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301. Конституционалното значење на Повелбата за основните човекови права на ЕУ, 

Научна расправа “Еволуцијата на уставниот систем на Р. Македонија во пресрет на 

усвојувањето на уставниот договор на ЕУ”, МАНУ, 10.12.2007. 

302. Примена на специјалните истражни мерки, Реферат на Годишното советување на 

Македонското здружение за казнено право и криминологија на тема: “Десет години од 

примената на ЗКП”, Охрид, септември 2007, МРКПК 2/2007. 

303. Борба против тероризмот и организираниот криминал во Република Македонија, 

Четврто продолжение од циклусот конференции под наслов “Охридски разговори 2007” во 

организација на МВР на РМ и МВР на Германската Република Бранденбург и Фондацијата 

Ханс Сеидел, Охрид, септември 2007. 

304. Почитување на владеењето на правото во Македонија - сегашна состојба и визии за 

во иднина, воведно излагање на Свечената Академија организирана од Набљудувачката мисија 

на ОБСЕ во Скопје, Скопје, ноември 2007. 

305. Pojam, sistem i sprečavanje ekonomskih kaznenih dela, Советување на тема: 

„Законодавството во практика”, Златибор, февруари 2007. 

306. Sporazum o stabilizovanju i pridruživanju između Republike Makedonije i EU: šest godina 

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

307. Хамонизација на законодавството за високото образование со правото на ЕУ, 

Реферат, Тркалезна маса “Предлог-законот за високото образование во контекст на европските 

стандарди”, Правен факултет Forum Europeaum, април 2007. 

308. Судир на законите во областа на слободниот пристап до класифицирани информации 

и заштита на личните податоци, Воведно излагање на Тркалезната маса на тема: 

“Подобрување на имплементацијата и примената на Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, Законот за класифицирани информации и Законот за заштита 

на личните податоци”, ФИОМ, Скопје, мај 2007. 

309. Специјални истражни мерки: законска рамка и практична примена, Излагање на 

Работилницата на тема: “Посебни истражни мерки”, во организација на ЗКПК, ОПДАТ и 

ОБСЕ, Скопје, јуни 2007. 

310. Општа законска рамка на судската реформа, Воведно излагање на Работнилницата 

на тема: “Спроведување на судската реформа”, ОБСЕ, Министерство за правда, ЗКПКМ, Скопје, 

20 септември 2007. 

311. Предратификациона анализа на Конвенцијата на Советот на Европа за борба 

против трговијата со луѓе - Кривично право, Излагање  на на Работилницата организирана од 

Министерството за правда и ОБСЕ, Скопје, септември 2007. 

312. Медијација во Законот за малолетничка правда, Излагање на Работилницата на тема: 

“Алтернативните мерки и медијацијата во казненото законодавство”, Скопје, ноември 2007. 

313. 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. 

314. 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. 

315. Судската реформа, правната држава и човековите слободи и права, Научна расправа 

„Реформата на институциите и нејзиното значење за развојот на Република Македонија“. 
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Скопје, МАНУ, 18 декември 2008. 

316. 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. 

317. 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. 

318. Превенција и репресија корпоративног економског криминала, излагање во Зборникот 

од Советувањето: Златиборски правнички дани, , Златибор, 21-23 февруари 2008. 

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

"Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode", Tara 14-18. maj, 2008. 

320. Opravdanost pravne zablude kao osnov isključenja krivičnog djela, Savetovanje 

Crnogorskog udruženja za kazneno pravo i kriminalnu politiku, Budva, 4-6 juni 2008. 

321. 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. 

322. Значај онтологије права за концепт демократске правне државе, Реферат на 

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

међународне интеграције, Том VI, 2008. 

323. 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. 

324. Valeurs juridiques d’une société de transition : aspect macédonien, Xe Congrès Internat. de 

l’Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen, Paris, les 23-27 septembre 2009. 

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

Budapest, 5–7 November 2009. 

326. 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. 

327. 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. 

328. Судската реформа-приоритет во процесот на евроинтеграција на Република 

Македонија, Излагање на Конференцијата посветена на 9 Мај. Скопје, Собрание на РМ, 8 мај 

2012. 

329. 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. 

330. 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. 

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

Дебатата организирана од ЗНМ, Скопје, 26 септември 2012. 

332. 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. 

