Кратка биографија
Лични информации
Име(-иња)/Презиме(-иња) Елена Мујоска Трпевска
Адреса(-и) Бул. АСНОМ бр.132/3-3, 1000 Скопје
Телефон(-и) Фиксен: +389 2 32 35 400

Мобилен: +389 75 232 190

E-пошта emujoska@manu.edu.mk
Националност Македонка
Датум на раѓање 05/08/1984
Пол Женски
Статус Мажена
Работно искуство
Датуми Јули, 2017 - денес
Научен соработник, Центар за стратегиски истражувања, Македонска академија
на науките и уметностите
Датуми Јули, 2014 – Март, 2017
Работно место Соработник – истражувач, Центар за стратегиски истражувања, Македонска
академија на науките и уметностите
Главни активности и Поттикнување, организирање и реализирање на истражувања, предавања и
одговорности јавни дискусии за стратешки прашања што се од национално и меѓународно
значење за Република Македонија; континуирано истражување на проблемите,
појавите и односите од историска, геополитичка, економска, социјална, културна
и безбедносна природа и тоа од аспект на нивното долгорочно и
среднорочно значење за развојот на Република Македонија како самостојна и
суверена држава.
Име и адреса на работодавачот Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ)
Бул.„Крсте Мисирков“, бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел. ++389 (0)2 32 35 400 Fax. ++389 (0)2 32 35 500 e-mail: manu@manu.edu.mk
Тип на бизнис и сектор Центар за стратегиски истражувања при МАНУ
Тел. ++389 (0)2 32 35 540, Fax. ++389 (0)2 32 35 541 e-mail: csi@manu.edu.mk
Датуми Август, 2015 – Декември, 2015
Работно место Надворешен експерт
Главни активности и Истражувач (Comparative Study on filtering, blocking and take-down of Internet)
одговорности
Име и адреса на работодавачот Совет на Европа, Институт за компаративно право, Швајцарија
Публикација достапна на: http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/studyfiltering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet
Датуми 2007 - 2014
Работно место Соработник / Соработник (демонстратор)
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Главни активности и Активно учество во организирањето и спроведувањето на вежбите, предавањата
одговорности и испитите по предметите од областа на казненото право, криминологијата и
пенологијата, како и реализација на други активности од наставно – научната
работа. Активно учество во повеќе истражувања од областа на казненото право,
како и преводи на повеќе трудови од англиски, српски и хрватски јазик.
Име и адреса на работодавачот Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Тип на бизнис и сектор Институт за казнено право и криминологија
Датуми Април, 2009 – Април, 2011
Работно место Адвокатски приправник
Главни активности и Стручно оспособување за самостојно вршење на адвокатската дејност и работите
одговорности на правната помош и јавните овластувања кои се вршат според упатствата на
адвокатот како и стекнување услови за полагање на правосудниот испит.
Име и адреса на работодавачот Адвокатско друштво „Мујоски“,
Бул. „Македонски Просветители“ бр.8, Охрид, Македонија
Тип на бизнис и сектор Правни работи
Образование
Датум Мај, 2011 – Декември, 2016
Назив на доделената Доктор по правни науки
квалификација
Главни предмети Казнено материјално право, Пенологија, Криминологија
Име и тип на организацијата Правен факултет "Јустинијан Први", Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ која го обезбедила Скопје,
образованието Институтот за казнено право и криминологија
Степен/ниво во националната Високо образование, степен VIII
класификација
Датум Март, 2008 – Јули, 2010
Назив на доделената Магистер по правни науки од областа на казненото право
квалификација
Главни предмети Судска психијатрија, Судска психологија, Судска медицина, Статистика и
Методологија, Криминалистика, Пенологија, Криминологија, КМП и КПП.
Име и тип на организацијата Правен факултет "Јустинијан Први", Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ која го обезбедила Скопје,
образованието Институтот за казнено право и криминологија
Степен/ниво во националната Високо образование, степен VII А
класификација
Датум Јули, 2003 – Февруари, 2008
Назив на доделената Дипломиран правник
квалификација
Главни предмети Вовед во правото, Историја на правото, Социологија на правото, Римско право,
Филозофија на право, Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право,
Управно право, Граѓанско право, Облигационо право, Трговско право, Семејно и
наследно право, Управно процесно право, Граѓанско процесно право, Казнено
право, Криминологија, Пенологија, Криминалистика, Меѓународно казнено право
и др.
Име и тип на организацијата Правен факултет "Јустинијан Први“
која го обезбедила Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија
образованието и обуката
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Степен/ниво во националната Високо образование, степен VI А
класификација
Останати видови обуки, курсеви, школи
Датум 2-8 Април, 2017
IX International Spring Course "Crime prevention through criminal law & security
studies" Title: "Criminal Law and Human Rights”, (Certificate).
Име и тип на организацијата
која го обезбедила Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
образованието и обуката Inter University Centre Dubrovnik, Croatia
Датум 21-23 Април, 2016
Development of a new vision for Europe, New Vienna Congress LAB
Име и тип на организацијата
која го обезбедила New Vienna Congress Foundation, Stiftung Wiener Kongress der Europäischen Jugend
образованието и обуката pA Bundeskanzleramt, Vienna, Austria
Датум 20-25 Март, 2016
VIII International Spring Course "Crime prevention through criminal law & security
studies" Title: “Technology and Criminal Law-Manifestation and Implication“,
(Certificate)
Име и тип на организацијата
која го обезбедила Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
образованието и обуката Inter University Centre Dubrovnik, Croatia
Датум Октомври, 2015
IUC Balkan Criminology One-Week International Intensive Course - ‘Crime and
Criminology in the Balkans’ (Certificate)
Име и тип на организацијата
која го обезбедила Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
