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87. Napomene o samoupravljanju kao društveno-političkom fenomenu i o metodama njegovog 

proučavanja // Metodološke pretpostavke istraživanja samoupravljanja. - Ljubljana–Zagreb : Jugoslavenski 

centar za teoriju i praksu samoupravljanja Edvard Kardelj, 1980. - Str. 81-85. - (Sveske za teoriju i praksu 

samoupravljanja ; god. I, br. 2) 

88. Suština delegatskog odnosa i neke osnovne pretpostavke za njegovo ostvarivanje // Treći 

program, Radio Sarajevo, IX, 29 (1980), str. 144-152; Treći progam, Radio Beograd, II, 45 (1980), str. 285-

295 

89.  Суштината на делегатскиот однос и некои основни претпоставки за неговото остварување 

// Трета програма : Радио Скопје, бр. 2-3 (1980), стр. 89-98 

90.  Дискусија на Тркалезната маса: „Delegatski sistem u teoriji i praksi“, Дубровник, 22-23 мај 

1980 год. // Zbornik Trećeg programa Radio Zagreba, 4-5 (1980), стр. 31-33, 56-57, 81-82 

91.  Положбата и развитокот на Cоцијалистичка Pепублика Македонија во југословенската 

федеративна заедница // Предавања на XIII семинар за македонски јазик, литература и култура, 

Скопје и Охрид : 8.VIII - 29.VIII 1980. - Скопје : Универзитет „Кирил и Методиј“. Семинар за 

македонски јазик, литература и култура, 1980. - Стр. [295]-307 

92.  Le dévelopement de la République Socialiste de Macédoine dans les cadres de la fédération 

yougoslave // Предавање во градот Варем (Белгија) 4 март 1980. 

93.  Trente ans de l’autogestion ouvrière en Yougoslavie // Предавање во Високата школа Athénée 

Royal mixte "P. Delvaux", Bruxelles, 10 март 1980. 

 

1981 

94.  Колективни шеф државе у социјалистичким земљама // Зборник радова o страном и 

упоредном праву. - Св. 6. - Београд : Институт за упоредно право, 1981. - Стр. 29-49 

95.  Социјалистичкото самоуправување - процес на перманентна преобразба на општеството 

во заедница на слободни и рамноправни работни луѓе // Погледи, год. XVIII, бр. 2 (1981), стр. 3-18. - 

Реферат поднесен на научниот собир: „Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот 

развој на Југославија“, одржан во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје на 24 

и 25 декември 1980 година. 

96.  Основне карактеристике теоријског појма социјалистичког самоуправљања // Социјализам y 

свету, 22 (1981), стр. 193-195. - Резимеа од дискусиите на Тркалезната маса „Цавтат 80“ на тема: 

„Партиципација, самоуправљање, социјализам“, одржана во Цавтат од 22 до 27 септември 1980. 

97.  Самоуправљање и држава // Социјализам y свету, 22 (1981), стр. 213-214. - Резимеа од 

дискусиите на Тркалезната маса „Цавтат 80“ на тема: „Партиципација, самоуправљање, социјализам“, 

одржана во Цавтат од 22 до 27 септември 1980. 

98.  Четири децении на социјалистички самоуправен развој на македонскиот народ и на 

народностите во СР Македонија // Предавања на XIV семинар за македонски јазик, литература и 

култура : Скопје и Охрид, 7.VIII - 28.VIII 1981. - Скопје : Универзитет „Кирил и Методиј“. Семинар 

за македонски јазик, литература и култура, 1981. - Стр. [319]-333 

99.  O vertikalnoj i teritorijalnoj organizaciji samoupravnog socijalističkog društva // 

Samoupravljanje - put oslobađanja rada. - Ljubljana : Delavska enotnost, 1981. - Str. 369-371. - (Teorijske 

rasprave "Misao i revolucionarno delo Edvarda Kardelja") 

1982 

100. Социјалистичкото самоуправување – процес на перманентна преобразба на општеството 

во заедница на слободни и рамноправни работни луѓе // Самоуправувањето како законитост во 
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социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје 

на 24 и 25 декември 1980 година. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 1982. - 

Стр. [15]-30 ; дискусии: стр. 576-577, 594-595 

101. Положбата на работната организација и на основната организација на здружениот труд и 

