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177. Од општоослободителните стремежи до поделба на Македонија: историски поглед ex 

ante // Освободителните борби на Македония от източната криза до Балканските войни 

: сборник с доклади от Международната научна конференция, посветена на 112-

атагодишнина от Илинденското-Преображенското въстание, организирана от 

Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата 

Битоля, Р Македония 24 юли 2015 г. = Ослободителните борби на Македонија од 

источната криза до Балканските војни : зборник на трудови од Меѓународната научна 

конференција, посветена на 112. годишнина од Илинденското востание, организирана 

од Бугарската академија на науките и Македонската академија на науките и 

уметностите, Битола, Р. Македонија, 24 јули 2015 г. / [ред. кол. С. Куюмджиева ... и др. 

; ред. С. Филчева. – София : Българска академия на науките, "Проф. Марин Дринов" ; 

Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2016. – Стр. 17–21. 

178. Актуелни проблеми во остварувањето на начелото на судска независност // 

Независност на судството : [проект Хармонизација на правниот систем на Република 

Македонија со правото на Европската Унија] : научна и стручна расправа одржана на 3 

ноември 2015 година. Кн. 7 / [уред. одбор В. Камбовски (претсед.), Т. Фити, А. Беџети]. 

– Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2016. – Стр. [7]–39. 

179. Демократија, владеење на правото и човековите права // Република Македонија на 

патот кон Европската Унија (2020) - искуства, предизвици, перспективи : прилози од 

Меѓународната конференција, одржана на 6 мај, 2016 година / [уред. одбор Т. Фити ... и 

др.]. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : СЕП, Влада на 

Република Македонија, 2016. – Стр. 125–140. 

180. Democracy, rule of law and the human rights // The Republic of Macedonia on its path 

towards the European Uniuon (2020) - experiences, challenges and perspectives : proceedings 

from the international scientific conference, held on 6 May, 2016 / [ed. board T. Fiti ... et al.]. 

– Skopje : Macedonian academy of sciences and arts : SEA, Government of RM, 2016. – Pp. 

117–131. 

181. Demokracia, sundimi i së drejtës dhe të drejtat e njeruit // Republika e Maqedonisë në rrugën 

drejt Bashkimit Evropian (2020) - përvoja, sfida dhe perspektiva : kontributet nga konferenca 

ndërkombëtare shkencore, mbajtur më 6 maj të vitit 2016 / [bordi red. T. Fiti ... и др.]. – 

Shkup : Akademia e shkencave dhe arteve të Maqedonisë : SÇE, Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë, 2016. – F. 125–140. 

182. Изградба на кредибилни институции кои гарантираат демократија и владеење на 
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предизвици, перспективи : прилози од Меѓународната конференција, одржана на 6 мај, 
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http://www.ecpd.org.rs/pdf/2015/books/2015/2015_national_reconciliatio%0bn_oct_2014.pdf
http://www.ecpd.org.rs/pdf/2015/books/2015/2015_national_reconciliatio%0bn_oct_2014.pdf
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[ed. board T. Fiti ... et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts : SEA, 

Government of RM, 2016. – Pp. 277–290. 

184. Ndërtimi i institucioneve kredibile që garantojnë dhe shtet të së drejtës // Republika e 

Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian (2020) - përvoja, sfida dhe perspektiva : 

kontributet nga konferenca ndërkombëtare shkencore, mbajtur më 6 maj të vitit 2016 / [bordi 

red. T. Fiti ... и др.]. – Shkup : Akademia e shkencave dhe arteve të Maqedonisë : SÇE, 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 2016. – F. 297–312. 
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186. Право, легимитет, моралитет // Прилози. Одделение за општествени науки (МАНУ) = 

Contributions. Section of Social Sciences (MASA) : [број посветен на акад. Иван 

Катарџиев по повод 90 години од неговото раѓање]. – XLVII, 2 (2016), стр. [39]–71. 

