T., Strategy of police action in combating modern forms of organized crime, published in the 

Proceedings of the Criminal Police Academy in Belgrade, which in cooperation with the Hans Seidel 

Foundation held an international scientific conference on "Suppression of crime within the framework of 

international police cooperation", Tara, 2011. 

11. Gerginova, T., Preventive action of the police in the suppression of modern organized crime, published 

in the Yearbook as a scientific journal of the Faculty of Security - Skopje for 2011. 

12. Gerginova, T., Police strategy in preventive eradication of modern organized crime, published in the 

collection of papers at the international scientific-professional conference realized in the Republic  Srpska 

by the Ministry of Interior, the Directorate of Police Education and the High School of Interior which in 

cooperation with the Hans Seidel Foundation held an international scientific conference on "Crime 

Suppression and European Integration, with a focus on high-tech crime" (Laktashi, March 28-30, 2012). 

13. Gerginova, T., Law protection of human rights from police officers, published in the Proceedings of the 

Faculty of Security - Skopje, which held an international scientific conference on "Security and Euro-

Atlantic perspectives in the Balkans" - police science and the police profession (conditions and 

perspectives) in Ohrid, 2012. 

14. DOCTORAL DISSERTATION - Gerginova, T., "Police and protection of human rights in the Security 

System of the Republic of Macedonia" defended at the Faculty of Law - "Justinian I" - Skopje in June, 

2012. 

15. Gerginova, T., Legal protection of human rights with reference to the work of police, published in the 

Proceedings of the Criminal Police Academy in Belgrade, which in collaboration with the Hans Seidel 

Foundation International Scientific Meeting entitled "Police and Human Rights in the Republic of Serbia 

"(TARA June 19-21, 2012). 

 
Until the election as an associate professor, the candidate published the following papers. 

 

1. Gerginova, T., "Legal protection of human rights with reference to the work of police", published in the 

collection of works "Culture of human rights in the 21st century" (The Culture of Polis): publishers: 

Kultura - Polis Novi Sad and Criminal-Police Academy - Belgrade, special edition 2, year IX (2012). 

2. Gerginova, T., "The role of intelligence in achieving national security" The paper was published in the 

Yearbook of the Faculty of Security - Skopje for 2012. 

3. Gerginova, T., "Scientific and theoretical determination of concepts intelligence services and intelligence 

activity" The paper was published in the Scientific Journal "Horizons" at the University "St. Kliment 

Ohridski" - Bitola for 2012. 

4. Gerginova, T., "Preventive action of the state authorities to prevent violence among children and youth" 

The paper was published in the Proceedings of the International Scientific-Professional Conference held in 

Laktashi - 27-29.03.2013 organized by the Ministry of Foreign Affairs of Republika Srpska, Directorate for 

Police Education, High School of Internal Affairs in Saradni with HANS ZAJDEL FOUNDATION. 

5. Gerginova, T., "Criminal legal response of organized crime in the Republic of Macedonia" -The paper 

was published in the Proceedings of the International Scientific Conference "Suppression of Organized 

Crime - Legal Framework, International Standards and Procedures", which was held on Tara on May 27-

29, 2013. 
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6. Gerginova, T., Euro-Atlantic integration and economic globalization-economic threats to safety. The 

paper was published in the Yearbook of the Faculty of Security - Skopje for 2013. 

7. Gerginova, T., "Global danger of ecological crime and environmental policies of the European Union - 
criminal legal framework" paper published in the Proceedings of the International Scientific-Professional 

Conference entitled "Eradication of crime and European integration in relation to environmental crime" 

which was held in Trebinje,2014. 

8. Gerginova, T., "Contemporary challenges and key security threats in the era of globalization" paper 

published in the Proceedings of the International Scientific-Professional Conference entitled: 

"MACEDONIA AND THE BALKANS, A HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I - 

SECURITY AND EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS" which took place in Ohrid on June 3-5, 2014, 

organized by the Faculty of Security - Skopje. 

9. Гергинова, Т., "Activities of European Unions and the Suppression of Global Security and Expression". 
The paper was published in the Proceedings of the International Scientific Conference entitled: "LAW 

AND SOCIAL REALITY" which was held on June 24, 2014. The collection is published in two volumes - 

Published by the Faculty of Law in Pristina with a temporary headquarters in Kosovska Mitrovica. 

10. Gerginova, T., "Global security and Strategy of national security of states", The paper was published in 

the Proceedings of the first international scientific conference entitled "Social change in the global world", 

organized by the Center for Legal and Political research - Faculty of Law - Goce Delchev University in 

Stip in the period 11-13.09.2014. Published in International Journal Balkan Social Science Review. 

11. Gerginova, T., "Peer Violence - Preventative Prevention of Violence Among Children and Youngsters", 

the paper was published in the Proceedings of the Scientific-Professional Conference with International 
Participation entitled: "Violence in Serbia - Bad guys, forms, consequences and social reactions "(" 

VIOLENCE IN SERBIA - CAUSES, FORMS, CONSEQUENCES AND SOCIAL REACTION "), which 

took place on Tara in the period 20 - 22 May 2014, organized by the Criminal Police Academy - Zemun-

Belgrade and the Hans Seidel Foundation. 

12. Gerginova, T., "The need for private security institutions", paper published in the International yearbook 

- Faculty of security, 2014 (International Yearbook of the Faculty of Security - Skopje for 2014) ISSN 

1857-6508. 

13. Gerginova, T., "Global threats to national security and needs of belonging to the Republic of Macedonia 
in NATO and the European Union", The paper was published in the Proceedings of the Fifth International 

Scientific Meeting "Dani Arcibalda Rajsa", held in Belgrade 03.-04.03.2015. 

14. Gerginova, T., "Realization of Law protection of human rights condition for state and citizen safety".  

The paper was published in the Magazine "Security - Police - Citizens", year XI number 1–2 / 15 Publisher: 

Ministry of Internal Affairs – the Republic Srpska. 

15. Gerginova, T., "National and international regulatory policing", The paper was published in the 

Proceedings of the INTERNATIONAL SCIENTIFIC-STRUCTURE CONFERENCE "EXTRACTIVE 

DAYS HIGH POLICE SCHOOLS WITH THE 4 YEARS OF THE REPUBLIC OF ZAGREB" - 23.– 

24.04.2015. 

16. Gerginova, T., "European Security - In the era of Globalization", The paper was published in the 

Proceedings of the Sixth International Scientific Conference entitled "INTERNATIONAL DIALOGUE 

EAST - WEST", organized by the International Slavic University - Ss. Nikole - Bitola, 2015. 

17. Gerginova, T., "Inhibition of Global Security Threats - According to the European Security Strategy and 

National Security Strategy", The paper was published in the Proceedings of an international scientific-

professional conference entitled: STANDARDS AND MEASURES FOR DEFENSE "which took place on 

Tara, 2015. 

18. Gerginova, T., "Safety Concept - Before and After the Cold War", The paper was published in the 
Proceedings of the International Scientific Conference entitled: "RESEARCHING SECURITY 

APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES" in Ohrid, 2015. 

19. Gerginova, T., "Concept Safety - in the Era of Globalization", The paper was published in the 

Proceedings of the International Scientific Conference organized by the Faculty of Philosophy - Skopje, 

Institute for Security, Defense and Peace, entitled: "Contemporary Security Paradigms and Challenges: 

Theory and Practice ", Ohrid, 2015.  

20. Gerginova, T., "Victims - Terms and typology of Victims", The paper was published in the Proceedings 

of the First International Scientific and Professional Victimology Conference in Bosnia and Herzegovina 

"AMBASSADORS OF GOOD AND BOSNIA AND HERZEGOVINA" / "AMBASSADORS OF PEACE 
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IN BOS HERZEGOVINA „2015 organized by the Faculty of Criminal Justice, Criminology and Security 

Studies / Faculty of Criminal Justice and Security / University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / 

University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 

21. Gerginova, T., "The term national security in scientific literature", The paper was published in the 
Proceedings of the Sixth International Scientific Conference "ARCHIBALD REISS DAYS" held at the 

Criminal Police Academy in Zemun, Belgrade - Republic of Serbia, 2016. 

22. Gerginova, T., "The notion of corporate security in the scientific literature" published in the Proceedings 

of the Third International Scientific Conference entitled "Scientific Challenges for Sustainable 

Development" organized by The International University of Struga, 2016. 

23. Gerginova, T., "The Role of the Private Institutions for security in the National Security System", The 

paper is published in the Proceedings of the 5th International Scientific and Professional Conference 

‘Zagreb Police College Research Days -“ Enhancing efficiency of police work by using new technologies 

and methods "which will be held in Zagreb in the period 21 and 22.04.2016 organized by Police College 
and the Police Academy, Ministry of the Interior of the Republic of Croatia and the German Foundation 

"Hanns Seidel Stiftung". 

24. Gerginova, T., "Impact of European Security on Safety Former Yugoslav Countries". The paper was 

published in the Proceedings of an international scientific conference entitled "European Integration: 

Justice, Freedom and Security" held at Tara, 2016. 

25. Gerginova, T., "Contemporary aspects in the Prevention of National Security", The paper was published 

in the Proceedings of the Seventh International Scientific Conference entitled "Contemporary Trends in 

Social Control of Crime" organized by the Faculty of Security - Skopje was held on 30-31 May 2016 in 

Ohrid. 

26. Gerginova, T., "Definition and Characteristics of the Private Security Sector", The paper was published 

in the session "Globalization and Privatization of Security" in the Proceedings of the International 

Scientific Conference entitled "PRIVATE SECURITY IN THE 21ST CENTURY: EXPERIENCES AND 

CHALLENGES "organized by the Institute for Security, Defense and Peace Studies at the Faculty of 

Philosophy - Ss. Cyril and Methodius, Ohrid, 2016. 

