Асоцијацијата за корпоративна безбедност - Скопје во соработка со Институт
за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија - Скопје,
организираат Меѓународна научна и на стручна конференција:
„Форензичката дејност и приватното обезбедување во услови на пандемија
Ковид 19 - состојби и предизвици“

Почитувани,
Ве повикуваме со сопствен научен и стручен труд активно да учествувате во работата на
меѓународна научна конференција: „Форензичката дејност и приватното обезбедување во
услови на пандемија Ковид 19 - состојби и предизвици“ која ќе се одржи на 28.06.2021
година во Скопје
Мисијата и цели на меѓународната конференција
Мисијата на конференцијата се состои во потребата да се фокусира вниманието на
академската, научна и стручна заедница кон современите предизвици со кои се соочуваат
форензичката дејност и приватното обезбедување, во услови на појава на современа
здравствена закана за безбедноста каква што е Ковид - 19. Кривично-правната, безбедносната,
форензичката, медицинската и другите научни подрачја постојат и егзистираат со цел да ги
пронајдат одговорите на проблемите со кои се соочува цивилизираното општество и на тој
начин да обезбеди натамошен развој и напредок.
Целите на конференцијата се однесуваат на потребата од јакнење на улогата на
научната и стручна заедница во однос на новите безбедносни движења и процеси од аспект на
детектирање на актуелните предизвици во сите аспекти од општественото живеење и
работење. Оттука, конференцијата има теоретска и практична цел и настојува да даде ефикасен
придонес во клучните области од човековото функционирање и живеење.
Службени јазици на конференцијата се англиски, српски и македонски.
Тематски подрачја
Темите на конференцијата опфаќаат научни полиња кои обработуваат различни аспекти од
научните подрачја.
Меѓународната научно-стручна конференција програмски е структуирана во посебни тематски
целини:
1. Современи безбедносни здравствени предизвици и закани;
2. Функционирање на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија во услови на пандемија Ковид - 19;
3. Функционирање на приватниот сектор за безбедност во услови на пандемија Ковид - 19;
4. Современите предизвици и форензичката дејност;
5. Градење на соработка помеѓу агенциите за приватно обезбедување, детективските агенции,
јавниот сектор.

Програмски одбор
1.проф. д-р Атанас Козарев, Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје - претседател
2. проф.д-р Ацо Станков, Раководител на Институт за судска медицина, криминалистика и
медицинска деонтологија, Медицински факултет Скопје - потпретседател;
3.проф. д-р Драган Триван, Факултет за деловни студии и право, Универзитет Унион Никола
Тесла, Белград, Претседател на Српската асоцијација на менаџери за корпоративна
безбедност - член;
4. проф. д-р Денис Чалета, Институт за корпоративни и варностни студии, Љубљана - член;
5. проф. д-р Златко Јаќоски, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија, Продекан на Медицински факултет, Скопје - член;
6. проф. д-р Лада Садиковиќ, Факултет за криминологија, криминалистика и сигурносни
студии, Универзитет во Сараево - член;
7. проф. д-р Стојан Славески, Директор на Дирекција за безбедност на класифицирани
инфорамции - член;
8.проф. д-р Верица Попоска, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија, Медицински факултет, Скопје - член;
9. проф. д-р Никола Протрка, Висока полициска школа, Полициска академија, Загреб - член;
10.проф. д-р Здравко Скакавац, Факултет за правни и деловни студии, Универзитет Др.
Лазар Вркатиќ, Нови Сад - член;
11.проф. д-р Хаджиб Салкиќ, Висока Школа “ЦЕПС”, Кисељак - член.
Организационен одбор
1. проф.д-р Фердинанд Оџаков– претседател
2. м-р Сузана Арбутина – секретар
Учесници
Учесници на конференцијата ќе бидат:
- универзитетски професори и соработници (асистенти);
- студенти на I, II и III циклус на студии (специјалистички, магистерски и докторски студии);
- деловна заедница и корпоративен сектор
Насоки за учесниците (Рокови)
1. Авторите најдоцна до 05.06.2021 година да испратат апстракти на официјалната e-mail
адреса на конференцијата: info@korporativnabezbednost.mk
2 .Програмскиот одбор да ги извести авторите за прифаќање на нивните апстракти
најдоцна до 15.06.2021 година.
3. Конференцијата ќе се одржина 28.06.2021 година.
4. Целосните трудови ќе бидат објавени во електронска форма.
5. Учесниците на конференцијата ќе добијат формален писмен сертификат за нивното
учество на меѓународната научна конференција од страна на организаторот
Се радуваме на Вашето присуство и соработка.
Добре ни дојдовте!