 

 

Научно-истражувачки и апликативни проекти 

 

187. Парична казна, Научно-истражувачки проект на Правниот факултет во Скопје, 1985 

година (Законскиот модел на паричната казна). 

188. Превенцијаtа во сообраќајоt на pаtишtаtа во СР Македонија, Скопје, 1986 

година, Научно-истражувачки проект на Институтот за социолошки и политичко-

правни истражувања – Скопје и Институтот за криминолошки и социолошки 

истражувања – Белград. Кандидатот е автор на делот: „Казнената интервенција во 

функција на превенција на сообраќајното престапништво“. 

189. Сосtојби, оценки и gлобални насокi на развојоt на научно-исtражувачкаtа 

дејносt во СР Македонија, сводна студија на истражувачкиот проект: „Стратегија на 

долгорочниот развој на научно-истражувачките дејности во СР Македонија до 2000 

година“, група автори, Скопје, 1987. 

190. Сtоpанскиоt криминалиtеt и неgовоtо сузбивање, Научно-истражувачки проект: 

„Самоуправна работничка контрола“, Институт за социолошки и политичко-правни 

истражувања, Скопје, 1990. 

191. Проекt „Проценка на pравосуднаtа орgанизација“, Европска агенција за 

реконструкција, 2003. 

192. Проекt на ЕУ за нов сисtем на едукација и реgруtирање на судии и јавни обвиниtели, 

Европска агенција за реконструкција, 2004. 

193. Казнено-pравен tреtман на малолеtниtе делинквенtи (компаративна студија и 

основа за нов модел на малолетничка правда), УНИЦЕФ, 2004. 

194. Borba protiv organiziraniot kriminal vo Republika Makedonija, Bilten na 
proektot br. 1, FIOOM Skopje, mart-juni 2006. (Rakovoditel) 

195. External actions of the European Community, Cards regional project, Module 4, Chapter 6 - 

Introduction to other EU Policies (Environment), October - December 2006. (Expert) 

196. Participation in Crime: Criminal Liability of Leaders of Criminal Groups and Networks, 

Country Report for the Republic of Macedonia, Me|unaroden proekt, org. Max Planck 

Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg im Breisgau 2006. 

197. Kazneno-pravnata reforma i po~ituvaweto na ~ovekovite prava vo Republika 
Makedonija, org. Nau~no-istra`uva~ki proekt, Zdru`enie za kazneno pravo i 
kriminologija na Makedonija, FIOM, OPDAT, OBSE, Ministerstvoto za 
pravda (oktomvri 2007 - dekemvri 2008). (rakovoditel na proektot) 

198. Importance of Science and Scientific Research Centers in the Balkan Regional Cooperation, 

3rd International Balkan Congress “Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional 



 

Cooperation in Balkans” : 28 April – 1 May 2010, Namik Kemal University, Tekirdag, 

Turkey.  
199. Pro{irena konfiskacija (komparativni iskustva), koavtor, Proekt na OBSE, 

Skopje 2010. 

200. Kazneni dela na omraza: Komentar i vodi~ niz odredbite za delata na omraza 
vo KZ (Proekt na OBSE), Skopje 2010. 

201. Кодификација на казненото законодавство, ОБСЕ – Мисија во Скопје, 2014. 

(раководител на проектот) 
202. Проект за унапредување на правниот концепт на делата на омраза, ОБСЕ – Мисија во 

Скопје, 2012–2016. (претседавач на Работна група) 
 

 

Реферати на научни собири 

 

203. Дискусија на III совеtување на Здружениеtо за pенолоgија на Македонија, на тема: 

„Организација и остварување на системот на казните и воспитните мерки во СРМ“, 

Струга, 1979. 

204. De-institutionalization of Correction and its Implications for the Residual Prisoners, Реферат 

на VI kонгрес на ОН за превенција на криминалот и третман на престапниците, 

Каракас, 1980. 

205. Кривично-pравни асpекtи на pревенцијаtа на самоубисtваtа, Зборник на трудови: I 

jугословенски конгрес за превенција на самоубиствата, Охрид, 1983. 

