CURRICULUM VITAE

Desired employment
Occupational field

DATE:

Директор на Агенција за цивилно воздухопловство
Менаџмент во воздушниот сообраќај - Оперативна
сообраќајна безбедност - Сообраќајно-воздухопловна
инфраструктура - Управување со безбедноста во
воздушниот сообраќај - Воздухопловна легислатива
11 јануари 2019 год.

PERSONAL INFORMATION
Name
Nationality
Date of birth
Gender

ТОМИСЛАВ ТУНТЕВ
Македонец
07 / 07 / 1967
Машки

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Од 09.01.2019 до денес
Агенција за цивилно воздухопловство
„Даме Груев“ бр.1, Скопје 1000
Авијација, државно регулаторно тело
Директор на Агенција за цивилно воздухопловство
Организација, раководење и менаџмент на цивилните воздухопловни
власти во Република Македонија

Од 30.12.2016 до 09.01.2019 год.
Собрание на Република Македонија
бул. „11 Октомври“, бр.10, Скопје 1000
Политички застапник во највисокиот Законодавен дом
Пратеник, Координатор на пратеничка група
Избран народен претставник во законодавната власт
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• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Од 09.05.2014 год. до 30.12.2016 год.
Собрание на Република Македонија
бул. „11 Октомври“, бр.10, Скопје 1000
Политички застапник во највисокиот Законодавен дом
Пратеник
Избран народен претставник во законодавната власт

Од 01.03.2010 год. до 09.05.2014 год. (Раб. однос е во мирување)
ТАВ „Македонија“ ДООЕЛ – Петровец
Подружница Аеродром "Св. Апостол Павле" Охрид
Воздушен сообраќај
Менаџер за прифаќање и испраќање на водухоплови, патници,
багаж, стока и пошта (Ground Handling Manager)
Планирање, организирање, координирање и контрола на работењето
во Секторот за сообраќај (прифаќање и отпремање на воздухоплови,
патници, багаж, стока и пошта); Планирање и одобрување на редот
на летање; Изработка и дистрибуција на инструкции, упатства,
наредби и забрани во врска со оперативните активности на службите;
Планирање на технички, технолошки и кадровски ресурси; Давање
препораки и сугестии за унапредување на сообраќајната технологија;
Контрола на квалитет на дадените аеродромски услуги; Систем за
управување со безбедноста во сообраќајот.

Од 13.08.2003 год. до 01.03.2010 год.
ЈПАУ "Македонија" - Скопје
Подружница Аеродром "Св. Апостол Павле" Охрид
Воздушен сообраќај
Директор на Сектор за сообраќај
Планирање, организирање, координирање и контрола на работењето
во секторот; Планирање и одобрување на редот на летање;
Изработка и дистрибуција на инструкции, упатства, наредби и
забрани во врска со оперативните активности на службите;
Планирање на технички, технолошки и кадровски ресурси во
секторот; Давање на препораки и сугестии за унапредување на
сообраќајната технологија; Контрола на квалитет на дадените
аеродромски услуги; Имплементација на стандарди, препораки и
прописи од меѓународната и националната воздухопловна
легислатива; Анализа и дистрибуција на статистичките податоци за
физичкиот обем на сообраќајот.

Од 07.12.1999 год. до 13.08.2003 год.
ЈПАУ "Македонија" - Скопје
Подружница "Аеродром Охрид" Охрид
Воздушен сообраќај
Помошник директор за оперативни работи
Надзор, пратење и контрола на реализацијата на работните
активности на оперативната смена во време на отвореност;
Координација во работата на сите сектори и служби за редовно и
безбедно одвивање на воздушниот сообраќај; Планирање и надзор
врз реализацијата на редот на летање; Контрола на квалитет на
дадените аеродромски услуги; Планирање на технички, технолошки и
кадровски ресурси во оперативната смена; Координација со сите
служби на државните органи што се вклучени во реализацијата на
сообраќајот.
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• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