27. Gerginova, T., "Role of Corporate Security" the paper is presented in the session"Security Studies" 

published in the Proceedings of The 11th Biennial International Conference entitled "CRIMINAL 

JUSTICE AND SECURITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE - SAFETY, SECURITY, AND 

SOCIAL CONTROL IN LOCAL COMMUNITIES - University of Maribor, Faculty of Criminal Justice 
and Security - Ljubljana, Slovenia, 2016. 

28. Gerginova, T., "Different determinations of the concept for national security" paper published in the 

Scientific Journal "Horizons" Series A no. XIX for 2016. 

29. Gerginova, T., St. KLIMENT OHRIDSKI - FOUNDER OF SLAVIC LITERATURE AND CULTURE, 

a paper published in connection with the International Conference on: "ST. CLEMENT'S MESSAGES 

FOR ETHICS, MORALITY AND VALUES", organized by the Faculty of Security, Skopje, 2016. 

 

30. Gerginova, T., "Preventive action of the European union in preventing contemporary risks and threats", 

published in the Proceedings of the International Scientific Conference entitled "Acquisition of legal 

regulations by the acquis communautaire" European Union - Becoming in Bosnia and Herzegovina and 

other experiences in Banja Luka organized by the Research Center of Banja Luka, 2017. 

 
After being elected associate professor, the candidate published the following papers. 

 

1. Gerginova, Tatjana., "European security environment with emphasis on national security policy of the 

Republic of Macedonia", paper published in the Proceedings of the 10th "International Conference – Crisis 
Management Days – Security Environment and Challenges of Crisis Management", organized by DKU 

Veleučiliśte Velika Gorica, University of applied sciences Velika Gorica, 2017. 

2. Gerginova, Tatjana., "Contemporary Security Challenges from the Viewpoint of Terrorism", a paper 

published in the Proceedings of the International Scientific Conference entitled "Security concepts and 

policies – new generation of risks and threats", organized by the Faculty of Security, Skopje. 

3. Gerginova, Tatjana., "Need for Privatization of Security with Emphasis on Private Security in Macedonia", 

a paper published in the Proceedings of the International Monograph of Scientific-Research 

Interdisciplinary Project, FPDH/PR2/01-12/2016, New Tendencies in Legislation and Practice of European 
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Countries, Faculty of Business Studies and Law Faculty of Strategic and Operational Management, 

Belgrade, 2017. 

4. Gerginova, T., "Pojam druśtvene devijacija", a paper published in the Proceedings entitled "Anomie 

societies and consequence", from the second International Scientific Conference entitled "Social deviations 

– Anomie societies and consequence", organized by the Center for Modern Knowledge in Banja Luka, 

Year 2/Number 2 – ISSN 2566-3224. 

5. Gerginova, Tatjana., "Efficient Operation of the Corporation", paper published in the Proceedings of the 

Third International Scientific and Professional Conference entitled "Security and Crisis Management – 

Theory and Practice, Security for Vigilance 2017 ", of third International Scientific Professional 

Conference "Security and Crisis Management – Theory and Practice – Safety for Future 2017") BEKMEN, 

2017. 

6. Gerginova, Tatjana., "The need for education of security management in modern corporations", paper 

published in the Proceedings of Scientific Conference "40 years of higher education in the field of security 

– theories and practices", organized by the Faculty of Security, Skopje, 2017. 

7. Gerginova, Tatjana., "The term Corporation in Modern Global Conditions", paper published in the 

Proceedings of the XVI International Conference "Economic/Legal/Communicatiion Aspects of the 

Western Balkans Union", organized by the International University Travnik in Travnik in cooperation with 

the academic partner Nakhichevan, Azerbaijan, 2017. 

8. Gerginova, Tatjana., "Business Operation of Corporate in Contemporary Global Conditions", paper 

published in the Proceedings of the First International Scientific Conference on Economy and Security, 

"Economy in Transformed Security Environment" – EKOB, 2018 in Belgrade, organized by Center for 

Security, Management and International Politics. 

9. Gerginova, Tatjana., "Terorism – A Global Threat for Security", a paper published in the Proceedings of 

the Second International Scientific Conference entitled "Harmonization of Acquits Communautaire 

European Union – Becoming in Bosnia and Herzegovina and Experiences others, organized by the 

Research Center from Banja Luka and in cooperation with the Institute for Advanced Law from Belgrade, 

Republic of Serbia, 2018. 

10. Gerginova, Tatjana., "The System for Securing People and Property in the Company – An Important 
Component for Effective Business Operations of the Corporation", a paper published in the Proceedings of 

the Fourth International Scientific and Professional Conference entitled "Integrated Corporate Security and 

Digital Transformations – a Challenge for the Academic Community and Modern Corporations", organized 

by the Association for Corporate Security, Rule of Law and Human Rights, Skopje, 2018. 

11. Gerginova, T.,   "Security Policy of the Republic of Macedonia and its Contribution to the National, 

Regional and Global Security", ", a paper published in Conference Proceedings of the International 

Scientific conference in Bitola, "Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric 

Development", Volume 2, Faculty of law - Kicevo, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of 

Macedonia, 2018. 

12. Gerginova, Tatjana., "Security of the Republic of Macedonia in Contemporary Global Environment", a 

paper published in the Proceedings of the 11th International Scientific and Professional Conference entitled 

"Dani kriznog Upravljanja", organized by the Veleuciliśte, Velika Gorica, Croatia, 2018. 

13. Gerginova, Tatjana., "Building International Security in Accordance with the European Union's Global 

Strategy from 2016", a paper published in the Proceedings of the IX International Scientific Conference 

entitled "Security System Reforms as a Precondition for Euro-Atlantic Integrations", organized by the 

Faculty of Security, Skopje in Ohrid, 2018. 

14. Gerginova, Tatjana., "Policy for Effective Realization of Corporate Security", a paper published in the 

Proceedings of the Twelfth International Conference on Criminal Justice and Security in Central and 

Eastern Europe, Ljubljana, Slovenia, 2018. 
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15. Gerginova, Tatjana., "Provision of Persons and Property in Contemporary Corporation", paper published in 

the Proceedings of the Fourth International Scientific-Professional Conference "Security and Crisis 

Management Theory and Practice – BeKMen – 2018. 

16. Gerginova, Tatjana., "The Role of Intelligence Service in the Realization of National Security", a paper 

published in the Proceedings of the Third International Scientific Conference entitled "Harmonization og 

legal regulations by the Acquis Communautaire" European Union – situation in Bosnia and Herzegovina 

and experience of others, organized by the Research Center from Banja Luka and in cooperation with the 

Institute for Comparative Law from Belgrade, Republic of Serbia, 2019. 

17. Gerginova, Tatjana., "The Legal Regulation of the Republic of Macedonia in Combating Against 
Terrorism", a paper published in the Proceedings of the International Scientific Conference – Zagreb Police 

College Research Days – Keeping Pace with Security Challenges – Where Do We Stand?, 2019. 

18. Gerginova, Tatjana., "The Legal Regulation of the Republic of Macedonia in Combating Against 

Terrorism", a paper published in the Proceedings of the X International Scientific Conference "The Great 

Powers Influence on the Security of Small States", Ohrid, 2019, organized by the Faculty of Security, 

Skopje, the German Foundation "Hanns Seidel Stiftung" and the Chamber of the Republic of North 

Macedonia for private security. 

19. Gerginova, Tatjana., "National Security Agency – Republic of North Macedonia", paper published in the 

Proceedings of the International Scientific and Professional Conference entitled "Reform of the national 

security system in the context of NATO and EU integration". The conference was held at the European 

University in Skopje and was organized by the Association of Corporate Security, Rule of Law and Human 

Rights and the International Police Association – Section Skopje, 2019. 

20. Gerginova, Tatjana., "Activity Protection of Persons and Property in the Republic of Croatia and 

Montenegro", a paper published in the scientific journal "HORIZONS" for 2019.  

21. Gerginova, Tatjana., "The Republic of North Macedonia and the Prevention of Terrorism", paper published 
in the Proceedings of the Fifth International Scientific-Professional Conference "Security and Crisis 

Management – Theory and Practice, BeKMen 2019", 2019. 

22. Gerginova, Tatjana., "Reform of Security-Intelligence Services in the Republic of North Macedonia" paper 

published in the Proceedings of the thematic monograph of International Scientific Conference entitled 

"Strategies of the European Union for the Western Balkans", organized by the Faculty of Final Studies and 

Law – University "Union – Nikola Tesla", Belgrade, Republic of Serbia, 2019. The patron of the 

monograph is the Ministry of European Integration of the Government of the Republic of Serbia. 

23. Gerginova, Tatjana., "National Security of the Republic of Croatia", the paper is published in the 

"International Yearbook" of the Faculty of Security, Skopje for 2019. 

24. Gerginova, Tatjana., "Political Intelligence as an Intelligent Component", a paper is published in the 

"Proceedings no.4,2020 of the Fourth International Scientific Conference entitled "Harmonization of the 

rules of the Acquis Communautaire" European Union – situation in Bosnia and Herzegovina and 
experience of others, organized by the Research Center from Banja Luka and in cooperation with the 

Institute for Advanced Law from Belgrade, Republic of Serbia, 2020. 

25. Gerginova, Tatjana., "Occurencies of Endangerment in Contemporary Corporation", a paper is published in 

the Proceedings of the International Scientific and Professional Conference "Dani Kriznog Upravljanja 

2020" organized by the Veleuciliste Velika Gorica, Republic of Croatia, 2020. 

26. Gerginova, Tatjana., "Components of National Security", a paper is published in the Proceedings of the 

Second International Conference organized by IRASA – International Research Academy of Science and 

Art, Belgrade, 2020. 

27. Gerginova, Tatjana., "Hate Speech – Terms and Remarks", a paper is published in the Proceedings of the 

International Scientific Conference entitled "Hate Speech and the Concept of Hate Crimes: Acts of 
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Perception and Compulsory Social Conformism?", organized by the Faculty of Law at the University "St. 

Kliment Ohridski" in Bitola, 2019. 