206. Дискусија на Совеtувањеtо за осtварувањеtо на функcijаtа на безбедносt и 

оpшtесtвена самозашtиtа во социјалисtичкоtо самоуpравно оpшtесtво, 

Зборник од Советувањето, Белград, 1983. 

207. Извршувањеtо на меркиtе на безбедносt во Реpубликаtа, во зборникот mатеријали 

од VII sоветување на Здружението за пенологија на Македонија: Извршување на 

мерките за безбедност и заштитните мерки во Републиката и положбата на стручните 

кадри во КП и ВП установите во Републиката, Скопје, 1983. 

208. Меѓународна кривично-pравна сорабоtка во сузбивањеtо на сообраќајнаtа 

деликвенција, во зборникот: „Правни проблеми во внатрешниот и меѓународниот патен 

сообраќај во СРМ“ (материјали од Советувањето одржано во Охрид 1984), Скопје, 

1984. 

209. Казненаtа инtервенција во сообраќајоt и можносtиtе за осtварување gенерална и 

сpецijална pревенција, Реферат на Советувањето за превенција во сообраќајот, Дојран, 

1987. 

210. Присtуp pроблему усpосtављања pравне државе, Реферат на Совету-вањето за 

патиштата на воспоставување на правна држава, Будва, 1990. 

211. The legal Heritage of the Council of Europe: Its role in reinforcing links with the countries of 

Eastern Europe, 17' Conference of the European Ministers of Justice, Istanbul, 1990. 

212. Prevention and Repression of Criminality in Yugoslavia (Caracteristics of the Criminal 

Policy), VIII United Nations Congress for the Prevention of Crime and the treatment of 

Offenders, Habana, 1990. 

213. Crime Prevention, Development and International Cooperation: The Yugoslav Aspect, 

Реферат на VIII kонгрес на ОН за превенција на криминалот и третман на 

престапниците, Хавана, 1990. 

214. Juvenile Delinquency, реферат поднесен на Меѓународната конференција за правата на 

детето, Тел Авив-Ерусалим, 1995. 

215. The Evolution of Criminality and the Changes in the Criminal Legislation of the Republic of 

Macedonia, Fifth Conference on Criminal Policy, Strasbourg, 1995. 

216. Правнаtа држава и орgанизираниоt криминал, Зборник од Советувањето на тема: 

Правната држава и организираниот криминал, Правеn факултет, Скопје, 1996. 
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Реферат на Советуваwето за измени на Законот за спречување на перење пари, Скопје, 

2002. 

219. Меѓународни норми и сtандарди за малолеtничкаtа pравда, Реферат на Семинарот за 

малолетничката правда во организација на Министерството за правда и УНИЦЕФ, 

Скопје, 2002. 

220. Казнена одgоворносt на pравниtе лица, Реферат на Советувањето на Здружението на 

правници во стопанството, Охрид 2003, Деловно право 2003/10. 

221. Примена суpранационалних норми међународноg казненоg pрава, Међународни научни 

скуп: Примена супранационалних норми међународног казненог права, Тара, 2003. 

222. Кодификација, универзализација и хармонизација на казненоtо pраво, Зборник на 

трудови од Меѓународниот симпозиум: „Современото право, правната наука и 

Јустинијановата кодификација“, tом 2, Скопје, 2004. 

223. Казнени дела и казнена одgоворносt на pравниtе лица, Реферат на Советуваwето на 

Здружението на правници во стопанството, Охрид 2004, Деловно право, 2004/11. 

224. Евроинtеgрација на Реpублика Македонија, Реферат на француско-македонската 

конференција во организација на ФЕИМ, Скопје, 2004 (во печат). 

225. Међународни сtандарди о људским pравима – „tрећа димензија казненоg pрава“, 
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226. Кореgулација: алtернаtивен начин?, Реферат на Семинарот за регулација и 

саморегулација на медиумите, Зборник, Охрид, 2004. 