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

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

334. 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. 
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335. Актуальные проблемы кодификации уголовного права, Реферат на Международная 

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

336. Инкриминисање агресије у међународном казненом праву, Реферат на XII тематски 

међународни научни скуп „Међународна кривична дела“, Тара (Србија), 5-9 јун 2013. 

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

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

338. 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.. 

339. 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) 

340. 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 РМ, Скопје, МАНУ, 15 ноември 2013. 

341. 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, 12–13 март 2014. 

342. 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. 

343. 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. 

344. Интензивирање на процесот на интеграцијата на Република Македонија во 

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

8 мај 2014. 

345. 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. 

346. Криминал злоупотребе моћи у пољу примене, Воведен реферат на Међународно 

казнено право, XIII. Тематски међународни скуп „Злоупотреба моћи“, Тара, 18–22. јун 2014. 

347. Животот и делото на акад. Момир Поленаковиќ, Воведно излагање на 

„Меѓународните нефролошки денови : во чест на 75 години од раѓањето на акад. Момир 

Поленаковиќ и 50 години научна работа“, Скопје, МАНУ, 26–27 септември 2014. 

348. 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. 

349. 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, 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, Градско собрание на 

Мите, Сала Роберт-Хавеман, 31 октомври 2014. 

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

338. 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. 

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

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

2014. 

340. 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 МАНУ и ИНИ], Скопје, МАНУ, 11 декември 2014. 

341. 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. 

342. 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. 

343. 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. 

344. 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. 

345. 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“, (орг. Удружење за међународно 

кривично право), Тара, 24.–28. јуна 2015. 

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

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

визита 2015, Охрид, МАНУ, НУЦ „Уранија“, 22 август 2015. 

347. 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, (орг. МАНУ, МСУ „Г. Р. Державин“, Филозофско 

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

348. 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, Ohrid, 20–21 September 2015. 

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

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

350. 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. 

351. 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“ (проект МАНУ и БАН: „Реформи во судството“), 

Крџали, Бугарија, 29-30 октомври 2015. 

352. Актуелните прашања на остварување на начелото за судска независност, Реферат  
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на Научната и стручна расправа „Независност на судство“, Скопје, МАНУ, 3 ноември 2015. 

353. Филозофија, вредности, политика, Реферат на Симпозиумот „Филозофија и 

политика“ (во рамки на Светскиот ден на филозофијата, орг. Филозофски факултет - Скопје, 

Филозофско друштво на Македонија), Скопје, Филозофски факултет, 19–20 ноември 2015. 

354. 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, (орг. Академијата за судии и јавни 

обвинители „Павел Шатев“, Мисија на ОБСЕ-Скопје), Скопје, АСЈО „Павел Шатев“, 11 

декември 2015. 

355. 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. 

356. Termination of the Extreme Positivism as Main Challenge of the Legal Thought in the 

Transitioning Societies, Реферат на International Round-table of the jurists from the Black See and 

Kaspian Region, Sofia, 19 January 2016. 

357. Геополитиката како научна основа за справување со предизвиците на мигрантски и 

бегалски кризи, Реферат на Конференцијата „Геостратегиската и геополитичката положба на 

Република Македонија во услови на мигрантската и бегалската криза“, Скопје, МАНУ, 21 март 

2016. 

358. Демократија, владеење на правото и човековите права [и] Изградба на кредибилни 

институции кои гарантираат демократија и владеење на правото, Реферати на Научната 

конференција „Република Македонија на патот кон Европската Унија (2020) – искуства, 

предизвици и перспективи“, Скопје, МАНУ, 6 мај 2016. 

359. Република Македонија како субјект на меѓународното право и на меѓународните 

договори (1945-2016), Реферат на Конференцијата „Меѓународните договори од XIX до XXI 

век (по повод 25-годишнината од независноста на Република Македонија)“, Скопје, МАНУ,  7 

септември 2016. 

360. Слободата на здружување и политичките партии како демијург: македонски 

транзициски аспект, Презентација на Семинарот (МАНУ и БАН) на тема: Party Systems, 

Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries, 

Равда, Бургас, Бугарија, 8–10 септември 2016. 

361. Морална аснованост на правото: потрага по нова парадигма, Реферат на II. 

меѓународен филозофски дијалог „Исток–Запад“: Симпозиум „Правото меѓу политиката и 

етиката“, Скопје-Битола-Охрид, 5–7 октомври 2016. I. сесија, Скопје, МАНУ, 5 октомври 2016. 