28. Gerginova, Tatjana., "National Security of the Republic of Serbia", a paper is published in the Scientific 

journal "HORIZONS" for 2020. 

29. Gerginova, Tatjana., "Swot Analysis of the Threats of Terrorism in the Republic of North Macedonia", a 

paper is published in the Proceedings of the Sixth International Scientific-Professional Conference entitled 

"Security and Forum Crisis Management – Theory and Practice, BeKMen 2020. 

30. Gerginova, Tatjana., "Politics of National Security of the Republic of Montenegro", a paper is published in 

the Proceedings of the 11th International Scientific Conference entitled "The Euro-Atlantic Values in the 

Balkan Countries", Ohrid, 2020, Volume I. The conference was organized by the Faculty of Security, 

Skopje, the German Foundation "Hanns Seidel Stiftung and the Chamber of the Republic of North 

Macedonia for Private Security. 

31. Gerginova, Tatjana., "Corporate Security in Emergency Situations", a paper is published in the 

      Hrestomatia – Prevention, Protection and Rescue in Emergency Situations, International Forum     

     "Security     and Crisis Management – Theory and Practice BeKMen", 2020. 

32. Gerginova, Tatjana., "Intelligence in Modern Global Conditions", a paper is published in the Proceedings 

of the First International Scientific Conference entitled "Legal System in the Period of the New Reality" 

organized by the Faculty of Law at the University in Pristina, 2021. 

33. Gerginova, Tatjana., "The Role of Public – Privacy Partnership in Achieving Critical Infrastructure 

Protection", a paper is published in the Proceedings of the Seventh International  

Forum "Security for Future", organized by BeKMen, 2021. 

34. Gerginova, Tatjana., "Evolution of the Security and Counter-Intelligence Service", a paper is published in 

the International Yearbook of the Faculty of Security, Skopje for 2020. 

35. Gerginova, Tatjana., "Need for Protection of Critical Infrastructure in the Republic of North Macedonia", a 

paper is published in the Proceedings of the 21th International Scientific Conference 30 years of 

Independent Macedonian State, organized by the Faculty of Security, Skopje, 2021. 

36. Gerginova, Tatjana., "Organized crime – Modern global threat, Book 2", a paper is published in the 

Conference Proceedings ,, ISSN 2603-4110, ISBN 978-619-7495-14-3, 265-274 pp, DOI paper 10.32008 / 

NORDSCI2021 / B2 / V4 / 23 

37. Gerginova, Tatjana., "Need for protection of critical infrastructure" - the paper was published in the 

Proceedings of the International Scientific Conference on "Compliance with the Acquis Communautaire" 

European Union - Standing in Bosnia and Herzegovina and other experiences Banja Luka "organized by 

the Banja Luka Research Center and in cooperation with the Institute for Advanced Law in Belgrade, 2021 

38. Gerginova, Tatjana., "Analysis of the energy infrastructure in the Republic of North Macedonia" – the 

paper is published in the Proceedings of the Second Scientific-Professional Conference with international 

participation entitled "Protection of Critical Infrastructure – State Obligation and Opportunities Private 

Sector Security" on 21.05.2021 organized by the Research Center of Banja Luka and un cooperation with 

Sector Security. 
 

B. Participation in international and national conferences, seminars, trainings, workshops and 

other international and national scientific and professional gatherings (Certificates obtained in the 

last five years) 

 

Dr. Tatjana Gerginova PhD, in the last five years after being elected associate professor, participated in a 
total of 52 scientific-professional gatherings in the field of security, global security, national security, 
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security policy and strategy, protection of human rights and freedoms, intelligence, counterintelligence, 
private and corporate security. 
 

Participation in international and national conferences, seminars, trainings, workshops and other 

international and national scientific and professional gatherings in the last five years) 
 
1. Participation in the 6th "Euroasian Multidisciplinary Forum - EMF 2017", held in Vienna, 

Austria, organized by the European Scientific Institute, where the candidate presented in English the paper entitled: 

"New role of the EU in the realization of international peace and security", 27.-28.04.2017. 

 

2. In the period 24.-26.05.2017, participation in the 10th "International Conference – Crisis Management Days "- 

Security Environment and Challenges of Crisis Management, which took place at the hotel Well, Terme Tuhelj, 

Croatia, organized by DKU Veleučilište Velika Gorica, University of applied sciences Velika Gorica. 

 

3. Participation in a scientific debate on "Security Challenges and Security Studies: Perspectives from the USA and 

the Republic of Macedonia ". The event took place on 01.06.2017 in the American Corner and it was part of the 
activities to mark the 40th anniversary of the Faculty of Security, Skopje. 

 

4. Participation in the International Conference "Private and Public Security: Cooperation and partnership ". Held on 

October 26, 2017, organized by the Faculty of Security, Skopje with the Chamber of Private Security of the 

Republic of Macedonia. 

 

5. Participation in the Scientific-Professional Debate entitled "Security Dialogues for the Process of 

transformation of the Security and Counterintelligence Directorate and mechanisms for control of interception of 

communications ", organized by the Faculty of Security, Skopje, on 09.11.2017. 

 

6. Participation in the annual conference held on the premises of the Faculty of Security, Skopje, organized by the 

Faculty of Security and the Macedonian Political Science Society and the Faculty of Security, Skopje, at the 
University "St. Kliment Ohridski ”, Bitola, with the title:“ Democratic and anti-democratic trends - political and 

security challenges of democracy inside and outside the institutions in the region and the Republic of Macedonia ”, 

on 14.12.2017. 

 

7. Participation in the VIII Annual Conference of the Victimological Society of Serbia with title: "Жртве између 

безбедности, људска права и правде: локални и глобални контекст", which took place in Belgrade, Republic of 

Serbia, in the period 30.11.01.12.2017. In Session 5: Security, Victimization, and Human Rights, I presented my 

paper entitled "Protection of Criminal Victims: The Right of Victims of Human Trafficking to Compensation." 

 

8. Participation in a lecture by the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and North Ireland in the 

Republic of Macedonia, H.E. Charles Edmund Garrett, on the topic "British views on global security", within the 
Diplomatic Forum of the Faculty of Security, Skopje on February 21, 2018. 

 

9. Participation in a lecture by the Minister of Defense of the Republic of Macedonia, Radmila, MA 

Sekerinska Jankovska, on the topic "The future of transatlantic relations and the crisis in the international security 

architecture", on February 26, 2018 at the Army Hall, Skopje. 

 

10. Participation in the lecture of the Ambassador of the Republic of Croatia Ms. Daniela Barisic on 

day 20.03.2018. The topic of her lecture was "Euro-Atlantic integration: the accession process and EU 

membership". The lecture was part of the activities of the Diplomatic Forum of the Faculty of Security, Skopje. 

 

11. Participation in the second International Scientific Conference entitled "Harmonization of legal regulations with 
the European Union (Acquis Communautaire) European Union - Standing in Bosnia and Herzegovina and other 

experiences", organized by the Research Center of Banja Luka and in cooperation with the Law Institute Belgrade, 

Republic of Serbia, on March 30, 2018. 
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12. Participation in the Scientific Roundtable "Alternatives to and for NATO: Integration of Republic of Macedonia, 

political reality, future solutions and opportunities ", which was held within the Diplomatic Forum of the Faculty of 

Security, Skopje on April 3, 2018. 

 

13. Participation in the lecture given by the Ambassador of the Russian Federation, HE Oleg Shcherbak on April 24, 
2018 in front of the professors and students of the Faculty of Security, Skopje. The topic of his lecture was 

"Collective Security Systems: Historical and Current Perspectives from the Prism of the Russian Federation". 

 

14.Participation in the Conference entitled "Train Brain Soft" security) Development of Standardized Curriculum 

and E-tool fort Skills for Private Security Personnel, which took place on 04.09.2018, organized by the Chamber of 

the Republic of Macedonia for private security. 

 

15. Participation in the Twelfth International Conference on Criminal Justice and Security in Central and Eastern 

Europe, September 25-27, 2018, Ljubljana, Slovenia. Twelfth Biennial International Conference Criminal Justice 

and Security in Central and Eastern Europe, 25 to 27 September, 2018, Ljubljana, Slovenia. 

 

16. Participation in the Fourth International Scientific-Professional Conference "Security and Crisis 
management - theory and practice - BeKMen - 2018 "(Security and Crisis Management-Theory and Practice-

BEKMEN-2018), which took place in Obrenovac, Belgrade, Republic of Serbia, in the period 11.-12.10.2018. 

 

17. Participation in the International Scientific and Professional Conference entitled "Security, Political 

and Legal Challenges of the Modern World ", organized by the University" St. Kliment Ohridski ", Bitola, Faculty 

of Security, Skopje and the Faculty of Law from Kicevo, which took place in Bitola, 2018. 

 

18. Participation in a scientific-professional debate entitled "Reform of the Security Directorate and 

Counterintelligence ", which took place on November 5, 2018, organized by the Faculty of Security, Skopje. 

 

19. Participation in a scientific-professional discussion entitled "The process of police recording and statistical 
presentation of classic crime by the police (certain concluding observations and suggestions)", which took place on 

15.11.2018 at the Faculty of Security, Skopje. 

 

20. Participation in the Kosovo-Macedonian Security Forum 2018 "Security, Regional Cooperation and Reforms - 

Kosovo and Macedonia", held in Pristina, in the period 10 and 11.2018, organized by the Faculty of Security, 

Skopje and AAB University of Pristina. 

 

21. Participation in a scientific debate organized by the Macedonian Political Science Association and the Orthodox 

Theological Faculty at Ss. Cyril and Methodius, Skopje on the topic "Politics and religion", on December 13, 2018, 

in the premises of the Orthodox Faculty of Theology. 

 

22. Participation in an event on the topic: "Common goals: Stability in the Balkans, Security in the Baltic", which 
took place in the amphitheater of the Ministry of Foreign Affairs on 28.01.2019, organized by the Info Center for 

Euro-Atlantic Integration, in cooperation with the Ministry of foreign affairs. 