некои прашања на нивните меѓусебни односи во одлучувањето за средствата на општествената 

репродукција // Прилози. Одделение за општествени науки. - Скопје : Македонска академија на 

науките и уметностите, год. XIII, бр. 1-2 (1982), стр. [37]-50 

102. Создавањето на југословенската федеративна заедница и нејзиниот самоуправен 

развиток // Просветен работник, (3.I–15.II 1982), св. I, стр. 1-16 и св. II стр. 1-14. - (Библиотека 

„Марксизмот и образованието“) 

103. La République Socialiste Fédérative de Yougoslavie - un nouvel exemple historique du 

fédéralisme (Intervention) // Actes du XVe Congrès International des Sciences Historiques : Bucarest, 10–17 

août 1980. - IV, 1. – Bucarest : Academia Republicii Socialiste România, 1982. - Стр. 252-254 

 

1983 

104. Положај РО и ООУР и нека питања њихових међусобних односа у одлучивању о 

средствима друштвене репродукције // Економика удруженог рада, 11-12 (1983), стр. 653-659 

105. Значењето на АВНОЈ за конституирање на Македонија како федерална единица // Трета 

програма : Радио Скопје, бр. 16 (1983), стр. 13-24 

106. Устав и савремени политички системи // Упоредни политички системи. - Београд : 

Савремена администрација, 1983. - Стр. 55-63 

107. Сеќавања за Кочо Рацин // Рацин во сеќавањата на современиците. - 2. дополнето изд. - 

Скопје : Култура, 1983. - Стр. 58-60 

 

1984 

108. АВНОЈ и Македонија : предавање на Свечениот собир по повод 40-годишнината од 

Второто заседание на АВНОЈ, одржан на 23 ноември 1983 година. - Скопје : Македонска академија на 

науките и уметностите. Одделение за општествени науки, 1984. - 19 стр. - (Свечени собири ; св. 28) 

109. Македонија и последиците од мировните договори од 1919–1920 // Прилози. Одделение 

за општествени науки. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, год. XV, бр. 1 

(1984), стр. [5]-17. – Реферат поднесен на Колоквиумот: „Последиците од мировните договори од 

1919–1920 во централна и југоисточна Европа“, одржан во Стразбург (Франција) на 24, 25 и 26 мај 

1984 година во организација на Центарот за проучување на централна и југоисточна Европа 

(CRECSO) на Универзитетот за хуманитарни науки во Стразбург и Меѓународното здружение за 

современа историја на Европа. 

110. Rëndësia e mbledhjes së parë të ASNOM-it për ndërtimin e shtetësisë së popullit maqedonas // 

ASNOM-i : (përmbledhje punimesh dhe dokumentesh). - [Shkup] : Flaka e Vëllazërimit, [Instituti i Historisë 

Kombëtare], 1984. - F. 165-179 

 

1985 

111. Neka opštija pitanja // Pravo, god. 2, br. 7-8 (1985), str. 117-120 

 

1986 

112. Државно-правната определба на македонскиот народ и Манифестот на Главниот штаб на 

НОВ и ПО на Македонија // Зборник на трудови посветени на академикот Михаило Апостолски по 

повод 75-годишнината од животот. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 1986. - 

Стр. [205]-220 

113. Четриесет години слободен развој на СР Македонија // Предавања на XVIII семинар за 

македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид, 2-22.VIII 1985 година. - Скопје : 

Универзитет „Кирил и Методиј“. Семинар за македонски јазик, литература и култура, 1986. - Стр. 

[177]-189 

 

1987 
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114. АСНОМ и интегритетот на македонскиот народ // АСНОМ во создавањето на државата на 

македонскиот народ : реферати од научен собир одржан од 29 до 31 октомври 1984 година во Скопје. - 

Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 1987. - Стр. [179]-198 

115. Doprinos Moše Pijade u izgradnji jugoslovenske federacije // Moša Pijade : zbornik referata. - 

Beograd : Institut za savremenu istoriju, Književne novine, 1987. - Str. 231-243 

116. La Macédoine et les conséquences des traites de paix de 1919-1920 // Les conséquences des 

traités de paix de 1919–1920 en Europe centrale et sud-orientale. - Strasbourg : Association des Publications 

près les Universités de Strasbourg, 1987. - Стр. 295-304 

117. Сеќавања за Кочо Рацин // Сеќавања на современиците. - Скопје : Наша книга, 1987. - 

