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CV - КРАТКА БИОГРАФИЈА 
 

 
 

 

 

 
  
III. РАБОТНО ИСКУСТВО    
1. England – R&J M Place LTD 
Период (од - до) 2002-2003 
Работно место QC – Quality control  
 
2. Основен суд Скопје I Скопје 
Период (од - до) 2004-2006 
Вид на организација  Суд  
Работно место Волонтер 
  
3. EOS Matrix Doo 
Период (од - до) 2006-2008  
Вид на организација Финансиски консалтинг 
Работно место Службеник за наплата 
 
4. Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање  
Период (од - до) 14.01.2008 
Адреса на работодавецот ул. Вељко Влаховиќ 
Вид на организација  Орган на државната управа  
Работно место советник  
 
5. Комисија за верификација на фактите  
Период (од - до) Од октомври 2012  до јули 2013 
Работно место советник  

I. ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ 
Име Сузана  
Презиме Таскова Аџикотарева 

II. ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.  
Институција  Правен факултет „Јустинијан Први”– Скопје,  

при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје 
Насока Правни студии 
Квалификација Дипломиран правник  

Институција  Министерство за правда  
 Уверение за положен правосуден испит 
Квалификација Дипломиран правник со положен правосуден испит 

Институција  Правен факултет „Јустинијан Први” – Скопје,  
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје 

Насока Постдипломски студии по Казнено право и криминологија 
Квалификација Магистер на правни науки од областа на казнено право 
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V. УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ  
 
Работилница од областа на Јавните набавки, Системот на плати, надоместоци, 
наградувања. Оценување на државните службеници и Јавната финансиска 
контрола-ЕУ концепт за сигурно и ранспарентно финансиско работење 
Датум (од - до) 25 - 27.09.2008  
Организатор Биро за јавни набавки 
 
Советување на тема „постапување на државните органи по претставките и 
предлозите на граѓаните" 
Датум  13.10.2009 
Организатор Министерство за правда  
   
Семинар во рамките на Твининг проектот во врска со измените и дополнувањата 
на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниви дела и 
финансирање на тероризам 
Датум  06.2008  
Организатор Во рамките на Твининг проектот 
  
59 Средба на правниците 
Датум (од - до) 29.10 - 01.11.2008 
Организатор Здружение на правници 
 
Обука во рамките на Твининг Проектот на тема: Измени на Законот за спречување 
на перење пари и други приноси од казниви дела и финансирање на тероризам  
Датум 12.2008 
Организатор Во рамките на Твининг проектот 
 
Обука во рамките на Твининг Проектот на тема: Потреба од човечки ресурси 
Датум (од-до) 09.12-12.12.2008 
Организатор Во рамките на Твининг проектот 
 
Советување за измени на Законот за спречување на перење пари и други приноси 
од казниви дела и финансирање на тероризам 
Датум (од - до) 12-16.01.2009  
Организатор TAIEX 
  
Обука за Комуникациски вештини 
Датум (од - до) 27-28.02.2009 
Организатор Мотива  
 
Во рамките на Твининг проектот: Изготвување на план за обуки 
Датум (од - до) 25-27.03.2009 
Организатор Твининг проект 
 
Студиска посета во Белгија – Брисел 
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Датум (од - до) 17-21.05.2009 
Организатор Твининг проект 
 
Работа на случаи - FIU Словенија 
Датум (од - до) 14.08.2009 
Организатор Твининг проект  
 
Семинар за „Градење на интегритетот и спречувањето на корупцијата во 
Македонија: концепти, предизвици и насоки на делување.“ 
Датум (од - до) 03-05.11.2011 

 
Организатор U4 
 
Обука за „Перење пари - применливи меѓународни акти,инструменти на ОН и 
релевантни меѓународни стандарди” 
Датум (од - до) 15 -16.12.2011 
Организатор Академија за судии и јавни обвинители 
  
Обука за „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“ 
Датум (од - до) 29.02.2012 

Организатор Министерство за информатичко 
општество и администрација 

 
Обука за „Борбата против компјутерскиот криминал: предизвиците кои претстојат“ 
Датум (од - до) 02.05.2012  

Организатор Министерство за правда – TAIEX 
 
„Работилница за спроведување на самооценка за имплементација на Конвенцијата 
на Обединетите нации против корупција 
Датум (од - до) 30.05.2012 

Организатор Министерство за правда и Државната 
комисија за спречување на корупција  

 
Политичка комуникација и организација на современа народна партија 
 
Датум (од - до) 15-16.09.2012,  

Организатор Фондација „Конрад Аденауер” - 
Република Македонија и Институт 
Павел Шатев 

 
 
VI. ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ 
Мајчин јазик: Македонски 
Останати јазици: Англиски Бугарски Српски 
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VII. КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Оперативни системи Недоволно Основно Средно Напредно 
- Windows    Х 

Апликации:  
- MS Office    Х 

а) Word    Х 
б) Excel    Х 
в) PowerPoint    Х 

 
 
VIII. СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ 
 
- Уверение за положен правосуден испит; 
- Сертификат за успешно завршен семинар за Човечки ресурси;  
- Потврда за успешно завршен семинар за Комуникациски вештини; 
- Сертификат за успешно завршен семинар за Изготвување на план за обуки; 
- Сертификат за успешно завршен семинар за “Градење на интегритетот и 
спречувањето на корупцијата во Македонија: концепти, предизвици и насоки на 
делување“, 
- Возачка дозвола „Б„ категорија; 
                 
 