 

23. Participation in the third International Scientific Conference entitled "Harmonization of legal regulations with 

the European Union (Acquits Communautaire) European Union - Standing in Bosnia and Herzegovina and other 

experiences", organized by the Research Center of Banja Luka and in cooperation with the Law Institute Belgrade, 

Republic of Serbia, on March 15, 2019. 

 

24. Participation in a public debate on March 18, 2019, in the Committee on Defense and Security regarding the 

Draft Law on the National Security Agency and the Draft Law on Coordination of the Security-Intelligence 

Community of the Republic of Northern Macedonia. An author's presentation was made in order to improve the 
content of the two proposed laws and it was submitted to the President of the Commission. 

 

25. Participation in the scientific conference on the topic: "Building a value and security system - a condition for 

NATO integration", which was held in the amphitheater of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of 

North Macedonia, March 29, 2019. 
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26. Participation on 05.04.2019 in the International Scientific and Professional Conference - Zagreb Police College 

Research Days - Keeping Pace with Security Challenges - Where So We Stand? 

 

27. Participation in the first Student Scientific-Professional Conference on "Euro-Atlantic perspective of the 
Republic of Macedonia - Democracy, rule of law, freedoms, security and standards in the European Union", which 

was held on 19.04.2019, at the Faculty of Security, Skopje . 

 

28. Participation in the X International Scientific Conference "The Great Powers Influence on the Security of Small 

States", Ohrid, 23-25.06.2019. 

 

29. Participation on 18.10.2019 at the International Scientific-Professional Conference entitled "National Security 

System Reform in the Context of NATO and EU Integration", organized by the European University with 

Association of Corporate Security, Rule of Law and Human Rights and International Police Association - Section 

Skopje, and was held at the premises of the European University. 

 

30.Participation in the Fifth International Scientific-Professional Conference "Security and Crisis  
Management - Theory and Practice - BeKMen - 2019", held in Avala, Belgrade, Republic of Serbia, on 03.- 

04.10.2019. 

 

31.Participation in the presentation of the Device for detection of lies on 13.11.2019, held in the premises of the 

Faculty of Security, Skopje. 

 

32. Participation on 06.04.2020 in an online debate on "NATO Membership - Global Risks and Threats, Challenges 

and Opportunities organized by the Faculty of Security - Skopje and the American Center for Education. 

 

33. Participation in the first online workshop, held on 05.05.2020, which was organized by the Student Assembly of 

the Faculty of Security, Skopje together with the Faculty Student Assembly of the Faculty of Security - Belgrade, 
with the technical support of the American Corner. The workshop was on the topic "Comparative analysis of the 

security systems of the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia, with special reference to the institutions 

dealing with the corona virus pandemic". 

 

34. Participation on 07.05.2020 in a virtual round table: "Human Rights in the Times of Coronavirus: Criminal 

Behavior, Rule of Law and Democracy", organized by the Faculty of Law, UKLO, Bitola, in cooperation with the 

Mediterranean International Center for Human Rights Research. Professors and practitioners from Italy, Poland, 

Romania, Slovenia, Croatia, Serbia and North Macedonia presented as speakers. 

 

35. Participation on 12.05.2020 in the online event "Public Policies for Crisis Management, Protection and Rescue", 

organized by the Faculty of Security, Skopje, in cooperation with the American Corner / American Education 

Center, Skopje. 
 

36. Participation on 14.05.2020 in the online event "Regional security challenges and new state actors during and 

after the pandemic crisis", organized by UKLO, the Faculty of Security, Skopje and the Konrad Adenauer 

Foundation. 

 

37. Participation on 20.05.2020 participation in the online event Corona dialogues on the topic: "The impact of the 

new challenges of the pandemic on tourism and hospitality", organized by the University "St. Kliment Ohridski", 

Bitola. 

 

38. Participation in the Fourth International Scientific Conference entitled "Harmonization of Legal Regulations 

with the Acquits Communautaire" European Union - Visiting Bosnia and Herzegovina and Other Experiences, 
organized by the Banja Luka Research Center, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina and in cooperation with 

for comparative law from Belgrade, Republic of Serbia, 2020. 

 

39. Participation in the 11th International Scientific Conference, on the topic "The Euro-Atlantic Values in the 

Balkan Countries", Ohrid, 22-24.09.2020. 
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40. Participation in the Web Conference for Women Leadership, an activity organized by the Chamber of Private 

Security in the field of women leadership, which took place on 24.02.2021.  

 

41. Participate in the training for mastering the Microsoft Office365 portal. 
 

42. Participation in the event which is part of the 12th edition of the Evenings of Women's Rights, which took place 

on March 8, 2021, in the cinema Frosina at the Youth Cultural Center - MKC and on the ZOOM platform. 

 

44. Participation on 11.03.2021 in the online presentation of EOI in the Republic of Northern Macedonia. The event 

was part of the activities of the Regional Network of the European Social Survey for the Western Balkans 

(https://wbeuropeansocialsurvey.org/), which is part of the SUSTAIN 2 project, funded by the Horizon 2020 

program of the European Commission. 

 

44. Participation on 12.03.2021 in the Online Panel on Science Journalism in the Western Balkans, part of the 

Science Engagement Program. 

 
45. Participation on March 20, 2021, in the online International Scientific Conference on "Harmonization of legal 

regulations in the European Union (Acquits Communautaire) European Union - Visiting Bosnia and Herzegovina 

and other experiences in Banja Luka", organized by the Banja Luka Research Center and in cooperation with the 

Institute for Advanced Law in Belgrade. Presented author's paper entitled "Need for Protection of Critical 

Infrastructure". 

 

46. Participation in the online lecture by the Director of the National Security Agency of the Republic of Northern 

Macedonia, Dr. Viktor Dimovski. The lecture was held on April 28, 2021 through the Microsoft Teams platform, on 

the topic "The place and role of the National Security Agency in the security system of the Republic of North 

Macedonia". 

 
47. Participation in the second Scientific-Professional Conference with international participation entitled 

"Protection of critical infrastructure - state obligation and opportunities for the private sector security", held on 

21.05.2021, organized by the Research Center of Banja Luka in cooperation with Sector Security. Presented author's 

paper entitled "Analysis of the Energy Infrastructure in the Republic of North Macedonia". 

 

48. Participation on June 22, 2021 in the Conference entitled "Higher Education and Business - Common Challenges 

and Priorities", jointly organized by the University "St. Kliment Ohridski ”, Bitola and the Economic Chamber of 

Northern Macedonia. 

 

49. Participation on 05.07.2021 in a public debate on a strategy for building resilience and dealing with hybrid 

threats organized by the Ministry of Defense. 

 
50. Participation in the 12th International Scientific Conference, "30 Years of Independent Macedonian State", 

organized by the Faculty of Security, Skopje, held in the period 13.-15.09.2021. 

 

51. Participation on 22-23.09.2021 at the 14th International and scientific Conference, "Crisis Management Days", 

organized by Velika Gorica University, University of Applied Sciences, Velika Gorica. At this Conference in 

English, the candidate presented the paper entitled "Firebas: A Natural Threat to Critical Infrastructure". 

 

52. Participation on 17-18.03.2022 in the First International-Scientific Conference organized by the Directorate for 

Protection and Rescue entitled "CHANGES, CHALLENGES AND SUSTAINABILITY OF CIVIL PROTECTION 

DURING 19 TIME. The candidate presented the paper entitled "Achieving the protection of critical infrastructure as 

a component of national security." 

 

Participation in scientific research projects 

  



41 
 

 

 

-International Monograph of Scientific research Interdisciplinary Project "The scope of the strategy of the 
European Union for the Western Balkans No ФПДХ/БЕЗ/03191019/2019 - ISBN 978-86-81088-34-0 - 

Publisher: Faculty of Business Studies and Law University "Union – Nikola Tesla" Belgrade and Ministry 

for European Integration of Government of the Republic of Serbia. Dr. Tatjana Gerginova is a member of 

the Scientific Committee for publishing the Proceedings – In the Proceedings is published her paper 
entitled "Reform of security – Intelligence services in the Republic of North Macedonia". 

-International Scientific Conference entitled "Harmonization of legal regulations with legal currents 

(ACQUITS COMMUNAUTAIRE) EUROPEAN UNION – Travel to Bosnia and Herzegovina and other 
experiences, organized by the Research Center of Banja Luka and in cooperation with the Institute for 

Law of the Republic of Belgrade, Serbia (2017 – 2021). 

- International Scientific Conference entitled "Security and Crisis Management – Theory and Practice", 
"Security for the Future" organized by the International Forum" „BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST“ 

BeKMen – Belgrade, Republic of Serbia (2018 - 2021). 

 

 

PROFESSIONAL-APPLICATIVE ACTIVITY AND ACTIVITIES OF WIDER INTEREST 

 

The candidate Dr. Tatjana Gerginova PhD had other engagements at the Faculty of Security – Skopje, as 

part of the professional-applicative activity and activities of wider interest in the last five years. Dr. 

Tatjana Gerginova PhD is actively involved in the professional-applied work of the Faculty of Security, 

Skopje and is part of several working committees and bodies of the Faculty of Security, Skopje. 

 

1.President of the Competition Commission for implementation of the procedure for enrollment of 
students in the first year of the first cycle of studies at the Faculty of Security, Skopje for the academic 

year 2017/2018. 

With Decision no.08-5/98 from 29.06.2017 at the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security 
– Skopje, at the session held on 31.06.2017, a Competition Commission is formed for the implementation 

of the procedure for enrolment of students in the first year of the first cycle of studies at Faculty of 

Security – Skopje, for the academic year 2017/2018. With this Decision, the Candidate is appointed as 

President of the Competition Commission. 