227. Реgионална сорабоtка во сpречувањеtо на криминалоt, Тркалезна маса на тема: 

Регионалната соработка според Спогодбата за стабилизација и асоцијација со ЕУ, 

Правеn факултет Скопје, Билтен бр. 2, 2004. 

228. Примена међународноg казненоg pрава у националном казненом законодавсtву: 

pокушај синtезе, Међународни научни скуп: Примена међународног казненог права у 

националним законодавствима, Тара, 2005. 

229. Чеtириtе слободи во Евроpскаtа унија, Пилот програма за едукација на едукатори: 

Право на Европската унија, CARDS Project: Technical Assistance to support the creation of a 

training institute for the Judiciary, Скопје, октомври 2005. 

230. Основниtе pринциpi на pравоtо на Евроpскаtа унија, Пилот програма за едукација 

на едукатори: Право на Европската унија, CARDS Project: Technical Assistance to 

support the creation of a training institute for the Judiciary, Скопје, октомври 2005. 

231. Основни pроблеми на казненаtа pолиtика, Реферат на Советувањето на тема: 

Казнената политика на судовите, Зборник, Охрид, 2005. 

232. Основни tенденции во равиtокоt на новоtо македонско казнено законодавсtво, 

Реферат на Меѓународната конференција на тема: „Основните проблеми на државата и 

правото во Руската Федерација и Република Македонија“, одржана на Правниот 
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јазик). 
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umetnosta, Trkalezna masa, MANU 22 dekemvri 2006. 

242. Osnovni problemi primene normi Me|unarodnog kaznenog prava od strane 
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„Zakonodavstvoto vo praktika”, Zlatibor, fevruari 2007. 
250. Sporazum o stabilizovanju i pridruživanju između Republike Makedonije i EU: šest godina 

posle potpisivanja, VIII Zimska škola evropskog prava, Zlatibor, fevruari 2007. 

251. Hamonizacija na zakonodavstvoto za visokoto obrazovanie so pravoto na EU 
Referat na Trkaleznata masa na tema: "Predlog-zakonot za visokoto 
obrazovanie vo kontekst na evropskite standardi", Praven fakultet, april 

2007, Praven fakultet Forum Europeaum. 

252. Sudir na zakonite vo oblasta na slobodniot pristap do klasificirani 



15 

 

informacii i za{tita na li~nite podatoci, Vovedno izlagawe na 
Trkaleznata masa na tema: "Podobruvawe na implementacijata i primenata na 
Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter, Zakonot za 
klasificirani informacii i Zakonot za za{tita na li~nite podatoci", 
FIOM, Skopje, maj 2007. 

253. Specijalni istra`ni merki: zakonska ramka i prakti~na primena, Izlagawe na 
Rabotilnicata na tema: "Posebni istra`ni merki", vo organizacija na ZKPK, 
OPDAT i OBSE, Skopje, juni 2007. 

254. Op{ta zakonska ramka na sudskata reforma, Vovedno izlagawe Rabotnilnicata 
na tema: "Sproveduvawe na sudskata reforma", OBSE, Ministerstvo za pravda, 
ZKPKM, Skopje, 20 septemvri 2007. 

255. Predratifikaciona analiza na Konvencijata na Sovetot na Evropa za borba 
protiv trgovijata so lu|e - Krivi~no pravo, Izlagawe na na Rabotilnicata 
organizirana od Ministerstvoto za pravda i OBSE, Skopje, septemvri 2007. 

256. Medijacija vo Zakonot za maloletni~ka pravda, Izlagawe na Rabotilnicata na 
tema: "Alternativnite merki i medijacijata vo kaznenoto zakonodavstvo", 
Skopje, noemvri 2007. 