Од 01.02.1994 год. до 07.12.1999 год.
ЈПАУ "Македонија" - Скопје
Подружница "Аеродром Охрид" Охрид
Воздушен сообраќај
Раководител на сообраќај и безбедност
Планирање, организирање, координирање и контрола на работењето
во основната дејност; Планирање на редот на летање; Изработка и
дистрибуција на инструкции, упатства, наредби и забрани во врска со
оперативните активности; Планирање на технички, технолошки и
кадровски ресурси; Давање на препораки и сугестии за унапредување
на сообраќајната технологија; Контрола на квалитет на дадените
аеродромски услуги; Имплементација на стандарди, препораки и
прописи од меѓународната и националната воздухопловна
легислатива; Анализа на статистичките податоци за физичкиот обем
на сообраќајот; Контрола и евиденција на сообраќајната и
финансиската документација за дадените услуги.

Од 09.12.1991 год. до 01.02.1994 год.
ЈПАУ "Македонија" - Скопје
Подружница "Аеродром Охрид" Охрид
Воздушен сообраќај
Самостоен референт за план и развој
Планирање на сообраќајно-технолошки процеси; Развој на нови
технологии; Димензионирање на сообраќајно-транспортни
и
инфраструктурни капацитети; Планирање на персонални ресурси;
Имплементација на стандарди, препораки и прописи од
меѓународната и националната воздухопловна легислатива.

EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)
• Name and type of organization
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered

• Title of qualification awarded
• Level in national classification

• Dates (from – to)
• Name and type of organization
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered

• Title of qualification awarded
• Level in national classification

Од 2006 год. до 2009 год.
Сообраќаен отсек; Технички факултет во Битола; Универзитет "Св.
Климент Охридски" - Битола.
Подготовка, изработка и одбрана на докторска дисертација од
областа на воздушниот сообраќај и транспорт - изработка, примена и
имплементација на проектен план за колаборативно донесување на
одлуки на аеродром, кој се заснива врз усвоена, применета и
потврдена меѓународна развојна програма на Eurocontrol за
аеродромите
Доктор на науки (Ph.D.)
Доктор на науки од областа на техничките науки (IX степен)

Од 2004 год. до 2006 год.
Пост-дипломски студии: Сообраќајно-транспортно планирање и
инженерство; Сообраќаен отсек; Технички факултет во Битола;
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола.
Управување со безбедноста во сообраќајот; Меѓународно сообраќајно
право; Симулации во сообраќајот и транспортот; Принципи на
сообраќајно-транспортното инженерство; Прибирање и анализа на
транспортните податоци; Компјутерски системи и комуникации;
Сообраќајна криминалистика; Управување и контрола на сообраќајот;
Сообраќајни логистички системи; Техничка анализа на сообраќајните
незгоди; Моделирање на сообраќајните токови.
Магистер на науки (M.Sc.)
Магистер на сообраќајни науки (VIII степен)
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• Dates (from – to)
• Name and type of organization
providing education and training
• Principal subjects/occupational
skills covered

• Title of qualification awarded
• Level in national classification

Од 1986 год. до 1991 год.
Катедра за аеродроми и безбедност на воздушниот сообраќај; Отсек
за воздушен сообраќај и транспорт; Факултет за сообраќај и
сообраќајно инженерство во Белград; Универзитет во Белград.
Управување со безбедноста во сообраќајот; Аеродромска
инфраструктура; Аеродромски развојни проекти; Можности за развој
на аеродромите; Генерални решенија за аеродромите; Аеродромски
услуги; Меѓународни стандарди и препораки од областа на
воздушниот сообраќај; Безбедност на сообраќајот на аеродромите;
Авио-сообраќај; Против-пожарна заштита и спасување во воздушниот
сообраќај; Системи за управување и контрола на воздушниот
сообраќај; Воздухопловни навигациски услуги; Системи за
управување со безбедноста во сообраќајот.
Дипломиран инженер за воздушен сообраќај и транспорт
Дипломиран инженер за воздушен сообраќај и транспорт (VII ст.)

PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
Acquired in the course of life and career
but not necessarily covered by formal
certificates and diplomas.

MOTHER TONGUE

М АКЕДОНСКИ

OTHER LANGUAGES
• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

SOCIAL SKILLS
AND COMPETENCES
Living and working with other people, in
multicultural environments, in positions
where communication is important and
situations where teamwork is essential
(for example culture and sports), etc.

ORGANISATIONAL SKILLS
AND COMPETENCES
Coordination and administration of
people, projects and budgets; at work, in
voluntary work (for example culture and
sports) and at home, etc.

АНГЛИСКИ
Одлично
Одлично
Одлично

СРПСКИ
Одлично
Одлично
Одлично

ХРВАТСКИ
Одлично
Добро
Одлично

БУГАРСКИ
Одлично
Основно
Добро

Способност за идентификација на економските, техничките,
технолошките, кадровските, инфраструктурните и транспортните
потреби; Способност за тимска и индивидуална работна активност;
Живот во семејна хармонија со сопругата, ќерката (20) и синот (16);
Професионални и приватни ангажмани во мултикултурно и
мултиетничко опкружување; Способност за целосен респект кон
потребите и однесувањата на сите колеги, пријатели и деловни
партнери, без оглед на нивната полова, национална, етничка,
партиска или верска припадност; Способност за работа со податоци;
Креативност и инвентивност во професионалниот ангажман и хобиактивностите; Способност за соработка, комуникација и дружење со
други луѓе, за едукација и систематично справување и решавање на
проблемите; Чувство за истрајност, упорност и систематичност во
реализацијата на поставените задачи.

Позитивен, респектибилен и колегијален однос кон сите соработници;
Способност за брза и сигурна идентификација на проблемите и
тесните грла; Одлични организациски способности во сите области на
професионален
ангажман;
Чувство
за
флексибилност,
прилагодливост, само-мотивација и одлучност; Способност за
аналитичко и логично просудување, работа под притисок; Чувство за
морал и етика; Способност за брзо учење и примена на нови стручни
познавања; Способност за анализа, обработка и интерпретација на
научни податоци; Отвореност кон нови предизвици.
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TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

ARTISTIC SKILLS
AND COMPETENCES
Music, writing, design, etc.

OTHER SKILLS
AND COMPETENCES
Competences not mentioned above.

DRIVING LICENCE(S)

- Прв дипл. инж. за воздушен сообраќај и транспорт во Република
Македонија;
- Прв магистер и доктор на технички науки од областа на
воздушниот сообраќај во Република Македонија;
- На Аеродром Охрид, како прв (и повеќе години единствен) дипл.
инж. За воздушен сообраќај и транспорт, одговорен за основните
аеродромски услуги, опслуга на авионите и патниците и
безбедноста на сообраќајот, докажани и проверени вештини за
работа со следните логистички системи, уреди и средства: SITA
communication system, Radio communication system, Telephone system, LAN
computer network on software platform Windows 2000 Professional operating system,
Approach lighting system, PAPI system, Public address system, AHIS - Airport
Handling Information System, Safety Management System, Departure Control System;
- На Аеродром Охрид - одлично познавање на аеродромската
опрема, возила, уреди и средства, радио-навигациските уреди,
аеродромските инфраструктурни објекти, правилата, мерките и
прописите за безбедност во воздушниот сообраќај, сообраќајната
технологија, комуникациксите уреди, компјутерите и сл.
- На Аеродром Охрид и на Техничкиот факултет во Битола, работа
со Microsoft Operating Systems (DOS, Windows 95/98/2000/NT/XP,
користејќи ги Microsoft Office products Word, Power Point and Excel,
Acrobat reader, Outlook Express, Internet Explorer Browsers, Photo
Impression, PhotoShop, итн.

