ЛИЧНА БИОГРАФИЈА
1. Презиме и име:

ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИР

2. Место и година на раѓање:

Скопје, 1960

3. Образование:

Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“,
Скопје
Магистер, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет
„Свети Кирил и Методиј“, Скопје

Други поважни посетувани тренинзи/едукации:
- Crime Prevention (Senior Seminar) – Criminal justice answer to corruption, UNAFEI /
JICA, Tokyo, Japan, January–February, 2008
- Oslo Governance Centre on Assessment Methods and Monitoring Tools in support of
National Anti-Corruption Strategies, Norway, 2009
- Напредни тренинзи за превенција на корупцијата во организација на UNDP BRC,
2010 и 2011
- U4 Workshop: ‘Building Integrity and Preventing Corruption in Macedonia: concepts,
challenges and avenues for action’, 2011
- Тренинг на тренери за спречување корупција и судир на интереси, за етика и за
интегритет, Твининг проект „Поддршка за ефикасна превенција и борба против
корупцијата“, 2015

4. Членство во меѓународни тела:
-

-

Член на Управниот одбор на OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and
Central Asia – ACN (Антикорупциска мрежа за Источна Европа и Централна Азија
на ОЕЦД) и национален координатор;
член на OECD ACN Советодавниот одбор за тематски студии за превенција на
корупцијата и за интегритет во приватниот сектор

5. Работно искуство:
Период
27.04.2009-

Институција
Државна комисија
за спречување на
корупцијата –
Секретаријат на
ДКСК

Позиција
Државен
советник за
превентивна
антикорупциска
политика

Опис на работните задачи
- креирање и реализација на
превентивни антикорупциски политики
- координацијата за изготвувањето и
имплементацијата на анти-корупциски
стратегии, национални и меѓународни
проекти;
- соработка со домашни и меѓународни
институции и организации од областа на
спречување на корупцијата;
- стручни мислења по закони и други
документи од аспект на спречувањето на
корупцијата и судирот на интереси и
унапредувањето на интегритетот;
- стручни мислења за меѓународни
антикорупциски конвенции и документи
и антикорупциски политики;
- изготвување компаративни анализи на
антикорупциски политики,
- спроведување обуки за спречување на
корупција и судир на интереси и за
интегритет

01.07.200526.04.2009

Државна комисија
за спречување на
корупцијата –
Секретаријат на
ДКСК

Раководител на
сектор за
антикорупциски
програми,
аналитика и
меѓународна
соработка

Работа на антикорупциски програми и
проекти, развивање стратешки
антикорупциски мерки, евалуации и
компаративни анализи на
антикорупциски политики, меѓународна
соработка од областа на превенција на
корупцијата, обучувач за спречување на
корупција и судир на интереси

01.02.200530.06.2005

Државна комисија
за спречување на
корупцијата –
Секретаријат на
ДКСК

Раководител на
одделение за
меѓународна
соработка и
антикорупциски
проекти

Работа на антикорупциски програми и
проекти, развивање стратешки
антикорупциски мерки, компаративни
анализи на антикорупциски политики,
меѓународна соработка од областа на
превенција на корупцијата

01.02.200331.01.2005

Министерство за
правда – Сектор за
превенција на
криминалот и
спречување на
корупцијата

Раководител на
одделение

Стручна и административна поддршка на
Државната комисија за спречување на
корупцијата,
работа на антикорупциски програми и
проекти, развивање стратешки
антикорупциски мерки, компаративни
анализи на антикорупциски политики,
меѓународна соработка од областа на
превенција на корупцијата

01.12.199231.01.2003

Министерство за
правда,
ПО Карпош

Советник
Виш соработник
Референт

Работа на избирачки список и негово
ажурирање

6. Поважни работни и професионални ангажмани
-

-

-

-

Владин експерт на Република Македонија на Механизмот за евалуација на
имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупцијата
(UNCAC):
o Член на експертскиот тим од Република Македонија за евалуација на
имплементацијата на UNCAC (прв циклус – Глава 3: Криминализација и
спроведување на законот и Глава 4: Меѓународна соработка) од страна на
САД, евалуација на документи и посета на САД, 2010 – 2011
o Член на експертскиот тим од Република Македонија за евалуација на
имплементацијата на UNCAC (прв циклус – Глава 3: Криминализација и
спроведување на законот и Глава 4: Меѓународна соработка) од страна на
Камерун, евалуација на документи, 2012 и посета на Камерун, 2016
o Член на експертскиот тим од Република Македонија за евалуација на
имплементацијата на UNCAC (втор циклус – Глава2: Превентивни мерки и
Глава 5: Враќање на имотот) од страна на Босна и Херцеговина,
евалуација на документи, 2017
Член на Група на држави против корупцијата (ГРЕКО) евалуациониот тим (ГЕТ) за
IV круг на евалуација на Босна и Херцеговина – Превенција на корупцијата во
однос на членови на парламент, судии и јавни обвинители, 2015
Член на ГРЕКО евалуациониот тим (ГЕТ) за IV круг на евалуација на Украина –
Превенција на корупцијата во однос на членови на парламент, судии и јавни
обвинители, 2016/2017
Член на експертскиот тим на OECD за вториот и третиот круг на мониторинг на
антикорупциски политики и превенција на корупцијата на Киргистан во рамките
на Истанбулскиот акционен план, во организација на OECD Anti-Corruption
Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN), 2012 и 2015
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-