Стр. 52-54. - (Избрани дела / Кочо Солев Рацин). - (Едиција Македонска книжевност) 

118. Рацин и македонското прогресивно студентско движење // Прилози за животот и делото на 

Рацин. - Скопје : Наша книга, 1987. - Стр. 56-59. - (Избрани дела / Кочо Солев Рацин). - (Едиција 

Македонска книжевност) 

119. Актуелни проблеми федерализма y вишенационалној социјалистичкој самоуправној 

заједници // Федерација и федерализам : зборник радова. - Ниш : Савез удружења за политичке науке 

Југославије, 1987. - Стр. 147-156 

120. Еволуција на уставот и на уставноста во светот од Уставот на САД до денес // Погледи, 

год. XXIV, бр. 4 (1987), стр. 19-36 

 

1988 

121. Неки аспекти односа федерације и република, односно аутономних покрајина y области 

законодавства и предстојеће уставне промене // Уставни амандмани и друштвена криза y Југославији 

: зборник радова. - Крагујевац : Универзитет „Светозар Марковић“, 1988. - Стр. 273-280 

122. O обиму и карактеру уставних промена // Правна мисао, 5-6-7-8 (1988), стр. 33-41 

123. Форми на партиципација на граѓаните во функционирањето на државата // Прилози. 

Одделение за општествени науки. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, год. XIX, 

бр. 2 (1988), стр. [5]-36. – Генерален реферат поднесен на Вториот светски конгрес на Меѓународното 

здружение за уставно право, одржан во Париз и Екс-ан-Прованс (Франција) од 31 август до 4 септември 

1987 година, во секцијата II.4., посветена на формите на партиципација на граѓаните во функционирањето 

на државата, во која, освен овој генерален реферат, беа поднесени и уште 11 национални реферати од 

следниве земји: Белгија, Франција, СР Германија, Унгарија, Италија, Јапонија, Полска и Венецуела (по 

еден) и од Југославија (три реферати). 

 

1989 

124. Некои прашања на односот на нашиот политички и изборен систем // Актуелни прашања 

на изборите во СФРЈ. - Скопје : Марксистички центар на ЦК СКМ „Мито Хаџи Василев-Јасмин“, 

Републичка конференција на ССРН на Македонија, 1989. - Стр. 62-69; реплики I и II, стр. 73-74, 118-

119 

125. Федерализмот и општествено-политичкиот систем на Југославија // Втора тркалезна 

маса: „Федерализмот во социјалистичките земји (СССР, СФРЈ и ЧССР)“. - Прага : Чехословачка 

академија на науките, 1989. 

 

1990 

126. Višenacionalni federalizam i referendum // Arhiv za pravne i društvene nauke, god. LXXVI, 

knj. XLVI, br. 1-2 (1990), str. 63-73 

127. Еволуција устава и уставности y свету од Устава САД до данас // Два века савремене 

уставности : зборник радова са научног скупа одржаног 17. и 18. септембра 1987. - Београд : Српска 

академија наука и уметности, 1990. - Стр. 437-451 

128. Problemi makedonske nacionalne manjine u susednim zemljama (retrospektivni pogled i 

današnji položaj) // Narodne manjšine : zbornik referatov in razprav na znanstvenem srečanju, 30. - 31. 

marca 1989. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Medakademijski odbor za proučevanje 

narodnih manjšin in narodnosti, 1990. - Str. 95-119 ; diskusija: str. 215-218 
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129. Македонскиот народ и создавањето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците // 

Прилози. Одделение за општествени науки. - Скопје : Македонска академија на науките и 

уметностите, год. XXI, бр. 1-2 (1990), стр. [21]-43 

130. Пакет со вкус на притисок - Дилеми околу уставните измени // 21, XLVII, 1718/2 (2.III 

1990), стр. 28-29 

 

1991 

131. Концепт југословенског федерализма и аутономије и предстојеће уставне промене // 

Актуелни проблеми устава и уставних промена : зборник радова са научног скупа одржаног 17. и 18. 

марта 1988. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1991. - Стр. [97]-122 ; дискусија: стр. 

