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ОБРАЗОВАНИЕ
2011


Во моментот на постдипломски студии на Универзитетот „Јустинијан
Први“- Скопје Катедра за Казнено право и криминологија

1984


Правен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Скопје

1979


Гимназија „Јосип Броз Тито“, Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО
2012



Шеф на Делегацијата на Република Македонија во ГРЕКО (Група на
земји против корупцијата) - Совет на Европа

2006 – во тек
 Директор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители
1996 – 2006
 Судија во кривичниот оддел на Основен суд Скопје 1 Скопје

2000 -2002, 2005-2006
 Претседател на кривичниот оддел на Основен суд Скопје 1 Скопје
1985 – 1996
 Стручен соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје

ДОПОЛНИТЕЛНО ИСКУСТВО
2011


Член на Проектниот Комитет за јуриспруденција „МАТРА“ на Кралството
Холандија



Член на работната група и предавач за темата конфискација во рамките на
Проектот „Поддршка на антикорупциските мерки и политики“
со
Амбасадата на Кралството Велика Британија и Северна Ирска



Член на работната група за изготвување на Националната стратегија за
еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика



Член на Советот за реформи на правосудниот систем на Република
Македонија

2009 – 2010


Претседател на работната група формирана во министерството за правда за
подготовка на новиот закон за Академија за судии и јавни обвинители

2009


Претседател на работната група формирана во министерството за правда за
подготовка на акциониот план за имплементација на новиот Закон за
кривична постапка



Член на работната група за изработка на работни материјали за новиот Закон
за кривична постапка



Член на првата група на обучувачи за новиот Закон за кривична постапка



Член на тимот на обучувачи за новиот Закон за кривична постапка за МВР
на РМ



Член на работната група при Судскиот буџетски совет за изработка на
буџетска стратегија и работа на измените на Законот за извршување на
буџетот



Член на работната група во рамките на Меѓународната организација за
миграција (IOM) за подготовка на програма за обука за трговија со луѓе и
криумчарење мигранти



Член на работната група во рамките на USAID Проектот за изработка на
стратегија за судската власт за 2010 -2012 година



Претседател на издавачкиот одбор на „Јустиција“ – првото стручно списание
на Академијата за обука на судии и јавни обвинители



Претставник на Академијата - Член на Бирото на Лисабонската мрежа при
Совет на Европа

2006 – во тек


Член на Судскиот буџетски совет



Член на Советот за правосудни реформи



Член на работната група за подготовка на Националната Програма за
усвојување на правото на ЕУ (НПАА)

2005 – во тек


Претставник на Република Македонија во Консултативниот Совет на
Европски Судии при Совет на Европа и член на работната група на
Консултативниот Совет на Европски Судии од 2005 година непрекинато

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ


Превод и широка
дистрибуција на мислењата и рефернтните
документи на Советот на Европа и Советодавниот совет на европските
судии за судиите до судиите и јавните обвинители на Република
Македонија



Предавања и излагања во насока на презентација на мислењата на
консултативниот совет на европски судии и нивното инкорпорирање во
националното законодавство и пракса



Подготовка на компилација составена од мислењата на Советодавниот
совет на европските судии со референтни документи на Советот на
Еворпа и ОН, како и референтна пракса на Европскиот суд за човекови
права.



Предавања и излагања во врска со новиот закон за кривична постапка
и за измените на кривичниот законик, на одделни членови од
европската конвенција за човекови права



Изготвувач на двата тома на публикацијата „Меѓународни документи
за независно и ефикасно судство“.