образованието и обуката Inter University Centre Dubrovnik, Croatia
Датум Јули, 2015
Training of Trainers on Training Against Hate Crimes for Law Enforcement (TAHCLE),
Warsaw, Poland
Име и тип на организацијата
која го обезбедила Office for Democratic Institutions and Human Rights,
образованието и обуката OSCE/ ODIHR, Warsaw, Poland
Датум Март, 2014
VI International Spring Course "Crime prevention through criminal law & security
studies" with this year’s title: “2014: A Year of Critical Issues and Challenges for
International Criminal Justice“,(Certificate)
Име и тип на организацијата
која го обезбедила Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
образованието и обуката Inter University Centre Dubrovnik, Croatia
Датум Јануари, 2014
Training of Trainers: Basic Trial Skills (Certificate)
Име и тип на организацијата
која го обезбедила American Bar Association
образованието и обуката Rule of Law Initiative
Меѓународни и национални проекти
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Датум Декември, 2016 – денес
Позиција Проектен координатор, Член на Програмски борд, Секретар на Организационен
одбор
Проект „Охридска школа на природното право“
Главни активности и Главен предмет на Охридска школа на природното право е спроведување на
одговорности научни и стручни предавања по различни предмети од областа на општествените
науки (правни науки, филозофија на правото, теорија на правото, правна логика
и аргументација, итн.,) каде што покрај изведувањето на предавањата низ
традиционалниот екс катедра метод, ќе се спроведуваат и преку т.н. клинички
метод. Центарот за стратегиски истражувања во изведувањето на овој проект ќе
соработува со соодветните високо образовни и научни установи и организации
во државата.
Носител Центар за стратегиски истражувања при МАНУ, Тел. ++389 (0)2 32 35 540,
Fax. ++389 (0)2 32 35 541 prirodnopravo@manu.edu.mk
Датум Јануари, 2017 – Декември, 2019
Позиција Проектен соработник
Проект „Реформи на правните системи на Република Македонија и Република Бугарија“
Главни активности и Реализација на реформите во судството и воопшто унапредување на
одговорности демократските процеси во Република Македонија на патот кон Европа
(Архивски извештај бр.07-510/1 from 09.10.2014)
Носител Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), Бул.„Крсте Мисирков“,
бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија, Tel. ++389 (0)2 32 35 400 Fax. ++389 (0)2
32 35 500 manu@manu.edu.mk
Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Address: 15th November #1 str, Sofia, 1040 Tel:
(+359 2) 979 53 33; (+359 2) 979 52 23 Fax: (+359 2) 981 72 62 webadmin@bas.bg
Датум Јануари, 2017 – Декември, 2019
Позиција Проектен соработник
Проект „Development and Integration in South Eastern Europe”
Носител Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), Бул.„Крсте Мисирков“,
бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија, Tel. ++389 (0)2 32 35 400 Fax. ++389 (0)2
32 35 500 manu@manu.edu.mk
Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Address: 15th November #1 str, Sofia, 1040 Tel:
(+359 2) 979 53 33; (+359 2) 979 52 23 Fax: (+359 2) 981 72 62 webadmin@bas.bg
Датум Јануари, 2017 – денес
Позиција Проектен соработник (координатор)
Проект „Правна држава, владеење на правото и човекови слободи и права”
Главни активности и Спроведување на национален проект во три сегменти: Реформи на правниот
одговорности систем, Реформи на политичкиот систем и Човекови права.
Носител Центар за стратегиски истражувања при МАНУ
Датум Јануари, 2009 – Декември, 2016
Позиција Проектен соработник
Проект „Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на
Европската Унија“.
Главни активности и Поттикнување, организирање и спроведување на истражување, одржувањето на
одговорности разговорите и јавни дискусии за стратешки прашања на национално и
меѓународно значење за Република Македонија.
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Носител Центар за стратегиски истражувања при МАНУ
Датум Јануари, 2014 – Декември, 2016
Позиција Проектен соработник
Проект „Реформи во судството“.
Главни активности и Воспоставувањето на судски систем целосно заснован на начелата на
одговорности независност и непристрасност; обезбедување на гаранција за оние кои бараат
правда, како и институционалната поставеност и функционирање на државата
(Архивски извештај бр. 07-510/1 од 09.10.2014)
Носител Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), Бул.„Крсте Мисирков“,
бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија, Tel. ++389 (0)2 32 35 400 Fax. ++389 (0)2
32 35 500 manu@manu.edu.mk
Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Address: 15th November #1 str, Sofia, 1040 Tel:
(+359 2) 979 53 33; (+359 2) 979 52 23 Fax: (+359 2) 981 72 62 webadmin@bas.bg
Датум Јануари, 2014 – Декември, 2016
Позиција Проектен соработник
Проект „Регионалната соработка и развојот во процесот на европската интеграцијаимплементирање на добрите практики на ЕУ во ЈИЕ“
Главни активности и Истражување за тековната состојба и постоечкиот статус на државите и
одговорности напредокот на државите кандидати кон ЕУ и НАТО, примена на договорите за
стабилизација и асоцијација, регионална соработка и други програми и
договори, процесите во државите кандидати за пристапување кон ЕУ и НАТО и
во државите членки, искуства од процесот на евро-атлански интеграции на
државите членки на ЕУ и НАТО и добри практики на регионално поврзување,
подрачја на идна соработка на регионално рамниште, придобивки од
регионалната соработка и евроатланските интеграции итн. (Архивски извештај
бр.07-511/1 од 09.10.2014)
Носител Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ), Бул.„Крсте Мисирков“,
бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија, Tel. ++389 (0)2 32 35 400 Fax. ++389 (0)2
32 35 500 manu@manu.edu.mk
Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Address: 15th November #1 str, Sofia, 1040 Tel:
(+359 2) 979 53 33; (+359 2) 979 52 23 Fax: (+359 2) 981 72 62 webadmin@bas.bg
Предавања
Датум