382-386, 388-389. - (Научни скупови ; књ. LVII). - (Одељење Друштвених наука ; књ. 13) 

132. Криза и дилеме југословенског федерализма // Нови устав и преображаји југословенског 

друштва : Радови са научног скупа : Титоград, 12. и 13. октобар 1990. - Титоград : Црногорска 

академија наука и умјетности, 1991. - Стр. [101]-114 ; дискусија: стр. 237-242. - (Научни скупови ; књ. 

22). - (Одјељење друштвених наука ; књ. 10) 

133. Les formes de participation des citoyens au fonctionnement de l’Etat, генерален реферат 

поднесен на Вториот светски конгрес на Меѓународната асоцијација за уставно право, 1987, Париз и 

Екс-ан-Прованс, Франција, објавен во The New Constitutional Law (Le nouveau droit constitutionnel), 

Publications de l’Institut du Fédéralisme, Fribourg (Suisse), IACL–AIDC 3, 1991, pp. 101-132 

134. Ustavi i politički režimi francuske građanske revolucije // Francuska revolucija - ljudska prava i 

politička demokracija nakon dvjesto godina. – Zagreb : Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, 

1991. - Стр. 113-150 

135. Položaj i prava slovenačke, hrvatske i srpske nacionalne manjine u susednoj Mađarskoj // 

Narodne manjšine. - 2. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - Str. 15-52 

136. Проблемите на македонското национално малцинство во соседните земји : ретроспективен 

поглед и денешна положба // Прилози. Одделение за општествени науки. - Скопје : Македонска 

академија на науките и уметностите, год. XXII, бр. 2 (1991), стр. [5]-36. - Реферат поднесен на науч-

ната средба на тема „Narodne manjšine“ (Национални малцинства) одржана на 30 и 31 март 1989 

година во Љубљана, во просториите на САЗУ, во организација на Меѓуакадемискиот одбор за 

национални малцинства и народности на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ. 

 

1992 

137. Značajke problematike sukcesije Jugoslavije // Zakonitost, 6-7 (1992), стр. 990-1001 

 

1993 

138. Република Македонија - од држава членка на југословенската федерација до суверена и 

независна држава // Македонија и односите со Грција. - Скопје : Македонска академија на науките и 

уметностите, 1993. - Стр. 95-104 

139. The Republic of Macedonia – From a Member State of the Yugoslav Federation to a Sovereign 

and Independent State // Macedonia and its Relations with Greece. - Skopje : Council for Research into 

South-Eastern Europe of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 1993. - Pp. 95-104 

140. Human rights and rights of the national minorities // Macedonian newsmagazine, 2, 1 (1993), 

стр. 13-17 

 

1994 

141. АСНОМ и интегритетот на македонскиот народ // Науката за АСНОМ : 1944–1994. - 

Скопје : Мисла, 1994. - Стр. 190-210 

142. Обединувањето на Европа и искуствата од повеќенационалниот федерализам во 

поранешните социјалистички земји // Прилози. Одделение за општествени науки. - Скопје : 

Македонска академија на науките и уметностите, год. XXV, бр. 1-2 (1994), стр. [41]-54. - Реферат 

поднесен на Меѓународниот конгрес: „Европа и федеративните искуства“, одржан во Фрибур 

(Fribourg), Швајцарија, од 13 до 15 април 1994 година, во организација на Институтот за федерализам 

при Универзитетот во Фрибур. 



10 

 

 

1995 

143. Педесет години современа македонска држава : (воведен реферат) // АСНОМ : педесет 

години македонска држава : 1944-1994 : прилози од научен собир одржан на 17–18 ноември 1994. - 

Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Институт за национална историја, 1995. - 

Стр. [17]-36 ; дискусија: стр. 519-521 

144. Кузман Јосифовски и акцијата на Српската земјоделска партија во јуни 1939 година во 

Македонија // Кузман Јосифовски-Питу : време – живот – дело : (1915–1944) : Научен собир одржан 

на 23 и 24 февруари 1994 година во Прилеп. - Скопје, Прилеп : Институт за национална историја, 

Друштво за наука и уметност, 1995. - Стр. 41-50 

145. Педесет години современа македонска држава // Прилози. Одделение за општествени 

науки. - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, год. XXVI, бр. 2 (1995), стр. [5]-23. 
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