257. Хармонизација на македонското казнено право со правото на ЕУ, Научна расправа 

„Методи на хармонизација на националното законодавство со правото на Европската 

унија“. Скопје, МАНУ, 2 април 2008. 
258. Природно-правната суштина на основните човекови слободи и права, Научна расправа 

„Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот 

систем на Република Македонија“. Скопје, МАНУ, 18 ноември 2008. 
259. Судската реформа, правната држава и човековите слободи и права Научна расправа 

„Реформата на институциите и нејзиното значење за развојот на Република Македонија“. 

Скопје, МАНУ, 18 декември 2008. 
260. Општа одговорност на правните лица согласно Кривичниот законик, Излагање на 

Семинарот на тема: Одговорност на правните лица, Академија за обука на судии и 

јавни обвинители на РМ, Скопје, 2 декември 2008. 
261. Новини и цели на реформата на прекршочното право, излагање на Семинарот на тема: 

„Прекршочна постапка пред прекршочните органи“, Академија за обука на судии и 

јавни обвинители, Скопје, 2 октомври 2008. 
262. Превенција и репресија корпоративног економског криминала, Советување: 

Златиборски правнички дани, Зборник од Советувањето, Златибор, 21-23 февруари 

2008. 
263. Međunarodno kazneno pravo u zaštiti ljudskih sloboda i prava, Tematski naučni skup 

"Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode", Tara 14-18. maj, 2008. 
264. Opravdanost pravne zablude kao osnov isključenja krivičnog djela, Savetovanje Crnogorskog 

udruženja za kazneno pravo i kriminalnu politiku, Budva, 4-6 juni 2008. 
265. Organized crime of misuse of power: the basic challenge of the democratic state of law, 

Discussion Paper, 2nd Global International Studies Conference “What keeps us apart, what 

keeps us together? : International Order, Justice, Values”. Ljubljana, Faculty of Social 

Sciences, University of Ljubljana, 22-26 July 2008. 
266. Значај онтологије права за концепт демократске правне државе, Реферат на 

Копаоничката школа на природното право, Правни живот, Тематски број: Право и 

меѓународне интеграције, Том VI, 2008. 
267. Macedonian Approach to Strenghtening the Research in Higher Education, Science and 

Education Policies, International Conference for the Central and Eastern Europe, Balkans, 

Causcasus and Baltic States, September 18-21, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau. 
268. Valeurs juridiques d’une société de transition : aspect macédonien, Xe Congrès International 

de l’AIESEE (Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen). Paris, les 23 – 27 

septembre 2009. 



 

269. Science in the XXI Century: human values and humane development, World Science Forum – 

Budapest, 5–7 November 2009. 
270. Science, axiology and legal values in the 21st century, International Conference Values and 

21st Century. On the premises of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 19–21 

November 2009, Podgorica, Montenegro. 
271. Importance of Science and Scientific Research Centers in the Balkan Regional Cooperation, 

3rd International Balkan Congress “Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional 

Cooperation in Balkans” : 28 April – 1 May 2010, Namik Kemal University, Tekirdag, 

Turkey. 
272.  Судската реформа-приоритет во процесот на евроинтеграција на Република 

Македонија, Излагање на Конференцијата посветена на 9 Мај. Скопје, Собрание на РМ, 

8 мај 2012. 

273.  Казнено-правна репресија на новите форми на криминал: предизвици за 

демократската правна држава, Реферат на Меѓународната конференција на тема 

„Криминалот во Европа“. Скопје, МАНУ, 15 мај 2012. 

274.  Казнени дела на омраза и казнено-правни аспекти на говорот на омраза, Воведно 

излагање на 4. Регионална конференција на тема „Казнени дела на омраза и говор на 

омраза“, ОБСЕ, Скопје, 22 мај 2012. 

275.  Предлог Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, Воведно излагање на 

Дебатата организирана од ЗНМ, Скопје, 26 септември 2012. 

276.  Говорот на омраза, недискриминацијата и толеранцијата: правни аспекти, Реферат 

на Националната конференција за говорот на омраза: Предизвици во ерата на 

толеранцијата, различноста и кохезијата. Скопје, МАНУ, 16 ноември 2012. 