 

2. Member of the Council of the second cycle university studies at the Faculty of Security – Skopje, for 

the period 2017-2019. 
With Decision no.08-5/98 of the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security – Skopje, no.08-

5/136 dated 17.10.2017, the candidate has an election as a member of the Council of the second cycle 

university studies at the Faculty of Security – Skopje. 
 3. Member of the Commision for conducting a secret ballot for the election of Vice Deans of the Faculty 

of Security – Skopje, 2017. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security – Skopje, no.08-5/72 from 

31.05.2017, the candidate has been appointed a member of the Commission for conducting a secret ballot 
for the election of Vice Deans of the Faculty of Security – Skopje. 

4. Member of the Election Commission of the Faculty of Security for election of Rector of the 

"University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, 2019. 
With Decision no.08-362/5 from 24.04.2019 of the Teaching – Scientific Council of the Faculty of 

Security – Skopje at the University “St. Kliment Ohridski" – Bitola, the candidate has been appointed a 

member of the Faculty Election Commission for the election of Rector of the University “St. Kliment Ohridski" 
– Bitola. 

5. Member of the Editorial Board for publishing the International Yearbook of the Faculty of Security – 

Skopje for 2019. 
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With Decision of the Teaching-Scientific Council no.08-884/6 from 21.11.2019 for the establishment of 

the Editorial Board for the publication of the International Yearbook of the Faculty of Security – Skopje 

for 2019. The candidate has been appointed a member of the Editorial Board. 

6.Member of the Editorial Board for publishing the International Yearbook of the Faculty of Security – 
Skopje for 2020 - 2022. 

 

With Decision of the Teaching-Scientific Council no.08-188/5 from 18.03.2021 for the establishment of 
the Editorial Board for the publication of the International Yearbook of the Faculty of Security – Skopje 

for 2021, the candidate has been appointed a member of the Editorial Board. 
 

7. Member of the Competition Commission for implementation of the procedure for enrollment of 
students in the Second cycle of studies for the academic year 2019/2020. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security – Skopje, no.08-518/19 from 

27.06.2019, the candidate has been appointed a member of the Competition Commission for conducting a 
procedure for enrollment of students in the Second cycle of studies in the academic year 2019/2020. 

 

8. Member of the Publishing Commission of the Faculty of Security in two term periods from 2016 until 

today. With the Decision of the Teaching-Scientific Council no.02-2/108 from 23.11.2016 for the 
establishment of the Publishing Commission of the Faculty of Security, the candidate has been appointed 

a member of the Publishing Commission with a mandate of 4 years. 

9. Member of the Electoral Commission for members of the Senate of the University "St. Kliment 
Ohridski" – Bitola. 

10. Member of the Commission for conducting a secret ballot for the election of the Dean of the Faculty 

of Security, Skopje, 2019. 

With Decision no.08-723/2 from 19.11.2019 at the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security 
– Skopje at the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, the candidate has been appointed a member of 

the Commission with a mandate for selection of the Dean of the Faculty of Security – Skopje. 

11. Member of the Board for Cooperation and Public Trust, 2021. 
Decision on establishing a Committee for Cooperation and Public Trust no.08-258/4 from 22.04.2021. 

The candidate has been appointed a member of this Board. 

12. Member of the Publishing Commission of the Faculty of Security, Skopje. 
With Decision of the Teaching-Scientific Council no.08-580/4 from 17.09.2021 for establishing a 

Publishing Commission at the Faculty of Security, Skopje, has been appointed a member of the 

Publishing Commission for a term of 4years. 

13. Member of the working group for preparation of the Elaborate for re-accreditation of study program 
"Criminalistics" for Second cycle Studies, 2021. 

With a Decision for establishing a Working Group for preparation of an Elaborate for re-accreditation of 

study program "Criminalistics" for Second cycle Studies, from 29.09.2021, the candidate has been 
appointed as a member of the Commission. 
 

The candidate Dr. Tatjana Gerginova PhD participated in the editorial board for publishing a monograph and jubilee 

annual collection – jubilee yearbooks published by the Faculty of Security, Skopje. 

 

PROCEEDINGS as a scientific journal of the Faculty of Security – Skopje 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/ 

 

YEARBOOK as a scientific journal of the Faculty of Security – Skopje 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/godisnik/ 

 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/
https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/godisnik/


43 
 

 

 

By Decision of the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security – Skopje for adoption of the 

initiative for organizing an International Scientific-Professional Conference "40 years of higher education 

in the field of security (sciences, models and practices)" Dr. Tatjana Gerginova has been appointed 

Secretary of International Program Board of the Conference ("40 years of higher education in the field of 

security – Theory and practice"). In this regard, a Monograph has been published at the Faculty of 

Security, Skopje. 

Dr. Tatjana Gerginova PhD, Actively participates in the promotional activities organized by the Faculty 

of Security, Skopje and the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola. 

In the period from 20 to 24.09.2021, Dr. Tatjana Gerginova PhD was part of the Erasmus + program for 

mobility of academic staff. In this regard, she has lectured at the University of Velika Gorica, Faculty of 

Crisis Management, the Republic of Croatia. The lectures referred to the cooperation and comparison of 

public and private security in Republic of North Macedonia and Croatia. 

 

Self-evaluation assessment 
The candidate, Dr. Tatjana Gerginova PhD, received a positive grade from the anonymously conducted 

survey of students at the Faculty of Security, Skopje. According to reports published on I know – the 

system of the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, the average grades for prof. Dr. Tatjana 

Gerginova in the academic years 2017/2020 and 2021/2022 are moving 

(https://anketi.uklo.edu.mk/Professor). 

 

2017/18 = 4,799205; 2018/19 = 4,40611: 2019/2020 = 4,139425; 2020/21 = 4,068608; и 2021/22 (winter 

semester data) = 4,0048 

 

 

ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITIONS FOR ELECTION IN TEACHING-SCIENTIFIC, 

TEACHING-PROFESSIONAL AND ASSOCIATE TITLES 
 

The candidate Dr. Tatjana Gerginova PhD meets the general requirements provided in the Law on Higher Education 

and the Rulebook on the criteria and procedure for selection in teaching-scientific, teaching-professional and 

associate titles at the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola. For the fulfillment of the conditions, the 

candidate has submitted appropriate documentation and they are listed in the tables from Annex no.2, which is an 

integral part of the Rulebook for publishing the acts of the University and the units within it in the Bulletin of the 

University "St. Kliment Ohridski" – Bitola. 

 

GENERAL CONDITIONS FOR ELECTION IN TEACHING-SCIENTIFIC TITLE – FULL 

PROFESSOR 

Order 

number 
 

GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 

conditions yes 

/ no 
 

1    Average grade at least 8.00 (eight) in the studies of the first and second 
cycle for each cycle individually, i.e. has achieved an average grade of at 

least 8.00 (eight) of the integrated studies of the first and second cycle. 

The average grade of the first cycle is 9.13. 
The average grade of the second cycle is 8.12. 

The candidate Dr. Tatjana Gerginova PhD has been employed by the 

YES 

https://anketi.uklo.edu.mk/Professor
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Order 

number 
 

GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 

the general 
conditions yes 

/ no 
 

University before 2018 year and she meets criteria – average grade of at 

least 8.00 (eight) in the first and second cycle studies foe each cycle 
individually. 

2 Degree – Doctor of Sciences in the chosen scientific field 

Name of the scientific field: 

 

Other – Security in the private Sector (51610) and Other – Security 
sciences (51610) 
 

YES 

3 Published at least six peer-reviewed scientific papers in a reference 

scientific publication in accordance with Law on Higher Education in the 

last five years prior to the announcement of the competition. 

 

https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-

Proceedings_2020.pdf 

https://www.fvv.um.si/conf2016/files/Criminal-Justice-CE- Europe.pdf 

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/352 

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-

radova-2020.pdf 

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-

radova-oktobar-2021-1.pdf 

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-

radova-decembar-2021.pdf 

https://bekmen.rs/zbornik/2019/2019-Zbornik-ENG.pdf 

https://bekmen.rs/zbornik/2020/2020-Zbornik-ENG.pdf 

https://bekmen.rs/zbornik/2021/2021-Zbornik-ENG.pdf 

https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/ 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik_Radova_2017.pdf 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2019/01/DKU-Radovi-2018-1.pdf 

https://dku.hr/wp-content/uploads/2022/05/DKU-2021-final.pdf 

YES 

3.1 A peer-reviewed scientific journal that is indexed in at least one electronic 
database of peer-reviewed journals available online, such as:  

Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, 

SCImago Journal Rank 
 

1. Name of the scientific journal: Conference Proceedings 

YES 

https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-Proceedings_2020.pdf
https://mianu.org/wp-content/uploads/2021/02/SETI-II_Book-of-Proceedings_2020.pdf
https://www.fvv.um.si/conf2016/files/Criminal-Justice-CE-%20Europe.pdf
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/352
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2020.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2020.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-oktobar-2021-1.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-oktobar-2021-1.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-decembar-2021.pdf
https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-radova-decembar-2021.pdf
https://bekmen.rs/zbornik/2019/2019-Zbornik-ENG.pdf
https://bekmen.rs/zbornik/2020/2020-Zbornik-ENG.pdf
https://fb.uklo.edu.mk/za-fakultetot/izdavacka-dejnost/зборник/
https://dku.hr/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik_Radova_2017.pdf
https://dku.hr/wp-content/uploads/2019/01/DKU-Radovi-2018-1.pdf
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Order 

number 
 

GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 

the general 
conditions yes 

/ no 
 

2. Name of the electronic database of magazines: 
Fourth International Conference of Social Sciences NORDSCI 

www.nordsci.org Exclusive Online Event 2021 

   3. Title of the paper: Book 2, Conference Proceedings,, ISSN 2603-4110, 

ISBN 978-619-7495-14-3, 265-274 pp, DOI paper 

10.32008/NORDSCI2021/B2/V4/23 

4. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal:  Conference Proceedings – Horizons 

2. Name of the electronic database of magazines: 
https://www.uklo.edu.mk/tabs/view/5f8ba8934fc265a366cf2bc73405b9be 

3. Title of the paper:   "National Security of the Republic of Serbia"  

4. Year of publication: 2020 
DOI 10.20544/HORIZONS.A.27.4.20.P11 UDC 355.45.02(497.11)”2009/2019” 

355.45:355.43(497.7)”2009/2019” 

3.2 A scientific journal in which the papers published are subject to review 

and which has an international editorial board in which members from at 
least three countries participate, and the number of members from one 

country may not exceed two thirds of the total number of members. 

