
 

BIOGRAPHY 

Dr. Vasko Stamevski was born in Kicevo, where he completed his primary education. He 

continued his secondary education in Skopje at the Police High School "Elicie Popovski-Marko" 

and graduated from the Faculty of Security in Skopje. 

In 2007 he defended his master's thesis: "Organized Economic Crime in Transition" and obtained 

a scientific title: Master of Law in the field of criminal law. In December 2013 she also defended 

her doctoral dissertation, entitled "Crime of Abuse of Power", thus gaining a scientific title: 

Doctor of Law. 

Stamevski began his professional development in 1987 as a police officer at the Ministry of 

Interior, where he remained until 1992 and since 01.01.1993. He was reassigned to the Special 

Tasks Unit of the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia. Stamevski achieves 

significant results while working in the Special Tasks Unit- Tiger, and is therefore reassigned to 

a higher position in the same unit, first in the unit commander and then in the platoon 

commander.  

In 1998 he was appointed to the position of Chief Instructor of Special Operations and Military 

Tactical Training, Special Tasks Unit - Tiger, and after the end of the crisis at the end of 2001, 

Stamevski was appointed to a new position: Head of Sector Special Units, at the Ministry of 

Interior of the Republic of Macedonia. 

In his career at the Ministry of Interior Stamevski has been awarded several times monetary and 

subject awards, and he has been promoted extraordinarily to the rank of Major-General during 

the 2001 crisis. 

In May 2014 he was elected Assistant Professor at the Faculty of Law at Goce Delcev University 

in Stip, and in June Stamevski was elected Assistant Professor at the International Slavic 

University, GRDerjavin in St. Nikole.  

In the meantime, Stamevski also has a professional engagement at the Faculty of Detectives and 

Criminology at the European University in Skopje. 

Stamevski is currently a Full Professor at the Law Faculty of the International Slavic University, 

GRDerjavin in Sveti Nikole, while also serving as President of the University Senate. 
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