21.09.2017

Наслов „Говор на омраза и дела на омраза“
Охридска школа на природно право, сесија 2: „Криминал од омраза и поврзани
облици на криминалитет“, Научен и уметнички центар Уранија, МАНУ
Датум 22.06.2017
Наслов Позитивни резултати или контра ефекти: Анализа на состојбата и достигнувањата
произлезени од реформата на правосудството
Охридска школа на природно право, сесија 1: „Демократија и владеење на
правото“, Научен и уметнички центар Уранија, МАНУ
Датум 04.04.2017
Наслов Prisoners’ rights as human rights: A critical analysis of Macedonian correctional
system
IX International Spring Course "Crime prevention through criminal law & security
studies" Title: "Criminal Law and Human Rights”, Inter-University Centre, Dubrovnik,
Croatia.
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Датум 23.03.2016
Наслов Blocking, filtering and take-down of illegal content on the Internet
VIII International Spring Course "Crime prevention through criminal law & security
studies", Technology and Criminal Law-Manifestation and Implication“.InterUniversity Centre, Dubrovnik, Croatia.
Датум 30.11.2015
Наслов Кривични дела против полова слобода и полов морал
Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје (мастер студии по кривично право)
Датум 7.10.2015
Наслов Hate crime, the case of Republic of Macedonia
Balkan Criminology Course. Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia.
Датум 27.03.2014
Наслов Preventing Child Sexual Abuse and Child Trafficking: The Case of Republic of
Macedonia
6th “Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies” International
Spring Course: “2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International
Criminal Justice”. Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia.
Работни групи и тела
Ноември, 2017 - денес Член на Работна група за изготвување на законите од казнено – правна област
согласно Стратегијата за реформа на правосудниот сектор и имплементирање на
механизмот за надворешна контрола
Јули - Октомври,2017 Член на Работна група за ревидирање на Стратегијата за реформа на правосудниот
сектор со Акциски план, Министерство за правда
Јануари – Октомври, 2017 Член на Работна група за подготовка на изданието „50 години МАНУ (1967-2017),
МАНУ
Март 2015 - денес Член на Совет за евроинтеграции при МАНУ
Март, 2016 - денес Член на Работна група за унапредување на правната регулатива и состојбите на
судската психијатрија во РМ
Февруари, 2016 Алумни Македонија. Универзитетот за мир основан од Обединети нации (ЕЦПД)
Април, 2015 Работна група за ревидирање на законските одредби кои се однесуваат на
криминал од омраза
МАНУ / ОБСЕ
Април, 2015 Работна група за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците
МАНУ / Партиципативен форум / ОБСЕ
Март, 2015 Работна група за подготовка на национална верзија на acquis communautaire
(правото на Европската Унија) - МАНУ/ Секретаријат за европски прашања/ GIZ/
Хрватска
(Архивски извештај бр.618/2 од 10.03.2015)
Ноември, 2014 - 2016 Член на Работната група за изработка на Стратегија со Акциски план за реформа
на правосудниот систем, област 1 Судство.
Министерство за правда на РМ
Ноември, 2014 - 2016 Член на Работната група за изработка на Стратегија со Акциски план за реформа
на правосудниот систем, област 2 Казнено - правен систем.
Министерство за правда на РМ
Секретарства
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Март, 2016 Секретар, Совет за Евроинтеграции при МАНУ/ Секретаријат за евроинтеграции,
Влада на РМ
Март, 2015 – Март, 2016 Секретар, Здружение за меѓународно право на Република Македонија
Јуни, 2015 Секретар на уредувачки одбор/ Посебно издание на „Прилози“ по повод сто
години од раѓањето на акад. Александар Христов, МАНУ, Одделение за
општествени науки
Октомври, 2014 Секретар на уредувачки одбор/ „Судска заштита на човековите права“, Зборник
на трудови од одржана научна и стручна расправа на 8 октомври 2014, МАНУ
Јули, 2013 – Јуни, 2015 Електронско списание „Iustinianus Primus Law Review“,Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје (Iustinianus Primus Law Review, № 08, Volume V, Winter
2014; № 09, Volume V, Summer 2014; № 10, volume VI, Winter 2014)
Организациони одбори
Февруари, 2016 Организационен секретар на Организационен одбор по организирање научна и
стручна конференција на тема: Геостратегиската и геополитичката положба на
РМ во услови на бегалска криза, МАНУ
Ноември, 2015 Организационен секретар на Организационен одбор по повод одржување
научен собир на тема: Ромите во Република Македонија во историски и
современ концепт, МАНУ
Мај, 2015 Организационен секретар на Организациониот одбор по повод одржување
научен собир на тема: Македонците со исламска религија во историски и
современ концепт, МАНУ
Мај, 2015 Организационен секретар на Организациониот одбор по повод одржување
конференција на тема: Ослободителните борби на Македонија од Големата
Источна криза до Балканската војна, МАНУ
Ноември, 2014 Организационен секретар на Организациониот одбор по повод
Одбележувањето на сто години од раѓањето на академик Александар Христов,
МАНУ
Членство во
организации/здруженија
Претседател, Македонско пенолошко друштво Скопје.
Ко-основач на Здружение на млади кривичари, Р. Македонија.
Член на Совет за евроинтеграции при МАНУ.