362. За науката и високото образование во Република Македонија во 21 век, Воведно 

излагање на Научната конференција „Состојби и перспективи во високото образование и 

науката“, Скопје, МАНУ, 10 октомври 2016. 

363. Migrations as a complex problem and perspectives for achieving everlasting peace in the 

Middle East [и] Regional integration, democratic consolidation and constitutional democracy in the 

societies in transition, Реферати на XII. ECPD Internat. Conf. on Future of the World between 

Globalization and Regionalization, Belgrade, City Hall, 28–29 October 2016. 

364. Човечкото достоинство и современите предизвици на толеранцијата, Реферат на 

Меѓународната конференција „Дијалогот меѓу цивилизациите и предизвиците на 

толеранцијата во дигиталната ера“ (по повод 16 ноември - Меѓународниот ден на 

толеранцијата), Скопје, МАНУ, 16 ноември 2016. 

365. Воведен реферат на Научната и стручна расправа „Ефикасност на судството како 

битна компонента на судските реформи“ (орг. ЦСИ-МАНУ), Скопје, МАНУ, 30 ноември 2016. 

366. The Reform of Higher Education and Science and the Role of Academies and Arts = 

Реформа високог образовања и науке и улога академија наука и уметности, Реферат на 

Симпозијум „Националне академије наука и уметности у 21. веку“, САНУ, Београд, Србија,  2 

децембар 2016 = Symposium National Academies of Sciences and Arts in the 21st Century, SASA, 

Belgrade, Serbia, 2 December 2016. 



22 

 

367. Demokratizacija društva, sloboda političkog udruživanja i vladavina prava, Реферат на 

XXIX susret Kopaoničke škole prirodnog prava sa opštom temom: Pravo i društveni imperativi, (6. 

Katedra "Pravo na pravnu državu"), Kopaonik, Kongresni centar, 13.–17. decembar 2016. 

368. Високото обазование и науката – состојби и перспективи, Излагање на Тркалезната 

маса „Високото обазование и науката – состојби и перспективи“ (Научна и уметничка визита 

2016 - МАНУ), Охрид, МАНУ. НУЦ „Уранија“, 20 август 2016. 

369. Воведно и заклучно обраќање на Тркалезната маса „Постизборни предизвици за 

евроатлантските интеграции на Македонија“, Скопје, МАНУ, 19 декември 2016. 

370. The new ethic of liability as the basis of criminal liability, Реферат на Ковалевские чтения 

2017 - XIV Междун. научно-практическая конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева 

„Нравственные основы уголовной ответственности“, Екатеринбург, Россия, 16–17 февраля 

2017 = Kovalyov’s readings 2017 - XIV Intern. Legal Research-To-Practice Conference Moral 

grounds of criminal liability, Yekaterinburg, Russia, 15-18 February 2017. 

371. Рефлексии на новите доказни правила врз начелата на казненото процесно право и 

судската независност, Излагање на Научната расправа на тема „Отворени прашања за 

доказите и докажувањето во кривичната постапка во РМ “, Скопје, 10 март 2017. 

372. Bioethics and Criminal Law, Реферат на IUC Inter-University Centre Dubrovnik. 

International Spring Course, Dubrovnik, 5–9 April 2017. 

373. Доказните забрани во казнената постапка во светлината на начелото на владеење 

на правото, Излагање на Научна расправа „Парадигмата на незаконитите докази и плодовите 

на отровното дрво“, Скопје, 21 април 2017. 

374. Примената на Законот за кривична постапка во светлината на начелото на владеење 

на правото, Реферат на Научната расправа „Импликациите од реформираниот концепт на 

истражната постапка“, Скопје, 6 јуни 2017. 

375. Uloga Međunarodnog kaznenog prava u jačаnju principa vladavine prava, Реферат на XVI 

Međunarodna naučna konferencija na temu Princip vladavine prava, Tara, 14–18 juna 2017. 

376. Содржина и импликации на начелото на владеење на правото [и] Политички партии, 

јуридизација на политичките партии, уставна и правна основа за делување на политичките 

партии, Реферати на Охридската школа на природното право на тема „Демократија и 

владеење на правото“, Охрид, МАНУ. НУЦ „Уранија“, 19–24 јуни 2017. 

377. Правото и општествените промени: глобализација, регионализација, 

дигитализација, Воведно излагање на IV меѓународна научна конференција „Општествените 

промени во глобалниот свет“, Штип, Правен факултет, УГД, 6 септември 2017. 

