
 

 

               

 

 

 

    PRESS RELEASE    

 

Скопје, 23 февруари 2018 г. 

 

Церемонија за свечено отворање на Твининг проектот 

‘ПОНАТАМОШНО ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСТРАГИ НА МЕСТО НА 

НАСТАН’ 

 

На ден петок, 23 февруари 2018 г. во 10:00 ч претпладне, во просториите на Инфо 

Центарот на Делегацијата на ЕУ ќе се одржи церемонијата за свечено отворање на 

проектот ‘Понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место на настан’. 

Спроведувањето на проектот започна на 8 февруари и истиот ќе трае 21 месец. 

Главен корисник е Министерството за внатрешни работи, односно Одделот за 

криминалистичко технички испитувања и вештачења, а партнери во спроведувањето 

на проектот од земјите членки се Центарот за криминалистичко технички науки при 

Полицијата на Литванија и Одделот за криминалистичко технички служби при 

државната Полиција на Латвија. Буџетот предвиден за спроведување на проектот 

изнесува 1.050.000,00 евра.  

ДНЕВЕН РЕД  

Модератор: Мерита Шериф 

09:45 – 10:00 РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРИСУСТВО 

10:00 - 10:05 ОТВОРАЊЕ НА ЦЕРЕМОНИЈАТА 

10:05 – 10:20 Обраќање на Министер за внатрешни работи г-дин Оливер 

Спасовски 

10:20 - 10:35 Обраќање на г-дин Јаромир Левичек, Делегација на ЕУ 

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ  

10:35 – 10:50 Г-дин Слободан Оклевски, Лидер на проектот од земјата 

корисник 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

10:50 – 11:05 Г-дин Дариус Жвиронас, Лидер на проектот од земјата членка 
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11:05 – 11:10 

 

 

ПАУЗА 

11:10 – 11:45 Г-дин  Полс Круминш, јуниор Лидер на проектот 

Г-дин  Томас Бутримас, Постојан Твининг Советник  

11:45 – 12:00 Сесија за прашања и одговори. Дискусија. 

12:00 ч Коктел. Затворање на церемонијата 

 

За настанот ќе биде обезбеден симултан превод. 

 

Целта на овој проект е понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место 

на настан преку воспоставување на нова организациона структура, воспоставување на 

квалитетен систем за вршење на истраги на место на настан, воведување на нови 

методи и стандарди за прибавување и транспортирање на докази од местото на 

настанот, како и создавање предуслови за акредитација на Службите за 

криминалистичко технички истраги на место на настан на регионално и на локално 

ниво во согласност со стандардот ISO 17020:2012. 

 

За повеќе информации, Ве молиме обратете се кај:  

Г-дин Константин Јовановски, електронска  адреса:  

konstantin.jovanovski@eeas.europa.eu  

 Г-дин Слободан Оклевски, електронска адреса: 
Slobodan_Oklevski@moi.gov.mk 
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