277.  Од Балкански војни – до балкански мир: македонски аспекти, Научен собир „Сто 

години од Балканските војни“. Скопје, МАНУ, 3–4 декември 2012. 

278. Парадигмата на злото како нормалитет: како да се победи?, Научна трибина „70 

години од депортацијата на Евреите од Македонија во логорот на смртта Треблинка“, 

Скопје, МАНУ, 12 март 2013.  

279. Актуальные проблемы кодификации уголовного права, Реферат на Международная 

конференция „Проблемы кодификации“, Москва, 30 май 2013. 

280. Инкриминисање агресије у међународном казненом праву, Реферат на XII Дванаести 

тематски међународни научни скуп „Међународна кривична дела“, Тара (Србија), од 5 

до 9 јуна 2013 год. 

281.  New Paradigm of Education in the New Millennium, Воведно излагање на International 

Conference New Knowledge for New Development, Skopje, MANU, 7 October 2013. 

282. Balkans Perspectives: Peace, Integration and Moral and Intellectual Revolution, Излагање на 

IX ECPD International Conference: New Balkans and Europe, Peace, Development, 

Integration, Belgrade, 11-12 October 2013..  

283. Букурешкиот договор од 1913, стабилноста и перспективите на Република Македонија 

и на Балканот, Реферат на Меѓународниот научен собир „Букурешкиот мировен 

договор, Македонија и Балканот”, организиран по повод стогодишнината од 

потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, Скопје, МАНУ, 31 октомври и 1 

ноември 2013. (Книга на резимеа: стр. 10-11) 

284. Политичкиот и меѓурелигискиот дијалог и правото на толеранција, Воведно излагање 

на Национална конференција за политички и меѓурелигиски дијалог и култура на 

толеранција, по повод 16 ноември – меѓународниот ден на толеранцијата, во 

организација на МАНУ и Мисијата на ОБСЕ во Македонија, Скопје, МАНУ, 15 

ноември 2013. 

285. Конституирање на Република Македонија како демократска правна држава, Реферат 

на Меѓународната научна конференција „Правна држава и демократија“, организирана 

од Правниот факултет на ДУТ, Тетово, Државен Универзитет во Тетово, 12–13 март 

2014. 
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286. Комплексна уставна реформа за пристапување на Република Македонија во ЕУ, 

Реферат на Научна дискусија „Политичките критериуми за членство во ЕУ и 

прилагодувањето на националните устави – искуства од државите-членки и поуки за 

Македонија“ со промоција на публикацијата „Интеграција на Македонија во ЕУ – 

утврдување уставни импликации и опции поврзани со политичките критериуми“, 

Скопје, МАНУ, 19 февруари 2014. 

287. A new "social contract" on capitalism with human face, Реферат на International Conference: 

Transition to a New Society, Podgorica, Montenegro, 20–22 March 2014, Montenegrin 

Academy of Sciences and Arts. 

288. Интензивирање на процесот на интеграцијата на Република Македонија во 

Европската Унија, Воведен реферат на Одбележувањето на Денот на Европа, Скопје, 

МАНУ, 8 мај 2014. 

289. Оценување на примената на новините на Кривичниот законик за кривичните дела на 

омраза, Излагање на Конференцијата за примената на законските одредби за 

справување со криминалот од омраза, Скопје, 28 мај 2014. 

290. Криминал злоупотребе моћи у пољу примене, Воведен реферат на Међународног 

казненог права, XIII. Тематски међународни скуп „Злоупотреба моћи“, Тара, 18–22. јун 

2014. 

291. Economic and Cultural Cooperation of the Balkan Countries – Pre-Condition for Stable 

Peace and Sustainable Development, Реферат на X. ECDP International Conference: 

Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans: The New Balkans and 

European Union: Peace, Development, Integration, Belgrade, City Hall, 24–25 October 2014. 