378. Казненоправни аспекти на криминалот од омраза, Предавање на Охридската школа 

на природно право на тема „Говор на омраза, криминал од омраза и други современи облици 

на криминалитет“, Охрид, МАНУ. НУЦ „Уранија“, 17–23 септември 2017. 

379. Универзитетот на распаќе, Реферат на Третиот меѓународен философски дијалог 
„Исток-Запад: Филозофија на образованието & филозофија во образованието“, Скопје, МАНУ, 4 

октомври 2017. 
380. Казнено-правни аспекти на конфискацијата на криминални приноси, Реферат на 

Конференција на тема „Теоретски и практични проблеми на конфискацијата и нејзината 

примена“, Скопје, МАНУ, 5 октомври 2017. 

381. Ius contra Bellum and Justice for All: The Role of International Law and the Principle of the 

Rule of Law, Реферат на European Center for Peace and Development (ECPD) - International Round 

Table: Peace and Democratic Multilateralism, Belgrade 27 October 2017. 

382. Измени на Кривичниот закон за делата на омраза, Воведно излагање на Јавната 

расправа за амандманите на Кривичниот закон, Скопје, МАНУ, 30 октомври 2017. 

383. Koncept vladavine prava pred izazovima globalizacije i digitalne ere = Concept of Rule of 

Law in the face of Challenges of Globalization and Digital era, Реферат на Međunarodna 

konferencija Globalizam naspram nacionalizma, Podgorica, CANU, 2–3. novembar 2017. 

384. Високото образование, науката и општествените промени, Реферат на 

Меѓународната научна конференција „Образованието на крстопат – состојби, предизвици, 
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решенија и перспективи“, Битола, Македонско научно друштво, 10–11 ноември 2017. 

385. Правото на толеранција на младите и образованието, Воведно излагање на 

Меѓународниот ден за толеранцијата „Правото на младите да живеат во свет на  толеранција“, 

Скопје, МАНУ, 16 ноември 2017. 

386. Филозофијата на правото и правната наука пред предизвиците на нoвата 

цивилизациска ера, Излагање на Деновите на науката „Наука за живот“, Штип, УГД 

Мултимедијален центар, 22 ноември 2017. 

387. Departisation of Institutions as a condition for good governance, Реферат на Conf.: Values, 

Structures and Institutions in Bulgaria - 10 years after EU accession, Sofia, 1 Decem. 2017. 

388. Воведно излагање на Работилницата на тема „Кон одржлив модел на процесите за 

обезбедување квалитет во високото образование“, Скопје, 5 декември 2017. 

389. Vladavina prava i kultura prirodnog prava, Реферат на XXX susret Kopaoničke škole 

prirodnog prava sa opštom temom: Pravedno pravo i stvarnost, Kopaonik, Kongresna dvorana, 13– 

17 decembar 2017. 

390. Воведно излагање на Стручната расправа за Нацрт-законот за високото образование, 

Скопје, МАНУ, 18 јануари 2018. 

391. Istina, nova dokazna pravila u kaznenom postupku i sudska nezavisnost, Реферат на 

Međunarodna naučna konferencija PRAVO 2018: Aktuelni problemi prava i pravne nauke, Beograd, 

Srbija, 4–5 maj 2018 = International Scientific Conference LAW 2018: Current Problems of Law 

and Legal Science, Belgrade, Serbia, May 4–5, 2018. 

392. Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија како 

стожерен европски договор на Република Македонија, Воведен реферат на Научната 

конференција „Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија 

и перспективите за евро-атланска интеграција на Република Македонија“, Скопје, МАНУ, 18 

јуни 2018. 

393. Међународно кривично право између суверенитета државе и грађанског 

суверенитета, Реферат на 17. традиционална међународна научна конференција 

„Суверенитет и рад међународних судова“, Тара, Србија, Хотел Оморика, 20–24 јун 2018. 

394. Владеењето на правото и доброто управување како приоритетна цел на реформата 

на правниот систем, Воведно излагање на Третата сесија на Охридската школа на природно 

право на тема „Добро управување и правни реформи“, Охрид, МАНУ, Научен и уметнички 

центар „Уранија“, 1–7 јули 2018. 

395. Природа, цел и толкување на Договорот од Преспа, Реферат на Научната расправа 

„Спогодбата од Преспа: меѓународно значење и импликации врз евро-атлантските интеграции 

на Република Македонија“, Скопје, МАНУ, 11 септември 2018. – Модератор на Дел 1: 

„Меѓународен и политички контекст и значење на спогодбата“. 