1. Name of the scientific journal: 

 „USAGLAŠAVANJE PRAVNE REGULATIVE SA PRAVNIM 

TEKOVINAMA (ACQUITS COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ - 

Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih - ZBORNIK RADOVA - 2019 

2. International Editorial Board (total number of members, number and 

affiliation by country): 15 total number of members - 3 are from Bosnia and 
Herzegovina - 4 are from Serbia - one is from Montenegro - one is from 

Slovenia - two are from Hungary - one from Macedonia and three are from 

Croatia 

1.Name of the scientific journal: 

 „USAGLAŠAVANJE PRAVNE REGULATIVE SA PRAVNIM 

TEKOVINAMA (ACQUITS COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ - 

Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih - ZBORNIK RADOVA - 2020 

2. International Editorial Board (total number of members, number and affiliation 

by country): 

21 total number of members - 6 are from Bosnia and Herzegovina - 6 are from the 

Republic of Serbia - 2 are from Macedonia - 2 are from Croatia - 1 from Austria - 
2 from Hungary - 1 from Slovenia and 1 from Montenegro 

 

YES 

3.3 Scientific journal in which papers published are subject to review and 

which is published in a member state of the European Union and / or the 

OECD 

1. Name of the scientific journal: Conference Proceedings 

2. Name of EU / OECD member - Republic of Croatia 

   3. Title of the paper: OCCURRENCES OF ENDANGERMENT IN 

CONTEMPORARY CORPORATION 

 

https://www.uklo.edu.mk/tabs/view/5f8ba8934fc265a366cf2bc73405b9be
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Order 

number 
 

GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 

the general 
conditions yes 

/ no 
 

1. Year of publication: 2020 

Name of the scientific journal: Conference Proceedings 

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe 

From Common Sense to Evidence-based Policy-making, Conference 

Proceedings 
2. Name of EU / OECD member - Slovenia 

   3. Title of the paper: ROLE OF CORPORATE SECURITY 

4. Year of publication: 2018 

 

3.4 Book or part of a book reviewed and published in a Member State of the 

European Union and/or OECD 

1. Title of the book: 

2. Name of EU / OECD Member ________ 

3. Publisher, year and place of publication: _____________ 

NO 

3.5 Proceedings of peer-reviewed scientific papers presented at international 
academic conferences where the members of the program or scientific 

committee are from at least three counties 

 

1.Collection title: Conference Proceedings 

2. Name of the international gathering: 11th International Scientific 

Conference on the topic "The Euro-Atlantic Values in the Balkan 

Countries" 
3. Names of the countries: Romania, Bulgaria, Turkey, Slovenia, Serbia, 

Bosnia and Herzegovina, Republic of North Macedonia 

   4. Title of the paper: "Politics of National Security of the Republic of 

Montenegro" 
5. Year of publication: 2020 
 

1. Collection title: Conference Proceedings 
2.Name of the international gathering: International Scientific Conference 

“LEGAL SYSTEM IN THE PERIOD OF THE NEW REALITY” 

3. Names of the countries: Poland, Hungary, North Macedonia, Serbia 

   4. Title of the paper:   "INTELLIGENCE IN MODERN GLOBAL 

CONDITIONS" 

5. Year of publication: 2021 

 
 

1. Collection title: Conference Proceedings – BeKMen, 2020".   

2. Name of the international gathering: Sixth International Scientific - 

Professional Conference "Security and Forum Crisis Management - Theory and 

Practice, BeKMen, 2020". 

3. Names of the countries: Republic of Serbia, Croatia, Italy, Bosnia and 

Herzegovina, Republic of North Macedonia, Slovenias, Montenegro 

4. Title of the paper: "Swot Analysis of the Threats of Terrorism in the Republic 

ДА 
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Order 

number 
 

GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 

the general 
conditions yes 

/ no 
 

of North Macedonia" 

5.Year of publication: 2020 

 

3.6 Translations of capital works in areas determined by the National Council 
for Higher Education and Scientific Research 

1. Title of the translated capital work: 
 

4 Published peer-reviewed textbook, monograph, practicum or collection of 
assignments from the scientific field for which it is selected 

1. Title of the textbook, monograph, practicum or collection of tasks: 

-Global Security – Place and year of publication; Publisher Faculty of 
Security, Skopje, 2015 

-Corporate Security – Publisher Faculty of Security, Skopje, 2017 

-Security Tactics and Technique - Publisher Faculty of Security, Skopje, 
2017 

YES 

5 Previous selection in teaching-scientific title – associate professor, data 

and number of the Bulletin: 426 from 03.04.2017 
 

YES 

6 
Has the ability to perform higher education activity YES 

 

 

 

ASSESSMENT OF THE SPECIAL CONDITIONS FOR ELECTION IN TEACHING-SCIENTIFIC, 

TEACHING-PROFESSIONAL AND ASSOCIATE TITLES 

 

In addition to meeting the general requirements set out in the Law on Higher Education, the candidate Dr. 

Tatjana Gerginova PhD also meets the special requirements for election to the title provided by the 

rulebook for election to titles at University “St. Kliment Ohridski" – Bitola. For the fulfillment of the 

conditions, the candidate has submitted appropriate documentation and they are given in Table – Annex 1 

of the Rulebook on the criteria and procedure for selection in teaching-scientific, teaching-professional 

and associate titles at University “St. Kliment Ohridski" – Bitola. The conditions in the tables that the 

candidate meets are marked with an "X". 

TABLE FOR ASSESSMENT OF THE FULFILLMENT OF THE SPECIAL CONDITIONS FOR 

SELECTION IN TITLES 

(every fulfilled condition is denoted by X) 
The table ia an integral part of the Report for selection in all titles, of the Candidate Associate Professor 

Dr. Tatjana Gerginova PhD 

(filled in by review committee) 

 

FIRST CRITERION  
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Results of scientific research work 

CONDITIONS Х 

The candidate is cited in at least one paper (for selection as assistant professor, supervisor or senior 

lecturer), two papers (for selection as associate professor or professor of higher vocational school), i.e. 
three papers (for selection as full professor) by authors whose papers are published in a reference 

scientific publication. The citation of the papers is confirmed by a written proof with the submission of the 

papers where the candidate is quoted or through a web search engine for citation (Google Scholar 

candidate profile or similar) 

-this can be seen through insight into the activities of the Candidates of the Second Cycle studies 

and Third Cycle studies (Doctoral project) 

 

 

X 

 

Of the total published papers in the last five years, has published a paper in journal or 

publication indexed in one of the following databases: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson 

Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (published papers 

should be noted at the university repository http://eprints.uklo.edu.mk/) 
 

The candidate has published the papers of the university repository http://eprints.uklo.edu.mk 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gerginova=3ATatjana=3A=3A.html 

 

 

X 

Has published at least three additional papers in reference scientific publications from the number 

provided with the general conditions for selection in the appropriate title 
X 

Is accredited as a mentor of the third cycle of studies (whether in the last 5 years)    

 Decision on Accreditation of Doctoral Mentors no. 08-420 / 2 from 12.04.2021 adopted by the 
Board for Accreditation of Higher Education of the Republic of North Macedonia -  I can be a 

mentor of up to three candidates in the Study Program Security. 

 Decision for accreditation of a mentor of students of the Second cycle studies no. 17-155 / 2 

dated 19.10.2016 adopted by the Board for Accreditation and Evaluation of Higher Education of 

the Republic of Macedonia. 

X 

Managed or participated in a research project or manages or participates in an ongoing research project X 

Held a plenary or honorary lecture at an international gathering or moderated a scientific conference 

session  
X 

Has been or is a member of the editorial (organizational) or scientific (program) board of an international 

scientific conference or international scientific journal 
-Member of the Editorial Board for publishing the International Yearbook of the Faculty of Security for 

2019. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council no. 08-884 / 6 from 21.11.2019 for the establishment of 

the Editorial Board for the publication of the International Yearbook of the Faculty of Security for 2019 

The candidate has been appointed a member of the Editorial Board. 

-Member of the Editorial Board for publishing the International Yearbook of the Faculty of Security for 

2020 and 2021. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council no. 08-188 / 5 from 18.03.2021 for the establishment of 

the Editorial Board for the publication of the International Yearbook of the Faculty of Security for 2021 

The candidate has been appointed a member of the Editorial Board. 

- Member of the Competition Commission for implementation of the procedure for enrollment of students 
in the Second cycle of studies for the academic year 2019/2020. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Security - Skopje no. 08-518 / 19 from 

27.06.2019 The candidate has been appointed a member of the Competition Commission for conducting a 

procedure for enrollment of students in the Second cycle of studies in the academic year 2019/2020. 

- Member of the Publishing Commission of the Faculty of Security in two term periods from 2016 until 

today. With Decision of the Teaching-Scientific Council no.02-2 / 108 

from 23.11.2016 for the establishment of the Commission for Publishing activity at the Faculty of 

Security, Dr. Tatjana Gerginova has been appointed a member of the Commission for Publishing activity 

with a mandate of 4 years. 

- Member of the Electoral Commission for members of the Senate of the University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola. 

X 

http://eprints.uklo.edu.mk/
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gerginova=3ATatjana=3A=3A.html
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-Member of the Commission for conducting a secret ballot for the election of the Dean of the Faculty of 

Security, Skopje, 2019. 
With Decision no. 08-723 / 2 from 19.11.2019 at the Teaching - Scientific Council of the Faculty of 

Security - Skopje at the University "St. Kliment Ohridski ,, - Bitola, Dr. Tatjana Gerginova has been 

appointed a member of the Commission for selection of the Dean of the Faculty of Security - Skopje. 