292. The Macedonian issue at the Paris Peace Conference in 1919 = Македонското прашање на 

Париската мировна конференција од 1919 година, Реферат на Gemeinsame Konferenz 

Der 1. Weltkrieg auf dem Balkan Großmachtinteressen und Regionalkonflikte (von Berlin 

1878 bis Neuilly 1919/1920), Berlin, Deutschland, Rathaus Mitte, Robert-Havemann-Saal, 31. 

Oktober, 2014 = Заедничка конференција „Првата светска војна на Балканот. 

Интересите на Големите сили и регионалните конфликти (од Берлин 1878 до Неј 

1919/1920)“, Берлин, Германија, Градско собрание на Мите, Сала Роберт-Хавеман, 31 

октомври 2014. 

293. Кодификација на казненото законодавство – аргументи "pro et contra" / Владо 

Камбовски, Никола Тупанчевски, Излагање na Тркалезната маса на тема: 

„Кодификација на казненото законодавство“, организирана од Здружението за 

кривично право и криминологија на Македонија во рамките на проектот на ОБСЕ – 

Набљудувачка мисија во Скопје, Скопје, Хотел ТЦЦ Гранд Плаза, 7 ноември 2014. 

294. Право на толеранција и нетолеранција на нетолеранцијата, Излагање на Националната 

конференција „Институционален одговор кон нетолеранцијата – дискриминација и 

криминал од омраза“, Скопје, МАНУ, 14 ноември 2014. 

295. АСНОМ: Остварување на правото на самоопределување на македонскиот народ, 

Реферат на Научниот собир „АСНОМ и македонската држава“, Скопје, МАНУ, 28 

ноември 2014. 

296. Македонското прашање пред и на Париската мировна конференција од 1919 година, 

Реферат на Научниот собир „Македонија и Македонците во Првата светска војна“, [во 

организација на Македонската академија на науките и уметностите и Институтот за 

национална историја], Скопје, МАНУ, 11 декември 2014. 

297. Холокаустот и меѓународната забрана и осуда на геноцидот како поуки за сегашноста 

и иднината, Воведен реферат на Меѓународната научна конференција „Дипломатијата 

и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 година“, Скопје, Министерство за 

надворешни работи на РМ, 27 јануари 2105= International Scientific Conference 

Diplomacy and the Deportation of the Jews from Macedonia in 1943, Skopje, Ministry of 

Foreign Affairs of the RM, 27 January 2015. 



 

298. Реформа на правното образование, Реферат на I. конференција „Регулирање на 

правното образование и создавање на механизми за континуирана обука и 

квалификации“ (во рамки на проектот меѓу МАНУ и БАН: „Реформи во судството“), 

Софија, Бугарија, 15–17 април 2015. 

299. 70 години нова Европа, Воведен реферат на Свечениот собир „70 години од победата 

над фашизмот и 9 мај – денот на Европа“, Скопје, МАНУ, 8 мај 2015. 

300. Правното уредување на судскиот систем во Република Македонија, Реферат на II. 

конференција „Правно уредување на судскиот систем“ (во рамки на проектот меѓу 

МАНУ и БАН: „Реформи во судството“), Охрид, 4-7 јуни 2015. 

301. Међународна сарадња у сузбијању криминала и развој Међународног казненог права, 

Воведен реферат на XIV. тематскa међународнa научнa конференција „Међународна 

судска, тужилачка и полицијска сарадња у борби против криминала“, (организатор: 

Удружење за међународно кривично право), Тара, 24.–28. јуна 2015. 

302. Посттранзицијата како процес на конституирање на демократска правна држава, 

Воведно излагање на Научната трибина „Македонија: Како понатаму?“. Научна и 

уметничка визита 2015, Охрид, МАНУ, Научен и уметнички центар „Уранија“, 22 

август 2015. 