396. Судската реформа во Република Македонија, Излагање на Кръглата маса на тема 

„Европейска интеграция и добро управление (Good Governance)“, Бургас, Бургаски свободен 

университет, 25 септември 2018. 

397. Natural rights, legitimacy of laws and supranational basis of unlawfulness, Реферат на 

Conference for the Protection of Human Rights: From Illegality to Legality, Novi Sad, Serbia, 30– 

31 September 2018. 

398. Новата биоетичка филозофија на правото, Реферат на Четвртиот меѓународен 

философски дијалог „Исток-Запад“, Скопје, МАНУ, 3 октомври 2018. 

399. Culture of natural rights and the rule of law, Реферат на CANU-EMAN Simpoziju Kultura, 

tehnologija i humanizam, Bar, Crna Gora, 4–6 oktobar 2018. 

400. European agreements on good neighborhood of the Republic of Macedonia with the Republic 

of Bulgaria and with the Republic of Greece, Реферат на XIV ECPD International Conference A new 

human concept of security, Belgrade, Serbia, 26 October 2018. 

401. Екоцентрична филозофија на просторното уредување, мит или реалност, Реферат на 

Научната конференција „Загадувањето на градовите во Република Македонија: кои се 

решенијата?“, Скопје, МАНУ, 1–2 ноември 2018. 
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402. Поздравно обраќање и излагање на Четвртата сесија на Охридската школа на природно 

право на тема „Доброто управување и евроатланските интеграции на Република Македонија“, 

Скопје, МАНУ, 6 декември 2018. 

403. Воведно злагање на Третата јавна дискусија за „Нацрт-амандманите за измени на 

Уставот на Република Македонија“, Скопје, МАНУ, 7 декември 2018. 

404. Поздравно обраќање и излагање на Стручната расправа „Предизвици и дилеми во 

имплеменацијата на мерките за обезбедување имот и на мерката конфискација“, Скопје, 

МАНУ, 10 декември 2018. 

405. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kao zapovest prirodnog prava, (povodom 

70.godišnjice usvajanja i primene), Реферат на XXXI susret Kopaoničke škole prirodnog prava sa 

opštom temom: Pravo i zapovesti razuma, Kopaonik, Srbija, Hotel Grand, 13–18 decembar 2018. 

406. Привремени мерки на замрзнување на имот и конфискација во кривичната постапка, 

Воведно излагање на Работилницата „Привремените мерки и конфискацијата на имотна 

корист во измените на ЗКП“, Скопје, ЦСИ–МАНУ, 18 декември 2018. 

407. Воведно излагање на Tркалезната маса „Македонија мегалополис – и други идеи за 

регионален развој, спречување на иселувањето и создавање на средна класа во Република 

Македонија“, Скопје, МАНУ, 19 декември 2018. 

408. Излагање и учество во дискусија на Расправата „Реформата на јавното 

обвинителство“, Скопје, АНУРСМ-МАНУ, ЦСИ, 29 јануари 2019. 

409. Приклучување кон Северноатлантската Алијанса како заедница на вредности, 

Реферат и модератор (Дел.1 и Дел.2) на Научната конференција „Градење вредносен и 

безбедносен систем: услов за интеграција во НАТО“, (орг. ЦСИ „Ксенте Богоев“ при 

АНУРСМ-МАНУ), Скопје, 28 март 2019. 

410. Трновскиот Устав и вредносните паралели 140 години подоцна, Реферат на 

Meѓународната конференција „140 години од првиот Бугарски устав (1879 година)“ Софија, 

Универзитет „Св. Климент Охридски, 16 април 2019. 

411. Утицај међународног казненог права на систем казненоправних санкција и на концепт 

казнене одгворности, Реферат на Традиционалната тематска међународна научна 

конференција „Одговорност и санкција у кривичном праву – са посебним освртом на 

међународно кривично право“, Тара, Србија, 08–14 мај 2019. 

412. Macedonia’s Friendship Agreements with Bulgaria and Greece: Anticipation of the overall 

Balkan Reconciliation and Integration, Реферат на International Conference Approaching 20?? 

Year, Podgorica, Montenegro, MASA, 16–18 May 2019. 