Член на Алумни Македонија, ЕЦПД.
Член на Здружението за кривично право и криминологија на Р. Македонија.
Член на Здружението за меѓународно право на Р. Македонија.
Член на Ротаракт клуб – Охрид.
Член на студентско друштво „Мakedonsko Slovenskega Prijateljstva“, Љубљана,
Словенија.
Организациски вештини и способности (селектирани)
Февруари, 2017 Учество во организација на одбележување 50 години МАНУ, МАНУ
Август, 2016 Учество во организација на чествување 1100 години од упокојување на Свети
Климент Охридски, Охрид. МАНУ
Мај, 2016 Учество во организација на научна и стручна конференција на тема: Република
Македонија на патот кон Европската Унија (2020) – искуства, предизвици,
перспективи, МАНУ/ СЕП
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Февруари - Март, 2016 Учество во организација на научна и стручна конференција на тема:
„Геостратегиската и геополитичката положба на Република Македонија во
услови на бегалската криза“. МАНУ / МНР
Ноември, 2015 Учество во организација на национална конференција: „Мултикултурализам и
толеранција: миграциите и предизвиците на социјалната интеграција“. МАНУ /
ОБСЕ
Ноември, 2015 Учество во организација на научна и стручна расправа: Независност на судство“.
Центар за стратегиски истражувања, МАНУ.
Ноември, 2014 Учество во организација на национална конференција: „Институционален
одговор кон нетолеранцијата – дискриминација и криминал од омраза“. МАНУ /
ОБСЕ
Ноември, 2014 Учество во организација на регионална конференција: “Regional cooperation and
development in the SEE countries: challenges and perspectives”. МАНУ / БАН
Мај, 2012 Учество во организацијата на меѓународната конференција од областа на
казнено право на тема: „Криминалитетот во Европа“, во организација на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, под раководство на проф. д-р
Никола Тупанчески.
Септември, 2011 Учество во организација на меѓународната конференција од областа на МПП: „IX
Private International Law, Recent trends in European Private International Law –
Challenges for the national legislations of the South East European countries” во
организација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.
Април, 2010 Учество во организација за предавањето на г. Тхобјорн Јагланд, Генерален
Секретар на Советот на Европа, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.
Октомври, 2009 Учество во организација на свеченото одбележување на денот на Обединетите
Нации, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.
Ноември, 2008 Учество во организацијата по повод гостувањето на јапонскиот амбасадор од
Виена, неговата Екселенција Акио Танака (тема: „Јапонија и надворешната
политика“).
Мај, 2007 Излагање на експертски тим на тема: „Стратегијата за реформа на казнено
право“.
Јули, 2006 Учество и дел од организацијата на научната екскурзија што се одржала во
Охрид, како член на студентското друштво „Мakedonsko Slovenskega
Prijateljstva“, на кое учество земаа студентите по меѓународни односи (FDV) од
Љубљана, Р. Словенија.
Уредување на зборници и списанија (печатени или електронски)
Датум 2017
Наслов на списанието или „Ефикасност на судството како битна компонента на судските реформи“,Зборник
зборникот на трудови од одржана научна и стручна расправа одржана на 5 декември 2016,
МАНУ / печат
Издавач / Позиција МАНУ / Секретар на уредувачки одбор/ Соработник на проектот
Датум 2017
Наслов на списанието или Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms in Bulgaria and Macedonia:
зборникот Experiences and Perspectives
Издавач / Позиција Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Позиција Контрибутор кон уредник/ци
Датум 2017
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Наслов на списанието или The dialog between the civilizations and challenges towards tolerance in the digital
зборникот age
Издавач / Позиција OSCE Скопје / Член на уредувачки одбор
Датум Март, 2017
Наслов на списанието или Судска ревија бр.11 (меѓународен уредувачки одбор)
зборникот
Издавач / Позиција Здружение на судии на Република Македонија/Секретар на редакција
Датум 2016
Наслов на списанието или „Независност на судство“ Зборник на трудови од одржана научна и стручна
зборникот расправа одржана на 3 ноември 2015, МАНУ
Издавач / Позиција МАНУ, Одделение за општествени науки / Секретар на уредувачки одбор/
Соработник на проектот
Датум Јуни, 2015
Наслов на списанието или „Прилози“ по повод сто години од раѓањето на акад. Александар Христов
зборникот
Издавач / Позиција МАНУ, Одделение за општествени науки / Секретар на уредувачки одбор
Датум Октомври, 2014
Наслов на списанието или „Судска заштита на човековите права“Зборник на трудови од одржана научна и
зборникот стручна расправа на 8 октомври 2014, МАНУ
Издавач / Позиција МАНУ / Секретар на уредувачки одбор
Датум Јули, 2013 – Јуни, 2015
Наслов на списанието или Електронско списание „Iustinianus Primus Law Review“, (№ 08, Volume V, Winter
зборникот 2014; № 09, Volume V, Summer 2014; № 10, volume VI, Winter 2014)
Издавач / Позиција Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје / Секретар на уредувачки одбор
Позначајни национални и меѓународни конференции
Ноември, 2017 Меѓународна конференција: „Правото на младите да живеат во свет на
толеранција“, МАНУ- ОБСЕ
Октомври, 2017