-

-

-

Координатор / учесник во изготвувањето на Државните програми за превенција и
репресија на корупцијата и на судирот на интереси со Акциони планови – 2003,
2005, 2007, 2008, 2011, 2015
Преставник на ГРЕКО на „Alumni Roundtable of the Council of Europe’s School of
Political Studies in Bosnia & Herzegovina“, Сараево, април 2018
Претставник на ГРЕКО на конференцијата „Role of Parliaments and Governments’
Bodies in the fight against corruption in Bosnia and Herzegovina“, Сараево, Јуни 2018
Член на Меѓународната експертска група за ревизија и валидација на Прирачник
за управување со ризици од корупција и измами, состанок во организација на
UNODC, Виена, 2018
Член на тимот од Република Македонија за изготвување на нацрт меѓународен
Договор за размена на податоци за проверка на имотната состојба, иницијатива и
состанок во организација на РАИ, Виена, октомври 2018-продолжува
Организирање и спроведување на обуки/тренинзи за интегритет, етика,
спречување на корупцијата и на судирот на интереси за во организација на
Министерство за информатичко општество и администрација, Академија за судии
и јавни обвинители, Управа за јавни приходи, Министерство за одбрана,
Министерство за труд и социјална политика, ОБСЕ, УСАИД, УНДП – 2007продоложува

7. Учество и раководење со позначајни проекти во рамки на работните должности
-

-

-

-

-

-

Resident Twinning Advisor Counterpart (Соработник на постојаниот твининг
советник) на ЕУ ИПА 2010 Твининг проектот: Поддршка за ефикасна превенција и
борба против корупцијата, 2014-2016. Партнер на ДКСК во овој твининг проект
беше Сојузната служба за администрација на Германија
Проектен координатор за подготовката на проектниот документ ИПА 2010
Твининг проектот: Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата,
2009-2013
Член во управниот одбор на ЕУ ИПА 2012 проектот: Зајакнување на националните
капацитети за борба против организиран криминал и корупција, 2016-2018.
Координатор на компонентата 1 од овој проект (Превенција и репресија на
корупцијата, вклучувајќи и подобрена меѓу институционална соработка)
Член на работната група на ЕУ IPA / TAIB 2012 Проектот „Изработка на физибилити
студија и технички спецификации за набавка на опрема за институциите во
областа на правосудството и внатрешните работи“, 2016
Координатор на работната група за приоритетот „Превенција на корупцијата и
промовирање на принципите на добро владеење“ во рамките на Отвореното
владино партнерство за развој и реализација на Националниот план на Отворено
владино партнерство на Република Македонија 2014-2016; 2016-2018
Член на управниот одбор на проектот: Поддршка за зајакнување на системот на
интегритет на национално и локално ниво, ДКСК и УНДП, Скопје, 2012 – 2015
Член на управниот одбор на проектот: Борба против корупцијата за подобро
владеење, ДКСК и УНДП, Скопје, 2006-2011
Член на управниот одбор и проектен менаџер од страна на ДКСК на проектите:
„Промовирање на транспарентноста и отчетноста на јавните институции“,
„Промовирање на соработка преку добро владеење во имплементацијата на
антикорупциските политики“, ДКСК и ОБСЕ мисијата во Скопје, 2012 - 2014

8. Учество и презентации на поважни меѓународни конференции, семинари,
работилници:
-

Говорник на Пленарната сесија за превенција, 5-та Конференција на земјите
членки на UNCAC, Панама, Декември 2013, и на посебна тематска сесија на тема
„Превенција на корупцијата преку едукација“
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-

-

-

Учество и презентации на состаноци на управниот одбор на OECD Anti-Corruption
Network for Eastern Europe and Central Asia and Monitoring Meetings of the Istanbul
Anti-corruption Action Plan, Париз, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018
Обучувач во рамки на dbb Academy (Академија за германските државни
службеници) за обуки од областа на превенција на корупцијата судирот на
интереси и управување со интегритет, Академија за јавна администрација на
Казахстан, Астана, октомври 2012
Презентации на меѓународни конференции за борба против корупцијата и
промовирање на доброто владеење во Казахстан, 2010, 2011
Презентација на OECD Conference on Establishing a national framework of integrity
and corruption prevention: Good practices and lessons learned, Тунис, 2012
World Bank Meeting on Strengthening Cooperation on Corruption and Enforcement in
Eastern Europe and Central Asia, Ankara, 2010
Regional Workshop on Programming in support of Anti-corruption agencies, UNDP
Bratislava Regional Center, Братислава, Словачка, 2009
Трета годишна конференција на IAACA, Киев, 2008
OECD Anti-Corruption Conference, Тбилиси, Грузија, 2008
Презентација за статусот и моделот на ДКСК, во рамките на проектот на Советот
на Европа RUCOLA – Креирање на Анти-корупциско тело во Русија, Москва, 2007
Завршна конференција – PACO IMPACT проект на Советот на Европа, Strasbourg,
2006
ANCORAGE NET конференции, Лисабон, 2006 и 2008
Регионален семинар за спречување на корупцијата на локално ниво, Албена,
Бугарија, 2005
PACO IMPAKT проект на Советот на Европа Конференција, Будва, Црна Гора, 2004

9. Публикации:
-

-

Ко-автор на Водич за вработените во јавниот сектор „Со укажување до заштита на
јавниот интерес“, ЕУ ИПА 2012 проект Зајакнување на националните капацитети
за борба против организиран криминал и корупција, 2018
Национален автор на публикацијата “Comparative study on Income and Asset
Declarations in Practice”, ReSPA – Network for Ethics and Integrity, 2013
Ко-автор на „Прирачник за интегритет и судир на интереси“, ДКСК и УНДП, 2013
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