413. Излагање на Петтата сесија на Охридската школа на природното право под наслов 

„Предизвици во реформата на правниот, политичкиот и безбедносниот систем на Република 

Северна Македонија“, (орг. ЦСИ „Ксенте Богоев“, МАНУ), Охрид, МАНУ, Научен и 

уметнички центар „Уранија“, 30 јуни – 7 јули 2019. 

414. Challenges of Reforms in the Legal System of Republic of North Macedonia, Реферат на 1st 

International Scientific Conference on Social and Legal Sciences Good Governance and the Rule of 

Law in the Perspective of EU Integration, Skopje, SEEU Campus, 11 September 2019. 

415. Доброто управување, реформата на институциите и одржливиот општествен 

развој, Реферат на Тркалезна маса (проект.сораб. МАНУ-БАН) на тема: „Владеење на правото, 

доброто управување (governance) и квалитетот на институциите“, Берово, 14–15 ноември 2019. 

416. Импактот на КПД врз унапредување на правата на детето, Реферат на 

Меѓународниот ден за толеранција „30 години од усвојувањето на конвенцијата за правата на 

детето – примена и натамошни предизвици“, (орг. ЦСИ “Ксенте Богоев”), Скопје, МАНУ, 20 

ноември 2019. 

417. Lepota pravednog prava: ogled o pravnoj estetici, Реферат на XXXII. Kopaonička škola 

prirodnog prava Pravo i snaga umnosti (posvećeno akad. prof. dr. S. Peroviću) 13–17 Decembar 2019. 

418. Поздравно обраќање и Модератор (Дел 1), Расправа на тема: „Правна заштита на 

природата и животната средина и судска заштита на правото на здрава животна средина“, 

Скопје, МАНУ, 2 март 2020. 
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419. Владеењето на правото како главен предизвик на развојот на Република Северна 

Македонија, Реферат на Свечениот  научен собир „Современата македонска држава – две 

етапи во процесот на нејзиното формирање и развој: 1941–1991 / 1991–2021 година“, Онлајн 

платформа ЗУМ, 27–28 септември 2021. 

420. Welcome speech, 6th International Philosophical Dialogue "East-West" Philosophy of 

Memory, Skopje, MANU, October 6, 2021. 

 

 

 

V. Variae (прикази, осврти и други написи) 

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

tretman prestupnika, JRKKP, 1977/4. 

422. VI kongres Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta u tretmanu prestupnika: 
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групата). 

487. Закон за прекршоци, 1997 (раководител на групата и за подготовка на нов закон). 
488. Закон за спречување на корупцијата, 1998 (проект, усвоен во 2002). 

489. Закон за спречување на перењето пари, 2002 (подготвување на неговите измени од 

2003). 

490. Закон за кривичната постапка (учество во неговата реформа од 2004). 

491. Национална стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската 

унија (учество во делот за судскиот систем), 2004. 
492. Државна програма за спречување на корупцијата (учество во конципирањето на 

законски мерки во казненото и антикорупциското законодавство и уставните измени во 
судството), Скопје, 2004. 

493. Стратегија за реформа на судскиот систем (учество со анализа, определување на 
стратешки правци и мерки), Скопје, 2005. 

494. Закон за малолетничка правда, 2005 (проект). 
495. Предлог на Закон за прекршоци, 2006. 

496. Предлог на Закон за полиција, 2006. 

497. Предлог на Закон за следење на комуникациите, 2006. 

498. Предлог на Закон за соработка помеѓу Р. Македонија и Хашкиот трибунал за 

судење на воените злосторници од поранешна Југославија, 2006. 

499. Предлог на Измените на Законот за спречување на перење пари, 2006. 

500. Предлог на Закон за јавно обвинителство, 2006. 

501. Предлог на Закон за советот на јавни обвинители, 2006. 

502. Измени на Кривичниот законик, 2007. 

503. Измени на Законот за кривичната постапка, 2007. 

504. Казнено-правната реформа и почитувањето на човековите права во РМ, 2008. 

(раководител) 

505. Кривична одговорност на правните лица – Компаративна студија и предлози за нови 

законски решенија, Истражување во рамките на проектот за реформа на казненото 

законодавство, МРККП 2008/2. 

506. Истражување - одмерување на казната во законските рамки (коавторство: 

Тупанчевски, Деаноска, Мисоски), МРККП 2008/2. 

507. Учество во подготовка и на други закони од други области (граѓанско и трговско 

право, државна управа, јавни претпријатија итн.) 
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