Национална конференција за фемицид – Убиства на жени затоа што се жени,
Нац.мрежа/УНДП

Октомври, 2017

International conference: ‘Doubt in favor of the defendant, guilty beyond reasonable
doubt’. ZKPKRM/ OSCE

Октомври, 2016 Научна конференција: „Состојби и перспективи во високото образование и
науката“. МАНУ
Мај, 2016 Научна и стручна конференција на тема: Република Македонија на патот кон
Европската Унија (2020) – искуства, предизвици, перспективи, МАНУ/ СЕП
Ноември, 2015 Национална конференција: „Мултикултурализам и толеранција: миграциите и
предизвиците на социјалната интеграција“. МАНУ / ОБСЕ
Ноември, 2014 Regional conference: “Regional cooperation and development in the SEE countries:
challenges and perspectives”. MASA
Ноември, 2014 Национална конференција: „Институционален одговор кон нетолеранцијата –
дискриминација и криминал од омраза“. МАНУ / ОБСЕ
Септември, 2014 Конференција на претседателите на ТАНУ, БАН и МАНУ и на ректорите на
универзитетите од Истанбул, Едрене, Софија и Скопје - „Охридска иницијатива“.
МАНУ / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
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Октомври, 2013 Conference: „New knowledge for new development“.University of peace est. by the
United Nations, European Center for Peace and Development. MASA
Мај, 2012 Меѓународна конференција: „Криминалитетот во Европа“. Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје.
Издвоени советувања / Семинари
Јуни, 2017 Семинар и презентација на Нацрт – стратегијата за реформа на правосудниот
сектор со Акциски план за период од 2017 – 2022. Министерство за правда
Јуни, 2017 Научна расправа: Политички партии, департизација на институциите и владеење
на правото. ЦСИ МАНУ
Јуни, 2017 Анализа: Примена на Законот за одредување на видот и одмерување на висината
на казна. МАНУ
Јуни, 2017 Стручна расправа: Импликациите од реформираниот концепт на истражната
постапка. ЦСИ МАНУ/ Здружение за Кривично право и криминологија на РМ,
Амбасада на САД
Декември, 2015 Македонско прекршочно право – проблеми. Здружение за Кривично право и
криминологија на Македонија
Декември, 2015 Јавна расправа по предлог амандманите на КЗ и други закони кои се однесуваат
на кривичните дела од омраза. Работна група за Криминал од омраза / МАНУ /
ОБСЕ
Мај, 2015 Научно советување и годишно собрание на Здружението на Кривично право и
криминологија на Македонија на тема: „Нов ЗКП – Правичен баланс помеѓу
ефективноста на кривичниот прогон и ефективната одбрана“. Проект:
Зајакнување на улогата на одбраната во к. постапка.
Здружение за Крив.право и криминологија на Македонија/Амбасада на САД
Октомври, 2014 Семинар на тема: „Европска Рамковна Програма за истражување и иновации
ХОРИЗОНТ 2020“.ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“, МАНУ
Октомври, 2013 69та Средба на Правниците, тема: „Примената на Кривичниот законик во
практиката и последиците од одлагањето на примената на новиот Закон за
кривична постапка“.
Здружението на правници на Република Македонија (сертификат).
Декември, 2012 Единаесетто годишно советување на Здружението на Кривично право и
криминологија на Македонија на тема: „Законот за прекршоците на Република
Македонија во практичната примена“.
Здружение за Кривично право и криминологија на Македонија.
Октомври, 2012 67ма Средба на Правниците, тема: „Актуелни проблеми во спроведувањето на
Законот за трговските друштва и во другите закони со кои се уредуваат деловните