- На Аеродром Охрид: изработка на студии, извештаи, елаборати,
прирачници, упатства, процедури, законски и подзаконски акти,
брошури, статистички податоци, стручна литература;
- На Техничкиот факултет во Битола: изработка на прирачници,
учебници, учебни помагала, презентации, одржување на предавања и
вежби, под менторство, како и самостојно;
- Основна музичка наобразба (клавир) и компонирање на песни за
детски музички фестивали (музика и текст);
- Автор на романот „Светиот завет“, во издание на „Данте“ – Охрид,
излезен од печат во октомври 2013 год.

- Искуство во држење предавања и вежби во високото образование;
- Национална дозвола за работа со овластување за инструктор за
прифаќање и отпрема на воздухоплови и патници, од АЦВ;
- Национална дозвола за работа со овластување за контролор на
опслуга на воздухопловите на пристанишна платформа, од АЦВ;
- Национална дозвола за работа со овластување за координатор на
сообраќај, од АЦВ;
- Завршено основно музичко училиште - инструмент клавир;
- Пеење во хорови;
- Искуство во водење и уредување на ТВ и радио емисии;
- Искуство во менаџирање на кафе-ресторани и ноќен клуб;
- Искуство во театарско актерство и режија;
- Искуство со активности во угостителството и туризмот.