Has been a reviewer of at least one scientific research or professional paper 

1. Dr. Tatjana Gerginova wrote a review of the paper entitled: "CONFLICT OF CIVILIZATIONS - 

MYTH OR REALITY" – Regarding the International Scientific and Professional Conference entitled 

"Security, political and legal challenges of the modern world" organized by the University "St. Kliment 

Ohridski - Bitola, Faculty of Security - Skopje and the Faculty of Law from Kicevo, which took place in 

Bitola. 

 
2. Review of the paper entitled "HAPPY AND GOOD AS ANNUAL EXPOSURES U SAVREMENOM 

DRUŠTVU" - The paper is published in the Proceedings of the International Scientific - Professional 

Conference "Security and Crisis Management - Theory and Practice - BeKMen - 2020". 

 

3. Review of the Paper entitled "THREE DECADES OF PRIVATE SECURITY: MACEDONIAN 

EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" – The paper is published in the Proceedings of the 12th 

International Scientific Conference - 30 YEARS OF INDEPENDENT MACEDONIAN STATE 
organized by the Faculty of Security - Skopje. 

 

4.Review of the paper entitled "MODELING SYSTEM SAFETY AND PROTECTION PREVIOUS 

PRE-FORCE" - the paper is published in the Proceedings of the 7th INTERNATIONAL STRUCTURAL 

CONFERENCE" SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT - THEORY AND PRACTICE", "BEKMen-

2021" (Belgrade, 30.09. - 01.10.2021). 

 
5.Review of the Paper with the Title "FIRE HANDLING TRAINING IN THE PRIVATE SECURITY 

SYSTEM" - the paper is for publication in the Proceedings of the 7th INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION CONFERENCE "SAFE AND CRISIS BEFORE", - THEORY AND PRACTICE", 

"BEKMen-2021" (Belgrade, 30.09. - 01.10.2021). 

6. Review of the paper entitled "Change of security paradigm and hybrid threats" - the paper is written in 

connection with the 6th Zagreb Police College Research Days (20.03.2019) 

7. Review of the paper entitled: "CONFLICT OF CIVILIZATIONS - MYTH OR REALITY" - Regarding 

the International Scientific and Professional Conference entitled "Security, political and legal challenges 

of the modern world" organized by the University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, Faculty of Security - 

Skopje and the Faculty of Law from Kicevo, which was held in Bitola. 

X 

Has been a reviewer of at least one university textbook, aid, monograph, practicum, collection of 

assignments, etc. 
 

Has been a reviewer of project proposals and / or final reports from approved projects    

Has been a reviewer of proposals for national and international awards for scientific achievements    

Is a member of domestic or foreign scientific associations, societies or institutes. 
-Member of the International Board of the Conference for organizing an International Scientific 

Conference on "30 years of independent Macedonian state", 

With the Decision for establishment of the International Program Board for the International Scientific 

Conference Ohrid 2021 "Security Horizons" from 19.11.2020 The candidate is appointed a member of the 

International Board. 

- Member of the Scientific Committee for Organizing an International Scientific Conference entitled 

"Harmonization of Legal Regulations with the European Union (Acquis Communautaire) European Union 

- Standing in Bosnia and Herzegovina and Other Experiences", organized by the Research Center of Banja 

Luka and in cooperation with the Institute for urgent law from Belgrade, Republic of Serbia (at all 

Conferences) for the period 2017 - 2021. 

- Member of the Organizing Committee for organizing the XI th International Scientific Conference on 
the topic 11th "Euro-Atlantic values in the Balkan countries", Ohrid, 2020. 

Member of the Scientific Committee for Organizing an International Scientific Conference entitled 

"Harmonization of Legal Regulations with the European Union (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) 

X 
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EUROPEAN UNION - Becoming in Bosnia and Herzegovina and the Experiences of Others, organized 

by the Research Center in equivalent law from Belgrade, Republic of Serbia (at all Conferences). 
- Member of the Organizing Committee for Organizing International Conferences organized by an 

international scientific and professional conference entitled "Security and Crisis Management - Theory 

and Practice," Security for the Future "organized by the INTERNATIONAL FORUM" BEZDEDNOST 

ZA BUDUĆNOST Belgrade " Serbia (2018 - 2021). 

Has realized or is in the process of realization of postdoctoral studies abroad    

Received a state or international award for scientific achievements in the wider scientific field in which he 

deals professionally   
 

Has published a peer-reviewed textbook, monograph, practicum or collection of assignments from the 

scientific field for which he / she is selected (as an author or co-authored) 

With the entry into force of the New Law on Higher Education (Official Gazette of RM 82/2018), this 

criterion "Has published a peer-reviewed textbook, monograph, practicum or collection of assignments in 

the scientific field for which it is selected (as an author or co-authored) "- TABLE FOR EVALUATION 

OF THE FULFILLMENT OF THE SPECIAL CONDITIONS FOR SELECTION IN TITLES - FIRST 

CRITERIA - Results of scientific-research work, became part of the general criteria for selection of a 

professor. This criterion can not be evaluated as a condition of the special criteria 
Dr. Tatjana Gerginova PhD is the author of a basic textbook entitled: "Global Security", - Publisher - 

Faculty of Security, 2015 

Dr. Tatjana Gerginova PhD is the Author of a Basic textbook entitled: "Security Tactics and Techniques" 

and "Corporate Security", Publisher - Faculty of Security. 2017 

X 

total conditions met from the first criterion 10 

 

SECOND CRITERION  

Results and experience in the teaching activity and preparation of teaching and scientific-research youth 

CONDITIONS Х 

Has been or is employed as a teacher in another unit of the University or in another higher education 

institution from the country or abroad  

In the period from 20 to 24.09.2021, Dr. Tatjana Gerginova PhD was part of the Erasmus + program for 

mobility of academic staff. In this regard, she has lectured at the University of Velika Gorica, Faculty of 

Crisis Management, Croatia. The lectures referred to the cooperation and comparison of public and 

private security in Macedonia and Croatia. 

X 

Participated in a commission for selection of other teachers and / or collaborators  

Participated or participates in the realization of the teaching of the second or third cycle of studies  

Dr. Tatjana Gerginova teaches at the Second Cycle Studies of the subjects:Intelligence and 

counterintelligence; Intelligence services; Corporate security; Global Security - Contemporary 

Challenges, Risks and Threats; Modern theories and concepts in private security. 
Third cycle studies - Study program "Security" - Dr. Tatjana Gerginova PhD teaches the subjects: "Global 

Security - Modern Scientific Considerations"; "National and International Security"; "Modern theories 

and concepts in private security"; and "Intelligence Service in Contemporary International Relations." 

Dr. Tatjana Gerginova is a member of the examination commissions for the Second and Third Cycle 

studies. 

X 

Realized international mobility of a foreign university or foreign higher education institution on various 

grounds 

In the period from 20 to 24.09.2021, Dr. Tatjana Gerginova PhD was part of the Erasmus + program for 

mobility of academic staff. In this regard, she has lectured at the University of Velika Gorica, Faculty of 

Crisis Management, Croatia. 

X 

Participates or has participated in a study program taught in English or offered a subject in English as a 

mobility window    

In the period from 20 to 24.09.2021, Dr. Tatjana Gerginova PhD was part of the Erasmus + program for 
mobility of academic staff. In this regard, she has lectured at the University of Velika Gorica, Faculty of 

Crisis Management, Croatia. The lectures referred to the cooperation and comparison of public and 

private security in Macedonia and Croatia. 

 

Realized lecture at a foreign higher education institution (guest, professional, honorary, etc. X 
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Prepared digital resources (presentations, exercises, questions, quizzes, etc.) for students for at least one 

subject and placed them on an online platform for distance learning (Moodle, etc.) or on the website of the 
unit or University  

Dr. Tatjana Gerginova Publishes Teaching Contents, Presentations and Question Lists for First 

Colloquium, Corrective Colloquium, Second Colloquium and Exam for Students of First and Second 

Cycle Studies and for Candidates of Third Cycle Studies. 

X 

Has been a member of the Commission for evaluation or defense of master, specialist or doctoral thesis  

Dr. Tatjana Gerginova was a member of the Commission for evaluation and defense of master's thesis, as 

well as a member of three Commissions for evaluation of the topic of preparation of master's thesis for 

candidates of the second cycle of studies. 

-Member of the Commission for evaluation and defense of the master thesis entitled "Road traffic safety - 

conditions and perspectives in the municipality of Prilep" by the candidate Monika Babanoska. The public 

defense of the said master thesis was held on 08.07.2020 through the means of public communication. 

-Teaching - Scientific Council of the Faculty of Security - Skopje at the University 

 ,, St. Kliment Ohridski ,, - Bitola, at the session held on 24.04.2019, with Decision no. 08-362 / 14 from 
24.04.2019 forms a Commission for evaluation of the suitability of the topic for preparation of a master's 

thesis entitled "Security-Counterintelligence Service under the authority of the Government of RSM-

guarantor of state security" by the candidate Goran Smilevski : Associate Professor Dr. Tatjana Gerginova 

is a member of this Commission. 

-Teaching - Scientific Council of the Faculty of Security - Skopje at the University "St. Kliment Ohridski 

,, - Bitola, at the session held on 17.12.2020, with Decision no. 08-800 / 16 dated 17.12.2020 establishes a 

Commission for evaluation of the suitability of the topic for preparation of a master thesis entitled 

"Reforms in the Security-Intelligence Services in the Republic of Northern Macedonia, with special 

reference to the supervision and control over the services" by the candidate Zlatko Danilov. Associate 

Prof. Dr. Tatjana Gerginova is a member of this Commission. 

X 

Has been a mentor or a member of the commission for defense of diploma thesis  

In the past five years, Dr. Tatjana Gerginova has been a mentor to 9 students and a member of the 
Commission for Defense of Diploma Thesis of 15 students. 