односи“.
Здружението на правници на Република Македонија (сертификат).
Октомври, 2011 Семинар на тема „Измени на Законот за кривична постапка“.
Адвокатската комора на Република Македонија (сертификат).
Октомври, 2011 Семинар на тема „Измените на Законот за парнична постапка и нивната
примена“.
Здружението на правници на Република Македонија (сертификат).
Декември, 2010 Семинар на тема „Заштита на правата од интелектуална сопственост“.
Здружението на правници на Република Македонија (сертификат).
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Септември, 2009 Десетто годишно советување на Здружението на Кривично право и
криминологија на
Македонија на тема: „Формирање, организација и
функционирање на правосудната полиција и истражните центри на јавното
обвинителство и економскиот криминалитет во стечајните постапки“.
Здружение за Кривично право и криминологија на Македонија.
Септември, 2008 Деветто годишно советување на Здружението на Кривично право и
криминологија на Македонија на тема: „Економски криминалитет и актуелна
реформа на казненото материјално и процесно законодавство“. (Изработка на
заклучоци и извештај за истото).
Здружение за Кривично право и криминологија на Македонија.
Септември, 2007 Осмо годишно советување на Здружението на Кривично право и криминологија
на Македонија, на тема: „10 години примена на Законот за кривична постапка на
РМ“. Здружението на Кривично право и криминологија на Македонија.
Позначајни тркалезни маси
Октомври, 2017 Тркалезна маса: „Практична примена и правните дилеми поврзани со
конфискација на имот и имотна корист“. ЦСИ МАНУ, Здружение за Кривично
право и криминологија на Македонија / OSCE
Април 2017 Annual Colloquium “Migrations and trafficking in human beings” Multidisciplinary

Research Cluster on Crime in Transition
Септември, 2015 Тркалезна маса на тема: „Примена на мерката притвор според Законот за
кривичната постапка од 2010 година“. Здружение за кривично право и
криминологија на РМ / ОБСЕ
Јуни, 2015 Тркалезна маса на тема: „Отворени предизвици на иновациската активност во
секторот на претпријатијата во Република Македонија“. Центар за стратегиски
истражувања при МАНУ / Сојуз на стопански комори на Р. Македонија
Јануари, 2015 Тркалезна маса на тема: „Краткорочните, среднорочните и долгорочните чекори
во врска со Стратегијата за реформа на правосудниот сектор во Македонија
(СРПС)“.
Јавно обвинителство на Република Македонија, Скопје
Ноември, 2014 Тркалезна маса на тема: „Кодификација на казненото законодавство“.
Здружение за кривично право и криминологија на РМ / ОБСЕ
Декември, 2013 Тркалезна маса на тема: „Практична примена на посебните истражни мерки и
изведувањето на докази во судењето – Компаративна практика и искуства“.
Здружение за Кривично право и криминологија на Македонија / OSCE
Декември, 2011 Тркалезна маса на тема „Методи на евалуација на судските реформи на
Република Македонија“. МАНУ / Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.
Позначајни научни, стручни и јавни расправи / Научни трибини/ Собири
Октомври, 2017 Jавна расправа по предлог амандманите на Кривичниот законик кои се
однесуваат на кривичните дела од омраза.
Работна група за ревидирање на законските одредби кои се
однесуваат на кривичните дела од омраза / OSCE
Ноември, 2015 Научна и стручна расправа: „Независност на судство“. Центар за стратегиски
истражувања, МАНУ
Јуни, 2015