А и Б категорија

5

ADDITIONAL INFORMATION

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ:
- Во декември 1991 година - прогласен и награден за најдобар студент
на генерацијата 1986 - 1991 на Сообраќајниот факултет во Белград;
- Во периодот октомври - декември 1992 год. - на работа на Аеродром
Скопје, за стекнување на ново работно искуство и практична примена
на стручните познавања при зголемен физички обем на сообраќај;
- Од јануари 1993 год. - континуирано на Листата на стручњаци во
воздушниот сообраќај во Република Македонија, која секоја
календарска година се ажурира и објавува од страна на Министерот за
транспорт и врски;
- Од февруари 1993 год. - континуирано член на државните стручни
испитни комисии за стручна проверка на знаењата на останатиот
стручен персонал на аеродромите;
- Член на Управниот одбор на ЈПАУ "Македонија" од 1994 год. до 1997
год. и од 2001 год. до 2003 год.;
- Од септември 1994 год. до март 2010 год. - континуирано член на
Комитетот за техника и оперативна безбедност во Меѓународниот
совет на аеродроми (ACI Europe);
- Од 1996 год - континуирано ангажиран во изведувањето на наставата
(предавања под менторство и вежби) на Насоката за воздушен
сообраќај на Сообраќајниот отсек на Техничкиот факултет во Битола
(за група на воздухопловни предмети), како и учество во изработката
на неколку домашни проекти од Техничкиот факултет во Битола, во
својство на експерт од стопанството - надворешен стручен соработник;
- Од декември 2000 год. до јуни 2001 год. - вршител на должност
Директор на Аеродром Охрид;
- Од јуни 2005 год. до септември 2015 год. - член на Организациониот
одбор на Меѓународниот охридски пливачки маратон;
- Од јуни 2007 год. до јуни 2011 год. - член на Управниот одбор на НУ
“Охридско лето“ Охрид;
- Од април 2009 год. до мај 2014 год. - член на Советот на Општина
Охрид (советник);
- Од јули 2009 год. до април 2013 год. - заменик на Градоначалникот на
Општина Охрид;
- Од ноември 2009 год. - избран и промовиран за Насловен Доцент на
Техничкиот факултет во Битола во областа на воздушниот сообраќај и
транспорт;
- Од декември 2009 год. до август 2013 год. - претседател на Советот
за безбедност во сообраќајот на патиштата на Општина Охрид;
- Долгогодишен член на повеќе комисии, работни групи, колегиуми,
здруженија, управни одбори во матичното претпријатие, како и надвор
од него.
АВТОР И КОАВТОР НА СЛЕДНИТЕ ОБЈАВЕНИ И ИЗДАДЕНИ ТРУДОВИ:
- Томислав Тунтев, ОЦЕНКА НА СООБРАЌАЈОТ ВО ВРВНИТЕ
ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ И ПРОГНОЗА НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ НА АЕРОДРОМ ОХРИД ВО 2000
ГОДИНА, Дипломска работа, Сообраќаен факултет во Белград,
октомври 1991 год.;
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Томислав
Тунтев,
НОВИ
ГОЛЕМИ
ВОЗДУХОПЛОВИ
И
АЕРОДРОМСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, Научно-стручен симпозиум "Сообраќај и комуникации
на прагот на XXI век", Охрид, 23-25.09.1999 год., Зборник на трудови,
Сојуз на сообраќајни инженери, Скопје, Македонија;
Томислав
Тунтев,
Обрад
Бабиќ,
ВОЗДУХОПЛОВНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Научно-стручен
симпозиум "Сообраќај и комуникации на прагот на XXI век", Охрид, 2325.09.1999 год., Зборник на трудови, Сојуз на сообраќајни инженери,
Скопје, Македонија;
- Томислав Тунтев, Обрад Бабиќ, МИНИМИЗИРАЊЕ НА БРОЈОТ НА
НЕЗГОДИТЕ НА ПРИСТАНИШНАТА ПЛАТФОРМА НА АЕРОДРОМИТЕ
СО ПРИМЕНА НА ZERO ACCIDENT PHILOSOPHY - ZAP, Научностручен симпозиум "Сообраќај и комуникации 2000 - стратегиски
правци на развој", Охрид, 28-30.09.2000 год., Зборник на трудови,
Сојуз на сообраќајни инженери, Скопје, Македонија;
- Томислав Тунтев, ЕВРОПСКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ ВО ЕВРОПА ПО 2000 ГОДИНА И
НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО ВОЗДУШНИОТ ТРАНСПОРТЕН
СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Научно-стручен симпозиум
"Сообраќај и комуникации 2000 - стратегиски правци на развој",
Охрид, 28-30.09.2000 год., Зборник на трудови, Сојуз на сообраќајни
инженери, Скопје, Македонија;
- Томислав Тунтев, НЕОПХОДНОСТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА НОВ
ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО КАКО ИМПЕРАТИВ ЗА
ЗАБРЗАН РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА АЕРОДРОМСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Научно-стручен
симпозиум "Сообраќај и комуникации 2000 - стратегиски правци на
развој", Охрид, 28-30.09.2000 год., Зборник на трудови, Сојуз на
сообраќајни инженери, Скопје, Македонија;
- Томислав Тунтев, НАЈНОВИТЕ СВЕТСКИ ДОСТИГНУВАЊА ОД
ОБЛАСТА НА ОДМРЗНУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ
НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ И МОЖНОСТИТЕ ЗА НИВНА ПРИМЕНА НА
АЕРОДРОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Прв конгрес на
инженерите на Македонија „Инженерството - двигател на новиот
милениум“, Охрид, 24-26 октомври 2002 год., Зборник на трудови,
Инженерска институција, Скопје, Македонија;
- Tomislav Tuntev, Faculty of Technical Sciences, St. Kliment Ohridski
University in Bitola, Republic of Macedonia, MINIMIZING THE NUMBER
OF ACCIDENTS AND INCIDENTS OCCURING ON THE APRON AT THE
MACEDONIAN AIRPORTS USEING "ZERO ACCIDENT PHILOSOPHY",
1st Internatioanal Conference on Research in Air Transportation ICRAT
2004, November 22-24 2004, Zilina, Slovakia, Eurocontrol Experimental
Centre in France and University of Zilina in Slovakia;
- Томислав Тунтев, АЕРОДРОМСКИ ПРИРАЧНИК ЗА ПРИФАЌАЊЕ И
ОТПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВИ, БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА, ЈПАУ
"Македонија" - Скопје, 2001 год., Скопје, Македонија;
- Томислав Тунтев, ИСТОРИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО, „Летра“
Охрид, ISBN 9989-115-07-9, 2003 год., Охрид, Македонија;
- Томислав Тунтев, МОНОГРАФИЈА: 50 ГОДИНИ АЕРОДРОМ ОХРИД,
„Летра“ Охрид, ISBN 9989-115-08-7, 2003 год., Охрид, Македонија;
- Томислав Тунтев, АЕРОДРОМИ, Скрипта од предметот
"Воздухопловни пристаништа" за студентите од IV година на Насоката
за воздушен сообраќај на Сообраќајниот отсек на Техничкиот факултет
во Битола, Технички факултет, 2004 год., Битола, Македонија;
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- Томислав Тунтев, ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ СИСТЕМ ЗА
ВОДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА АЕРОДРОМСКИТЕ
ОПЕРАТИВНИ
ПОВРШИНИ
ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА,
Магистерски труд, Технички факултет, јули 2006 год., Битола,
Македонија;
- Томислав Тунтев, МОНОГРАФИЈА: 55 ГОДИНИ АЕРОДРОМ ОХРИД,
Летра Охрид, ISBN 9989-115-08-7, 2008 год., Охрид, Македонија;
- Томислав Тунтев, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТЕН ПЛАН ЗА
КОЛАБОРАТИВНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ (CDM) НА АЕРОДРОМ
ОХРИД, Докторска дисертација, Технички факултет, март 2009 год.,
Битола, Македонија;
- Томислав Тунтев, СИСТЕМИ ЗА ВОДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА
СООБРАЌАЈОТ НА АЕРОДРОМСКИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПОВРШИНИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, IX Меѓународна конференција „ЕTAI
2009“, Охрид, септември 2009 год., Зборник на трудови, ЕТАИ
Здружение на Македонија.
- Томислав Тунтев, ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА
ЗАЕДНИЧКА ЗАПОЗНАЕНОСТ СО СОСТОЈБИТЕ НА АЕРОДРОМ
ОХРИД ПРЕКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕДИНСТВЕН АЕРОДРОМСКИ
ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ, X Меѓународна конференција „ЕTAI 2011“,
Охрид, септември 2011 год., Зборник на трудови, ЕТАИ Здружение на
Македонија.
- Томислав Тунтев, Ѓорѓи Алчески, КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА
ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И ТЕХНОЛОШКИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ
АСПЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ВО ЦИВИЛНОТО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО ВО РЕГИОНОТ, ПОМЕЃУ ИСТОКОТ И
ЗАПАДОТ, Меѓународна академска конференција „Безбедносни
дијалози 2017“, септември 2017 год., Охрид, Македонија, Зборник на
трудови, Институт за безбедност, Филозофски факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј – Скопје, Македонија.
- Томислав Тунтев, Ѓорѓи Алчески, УЛОГАТА НА ПРИВАТНОТО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА МИГРАНТСКА КРИЗА ОД АСПЕКТ
НА БЕЗБЕДНОСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ КАКО ДЕЛ ОД
КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ НА ЕДНА ДРЖАВА, Меѓународна
конференција „Миграциите и бегалските кризи во глобализираниот
свет: одговорности и одговори 2017“, септември 2018 год., Охрид,
Македонија, Зборник на трудови, Институт за безбедност, Филозофски
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Македонија.
- Автор и коавтор на повеќе интерни документи (извештаи,
прирачници, упатства, уредби, правилници, договори, ценовници,
елаборати, предавања) од областа на воздушниот сообраќај и
транспорт, во рамките на ЈПАУ "Македонија" (ТАВ Македонија
ДООЕЛ), УЦВП (АЦВ), Сојузот на сообраќајни инженери на РМ и сл.

Датум:
11.01.2019 год.

I confirm that, to the best of my
knowledge, the information
contained on this form is accurate
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