303. Наука и религија – дали е дијалогот можен?, Воведно излагање на Првиот меѓународен 

философски дијалог Исток–Запад: Симпозиум „Наука и религија“, Скопје-Свети 

Николе-Охрид, 2–4 септември 2015, (организатори: Македонска академија на науките и 

уметностите, Меѓународен славјански универзитет „Г.Р. Державин“, Филозофско 

друштво на Македонија). Прва сесија, Скопје, МАНУ, 2 септември 2015. 

304. Предизвиците на правната држава и човековите права во РМ = Challenges to the Rule 

of Law and the Human Rights in the Republic of Macedonia, Реферат на Научната 

конференција „Науката и уметноста 2“, Охрид, 20–21 септември 2015 = 

Wissenschaftliche Konferenz Wissenschaft und Kunst 2, [organisiert von Mazedonische 

Akademie der Wissenschaften und Künste, Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin], 

Ohrid, 20–21 September 2015. 

305. Zakonsko i sudsko odmeravanje kazne: diskurs o sudskoj nezavisnosti, Реферат на 

Međunarodna konferencija: Pravnički dani, Banja Luka, BiH, 2–3 oktobra 2015. 

306. Balkan kao evropski subregion: glavni izazovi državno-pravnog razvoja i integracije = The 

Balkans as a European Subregion: Key Challenges of the Development and Integration, 

Реферат на XI. ECPD International Conference on Future of the World between 

Globalization and Regionalization, Belgrade, 24–25 October 2015. 

307. Ефикасност на судскиот систем. Остварување на судската заштита на правата на 

човекот, Реферат на III. конференција, „Ефикасност на судскиот систем. Остварување 

на судската заштита на правата на човекот“ (во рамки на проектот меѓу МАНУ и БАН: 

„Реформи во судството“), Крџали, Бугарија, 29-30 октомври 2015. 

308. Актуелните прашања на остварување на начелото за судска независност, Реферат на 

Научната и стручна расправа „Независност на судство“, Скопје, Македонска академија 

на науки и уметности, 3 ноември 2015. 

309. Филозофија, вредности, политика, Реферат на Симпозиумот „Филозофија и политика“ 

(во рамки на Светскиот ден на филозофијата, организатори: Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ – Филозофски факултет-Скопје, Филозофско друштво на Македонија), 

Скопје, Свечена сала на Филозофскиот факултет, 19–20 ноември 2015. 

310. Предлог-амандмани на одредбите од КЗ што се однесуваат на казнените дела на 

омраза, Излагање на Јавната расправа по предлог амандманите на Кривичниот законик 

и други закони кои се однесуваат на кривичните дела од омраза, (организатори: 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на 

ОБСЕ-Скопје), Скопје, АСЈО „Павел Шатев“, 11 декември 2015. – Достапно на (URL): 

http://www.jpacademy.gov.mk/upload/materijali%202015/Материјал%20проф%20%20Кам

бовски.pdf (пристапено на 08.01.2016), (22 стр.).  

http://www.jpacademy.gov.mk/upload/materijali%202015/Материјал%20проф%20%20Камбовски.pdf
http://www.jpacademy.gov.mk/upload/materijali%202015/Материјал%20проф%20%20Камбовски.pdf
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311. Autonomija ličnosti, granice prava i legitimnost zakona, Реферат  на XXVIII susret 

Kopaoničke škole prirodnog prava sa opštom temom: Pravo i autonomija ličnosti, Kopaonik, 

Kongresni centar, 12.–17. decembra 2015. 

 

 

Variae (прикази, осврти и други написи) 

 

312. Evropski regionalni pripremni sastanak za VI kongres OUN za prevenciju kriminaliteta i 

tretman prestupnika, JRKKP, 1977/4. 

313. VI kongres Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta u tretmanu prestupnika: „Prevencija 

kriminaliteta i kvalitet života, (koavtorstvo so D. Coti}), JRKKP, 1981/1. 

314. Pриказ: Vladimir Bayer, Ugovor s đavolom, Procesi protiv čarobnjaka u Evropi a napose и 
Hrvatskoj, Zagreb, 1982, Pravna misla, 1983/1. 
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