Научен собир: „Македонците со исламска религија во историски и современ
контекст“. МАНУ / КВЗ / ИНИ / СМИР

Ноември, 2014 Јавна расправа: ИПА 2 (2014-2020) Перспективи и можност за искористување.
Комисија за Европски прашања, Собрание на Република Македонија
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Октомври, 2014 Научна и стручна расправа: „Судската заштита на човековите права во Република
Македонија“. МАНУ
Септември, 2014 Научна и стручна расправа: „Нацрт амандманите на Уставот на Република
Македонија“. МАНУ
Август, 2014 Научна трибина: „Перспективи на развојот на Република Македонија во
посткризниот период“. Научен и уметнички центар „Уранија“ - Охрид
Септември, 2013 Јавна расправа по Предлогот на Закон за прекршоци.
Собрание на Р. Македонија. Комисија за политички систем и односи меѓу
заедниците.
Јуни, 2010 Стручната расправа на тема: „Новелираниот кривичен законик на Република
Македонија“. Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје
Март, 2009 Јавна расправа на тема: „Новиот закон за кривична постапка“.
Министерството за Правда на Република Македонија.
Октомври, 2008 Трибина на тема: „Слобода наместо страв – Посигурно ли е со камери?“
НВО за заштита на личните податоци во Република Македонија, одржана на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.
Работилници
Септември, 2015 “Обука за судии и јавни обвинители за справување со криминал од омраза”,
Скопје, 17-18.09.2015 / Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“
/ ОБСЕ
Ноември, 2013 Работна (изолациона) сесија на работната група за изготвување на иницијалните
документи за казнената политика и практичната примена од спогодувањето, на
тема: „Насоки за воедначување на казнената политика и практичната примена
од спогодувањето“. / Здружение на судиите на Република Македонија / OSCE
Септември, 2013 Презентација на извештајот „Судска ефикасност во справувањето со
организираниот криминал и корупција“. Коалиција Сите за правично судење /
USAID / Foundation Open Society Macedonia
Ноември, 2009 Работилницата на тема: „Усогласеност на домашното законодавство со
Конвенцијата за правата на детето“ / Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
/ UNICEF
Јули, 2008 Работилницата на тема: „Контрола на обвинението, преуредување на главниот
претрес и одмерување на казните во законските рамки“ / Здружение за
Кривично право и криминологија на Македонија / Скопје, Република
Македонија.
Мај, 2007 Работилница на експертски тим на тема: „Стратегијата за реформа на казнено
право“ / Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје / Министерство за правда
на Република Македонија
Студиски посети
Датум 21.04.2016 – 23. 04.2016
New Vienna Congress LAB, Vienna, Austria.
New Vienna Congress Foundation / FAS research
Датум 01.06.2015 – 03.06.2015
Студиска посета на Хрватска за Работна група за ревидирање на законските
одредби кои се однесуваат на криминал од омраза. МАНУ / ОБСЕ
Лични вештини и знаења
Мајчин јазик
Друг јазик(-ици)
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Македонски јазик

Самопроценка
Европско ниво (*)

Разбирање
Слушање

Зборување

Читање

Пишување

Говорна
Продукција
интеракција на говор

Англиски јазик

C2

C2

C2

C2

C2

Хрватски, Српски јазик

C2

C2

C2

C1

C2

A1

A1

Француски јазик

Компјутерски вештини и
способности

Возачка дозвола
Дополнителни информации

A1
A1
A1
(*) Заедничка европска референтна рамка за јазици

Одлично познавање на алатките на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ и
PowerPoint™)
Одлично познавање на Windows Vista, Windows XP и Internet Explorer;
Познавање на многу други компјутерски програми со кои се среќава во
секојдневното работење.
Б- категорија издадена во 2002 година
Сертификатите и препораките ќе бидат доставени на Ваше барање.
Публикации:

„Биомедицинско потпомогнато оплодување во Република Македонија со осврт на неговата казненоправна
заштита (ко-автор)“ Зборник во чест на Тодор Џунов, ноември, 2009.
„Компаративно казнено процесно право, од проф. д-р Г. Бужаровска – Лажетиќ, проф. д-р Г. Калајџиев, асс. мр Б. Мисоски и асс. м-р Д. Илиќ, приказ на книга (автор)“, Македонска ревија за казнено право и криминологија,
Год.17, Бр.1-2, 2010.
„Mалолетните лица како сторители на кривични дела во РМ (во периодот од 2007-2010 година), (автор)“,
Зборник во чест на Никола Матовски, декември, 2011.
„Казненоправна заштита од сексуалната експлоатација на деца (преглед на меѓународните документи),
(автор)“, Зборник во чест на Ѓ. Марјановиќ , декември, 2011.
„Казнено право – посебен дел, од проф. д-р Владо Камбовски и проф. д-р Никола Тупанчески, приказ на книга
(автор), Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр.1-2, 2011/2012.
„Медицинско казнено право, од проф. д-р Никола Тупанчески, доц. д-р Александра Деаноска Трендафилова и
м-р Драгана Кипријановска, приказ на книга“, (автор), Македонска ревија за казнено право и криминологија,
бр.1-2, 2011/2012.
„Административна, управно – судска и казненоправна заштита на правата од индустриска сопственост“ на
проф. д-р Борче Давитковски, проф. д-р Ана Павловска – Данева и проф. д-р Никола Тупанчески, приказ на
книга (автор)“
Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр.1-2, 2011/2012.
„Reforms of the Macedonian system of criminal sanctions and its practical implications“, (co-author), Iustinianus
Primus Law Review, № 04, volume III, Spring 2012.
„Истанбулската (CAHVIO) конвенција и казненоправна заштита на децата од сексуалното насилство“, (ко-автор),
Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр.1, 2013.
„Helping or Hurting: Short-term imprisonment in Macedonian system of criminal sanctions“, (author), Iustinianus
Primus Law Review, № 08, volume V, Winter 2014.
„Prevention of Child Trafficking – Constant Challenge of the Republic of Macedonia“, (author), Iustinianus Primus Law
Review, № 09, volume V, Summer 2014.
„New forms of virtual sexual violence: progression, predictions and prevention”, (author), Iustinianus Primus Law
Review, № 10, volume VI, Winter 2014.
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„Законодавно уредување на половата слобода и половиот интегритет на малолетните лица (компаративен
преглед на легислативата на националните законодавства)“, (автор), Македонска ревија за казнено право и
криминологија, бр.1, 2015.
„Социјално-релевантно дејствие како елемент на казненото дело“, (ко-автор), зборник во чест на Лазар
Китановски, Скопје, Ноември, 2015.
„Hate crime – violence of bigotry and intolerance (the case of Republic of Macedonia)“, (author), Iustinianus Primus
Law Review, № 11, volume VI, Autumn 2015.
„Значение Рекомендации Rec (99) 22 по вопросам перенаселенности (переполненности) мест заключения и
увеличения численности заключенных“, (author), СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ 3-4 (7-8), 2015
ISSN: 2310-8681, Москва, Россия, 2015.
„Активности на Советот на Европа за остварување на најдобрите интереси на децата“, (автор), Годишен
зборник на Правен факултет Бр. 5, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, ISSN: 1857 – 8713, Штип, 2015.
„Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content, in the 47 member States of the
Council of Europe (Macedonia)“, (author), Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 20 December 2015.
„Mandatory Sentencing Guidelines: The case of Republic of Macedonia“, (co-author), European Scientific Journal,
edition vol.12, No.22 ISSN: 1857 – 7881, e - ISSN 1857- 7431, August 2016.
„The health care of prisoners in Macedonia: a critical analysis“, (author), Iustinianus Primus Law Review, № 14, volume
VIII, Spring 2017.
„Казнено-правната заштита на бракот во Република Македонија и потребата од инкриминирање на детските и
присилните бракови“, (ко-автор), (2017, политиколошки е-зборник, во печат). КАЈ АНГЕЛ
„За некои аспекти на психичкото вознемирување на работното место во споредбеното право и во
македонското законодавство“, (ко-автор)“, (2017 година, зборник пф во чест на проф. Марјановски, печат);
„Имплементацијата на начелото non bis in idem во Република Македонија при водењето на кривична и
прекршочна постапка за истото дело“, (ко-автор) Реформи во судство, МАНУ/БАН, во печат, 2017.
„Декада на назадување во сферата на независноста на судството во МАкедонија (2006-2016)“, (ко-автор),
Реформи во судство, МАНУ/БАН, во печат, 2017.
„Позитивни резултати или контра ефекти: Анализа на состојбата и достигнувањата произлезени од реформата
на правосудството“ (автор), Зборник на трудови од одржана научна и стручна расправа, Ефикасност на
судството како битна компонента на судските реформи, МАНУ, 2017 (во печат)
„Prisoners’ rights as human rights: A critical analysis of Macedonian correctional system“, IUC, Dubrovnik (in print)
„За (не)примената на алтернативите во македонската судска пракса“ (автор) Македонска ревија за казнено
право и криминологија (во печат).
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