X 

Has taught or is teaching a new subject that is being introduced to the study program for the first time. 

D-r Tatjana Gerginova teaches new subjects that are introduced for the first time in the Study programs of 

the First, Second and Third cycle studies. 

Member of the Subject Commission for realization of teaching of the Second cycle studies of the subjects: 

Intelligence and counterintelligence; Intelligence services; Security tactics and technique; Corporate 

security; Global Security - Contemporary Challenges, Risks and Threats; Contemporary theories and 

concepts in private security and Participation in the realization of the Exam - Final assessment. 

Member of the Subject Commission for realization of teaching of the Third cycle studies for the subjects 

"Modern theories and concepts in private security"; "Global Security - Contemporary Scientific 

Considerations" and "Intelligence Service in Contemporary International Relations" and Participation in 

the realization of the Exam - Final Assessment. 

X 

Participated or participates in the preparation of a report for accreditation of a study program of the first, 
second or third cycle of studies 

Dr. Tatjana Gerginova is a member of the working group for preparation of the Elaborate for re-

accreditation of SP Criminalistics for Second Cycle Studies, 2021. 

With Decision No. 08-620 / 6 from 29.09.2021 for establishing a Working Group for preparation of the 

Elaborate for re-accreditation of SP Criminalistics for the Second Cycle University Studies from 

29.09.2021 The candidate Dr. Tatjana Gerginova has been appointed a member of the Commission. 

X 

Has gained experience in higher education as: Rector; Vice-Rector; Dean / Director; Vice Dean / Deputy 

Director; Head of Internal Organizational Unit / laboratory; Member of the University Senate; Member of 

a Faculty or university Commission; Head of ECTS at the University / Unit; Member of the Council for 

Doctoral Studies at the University / Unit; member of the Self-Evaluation Commission; member of the 

Interuniversity Commission; member of the Accreditation and Evaluation Board.  

Dr. Tatjana Gerginova is a member of the Faculty Committees 

Member of the Board for Cooperation and Public Trust, 2021. 
- Decision on establishing a Committee for Cooperation and Public Trust no. 08-258 / 4 from 22.04.2021 - 

The candidate has been appointed a member of this Board. 

X 
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- Member of the Publishing Commission of the Faculty of Security. 

With Decision of the Teaching-Scientific Council no. 08-580 / 4 from 17.09.2021 for the establishment of 
the Commission for Publishing activity at the Faculty of Security, the Candidate has been appointed a 

member of the Commission for Publishing activity with a mandate of 4 years. 

- Member of the working group for preparation of the Elaborate for re-accreditation of SP Criminalistics 

for Second Cycle Studies, 2021. 

With a Decision for establishing a Working Group for preparation of an Elaborate for re-accreditation of 

SP Criminalistics for the Second Cycle University Studies from 29.09.2021 The candidate has been 

appointed as a member of the Commission. 

-Member of the Council of the Second Cycle Studies - By Decision of the Teaching-Scientific Council of 

the Faculty of Security - Skopje no. 08-5 / 136 from 17.10.2017 Dr. Tatjana Gerginova has been elected a 

member of the Teachers' Council of the second cycle university studies at the Faculty of Security - Skopje 

Has a positive assessment of at least 3, 5 of the conducted self-evaluations in the last 5 years. 

The candidate, Dr. Tatjana Gerginova, received a positive grade from the anonymously conducted survey 

of students at the Faculty of Security, Skopje. According to reports published on Iknow - the system of Ss. 
Kliment Ohridski Bitola, the average grades for prof. Dr. Tatjana Gerginova in the academic years 

2017/2020 and 2021/2022 are moving (https://anketi.uklo.edu.mk/Professor). 

 

2017/18 = 4,799205; 2018/19 = 4,40611: 2019/2020 = 4,139425; 2020/21 = 4,068608; и 2021/22 (winter 

semester data) = 4,0048 

X 

total fulfilled conditions from the second criterion 11 

 

THIRD CRITERION 

Professional-applied or professional-artistic activity 

CONDITIONS Х 

Participated or participates in a working group / body for preparation of study, revision, report, conceptual 

design, expert analysis, expertise, architectural solution, strategy, rulebook, statute, law, etc.  

-Dr. Tatjana Gerginova has a License for expertise in the field of security, number 07-4147 / 1 from 

30.12.2015. 

-Dr Tatjana Gerginova is a member of the working group for preparation of the Elaborate for re-

accreditation of the SP Criminalistics for the Second cycle of studies, 2021. 

- Dr. Tatjana Gerginova participated in a public debate in the Committee on Defense and Security 

regarding the Draft Law on the National Security Agency and the Draft Law on Coordination of the 

Security-Intelligence Community of the Republic of North Macedonia. 18.02.2019 

 

X 

He attended trainings, seminars, round tables, courses, forums, workshops, etc. of professional or 

professional character organized by inter. or domestic institutions 

Participation in a training on "Advanced techniques in the application of MS WORD" held at the Faculty 

of Security - Skopje. 
-Participation in training for using Microsoft Office365 

 

X 

Holds a certificate or authorization for expert or professional development issued by a relevant institution 

Above are all the Participations of Dr. Tatjana Gerginova at numerous Conferences for which she holds 

Certificates. 

X 

Is or was hired as an expert by an international or domestic professional organization, institution or 

association  
 

(Co) author of a book / monograph in a professional field / dictionary / encyclopedia  

Dr. Tatjana Gerginova is the Author of a Basic textbook entitled: "Global Security", Publisher - Faculty of 

Security, Skopje, 2015 

Dr. Tatjana Gerginova is the Author of a Basic textbook entitled 

"Security Tactics and Technique" and "Corporate Security", Publisher - Faculty of Security, Skopje, 2017 

X 

Participated in the realization of training / seminar / course / workshop / summer school for the needs of 

commercial and non-commercial activities 

In 2019, Dr. Tatjana Gerginova gave lectures to the employees of the Intelligence Agency of the Republic 

of Macedonia, within the cooperation between the Faculty of Security and the Intelligence Agency. 

X 

Has been or is a member of a national or international jury in the field in which he is elected   
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Realized a translation of a book or part of a book   X 

Participated in the design, development or implementation of software or ICT solutions  

Participated in the implementation of project activities in projects funded by the EU or other domestic or 

foreign funds  
The Faculty of Business Studies and Law at the University "UNION-Nikola Tesla" (Yuri Gagarina 149a, 

New Belgrade, Serbia), initiates the activity for creating a thematic monograph of international knowledge 

- DOMASAJI STRATEGIJE EUROPSKE UNIJA ZA ZAPADNI BALKAN. The patron of the 

monograph is the Ministry of European Integration of the Government of Serbia. The main goal for the 

preparation of the thematic monograph is through the application of scientific and professional 

knowledge, experiences, and through research and ideas contribute to the scientific understanding of the 

conditions that determine the application, the implementation of the EU Strategy for the Western Balkans, 

(A Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU Engagement with The Western Balkans), 

which was adopted by the European Commission in February 2018. Hence, Dr. Tatjana Gerginova has 

been appointed a Member of the Scientific Committee for the preparation of a thematic monograph of 

international importance entitled "Domasaj strategije Evrorpske unije za Zapatni Balkan", organized by 

the Faculty of Business Studies and Law, University „UNION – Nikola Tesla“, Belgrade, Republic of 
Serbia, 2019 - Decision on Appointment of members of the Scientific Board and Reviewers number 

200/19 from 15.04.2019 adopted by the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Business Studies 

and Law at the University "UNION-Nikola Tesla", Belgrade. 

X 

Participated in promotional activities at Faculty 

Dr. Tatjana Gerginova was part of the promotional activities of the Faculty of Security in the past five 

years, which were related to promoting the opportunities for enrollment of students in the first cycle of 

studies to students in high schools. 

X 

Has been the editor of a dictionary or encyclopedia    

Registered patents / innovations accepted by the State Office of Industrial Property 

 

Reviewed a textbook for primary or secondary education in the narrower or wider area for which the 

selection is made   
 

Has published a professional article in domestic or foreign publications (magazine, newspaper, collection 

of papers, etc.)  

Dr. Tatjana Gerginova has published several Articles for Academia.edu -updates@academia-mail.com 

X 

Proofreader of papers in foreign / Macedonian language      

Participates in a laboratory and field research or measurement intended for the economy     

total requirements of the third criterion 8 

 TOTAL REQUIREMENTS OF ALL THREE CRITERIA 29 
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CONCLUSION AND PROPOSAL 

 

Based on the entire submitted documentation and personal knowledge of the candidate, the 

Review Committee positively evaluates the teaching-educational, scientific-research and 

professional-applied activity, as well as the activity of wider interest of Dr. Tatjana Gerginova 

PhD. Based on the presented data on the overall activity of the candidate from the last election 

until today, the Commission concluded that Dr. Tatjana Gerginova PhD has scientific and 

professional qualities and according to the Law on Higher Education and the Rulebook on 

criteria and procedure for selection in teaching-scientific, teaching-professional and associate 

titles at the University "Ss. Kliment Ohridski ”- Bitola, meets all the conditions to be elected in 

the teaching-scientific title FULL PROFESSOR in the scientific fields: "Other - Security in the 

Private Sector" (51610) and "Other - Security Sciences" (51610). 

According to the above, the Commission has the honor and pleasure to propose to the Teaching-

Scientific Council of the Faculty of Security in Skopje, to apply the candidate Dr. Tatjana 

Gerginova PhD in the teaching-scientific title FULL PROFESSOR in the scientific fields: 

"Other - Security in the Private Sector" (51610) and "Other - Security Sciences" (51610). 

 

 

 

 

 

                                                         REVIEW COMMITTIEE: 

 

                                                  1.Dr.sc. Pere Aslimoski, full professor, sr 

                                                  2. Dr.sc. Vladimir Pivovarov, full professor, sr 

                                                 3. Dr.sc. Bozidar Forza, full professor, sr 
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