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(презиме)

(име)

Тупанчески

Никола

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ
19.12.1961; Охрид, Македонија
РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

4

ПОЛ
(M)

НАЦИОНАЛНОСТ
Mакедонец

Редовен професор, д-р; септември 2012
Раководител на Институтот за казнено право, 2013
РАБОТНО ИСКУСТВО

- професор по казнено право (прв циклус на студии), меѓународно казнено право, економско
казнено право, медицинско казнено право, криминална политика, компаративно казнено право,
малолетничко казнено право, правда и внатрешни работи (втор циклус на студии – мастер
студии);
- изведување настава, спроведување испити на додипломски, постдипломски и докторски
студии и раководење со сите активности на додипломските и постдипломските студиски
програми од областа на казнено – правните науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје;
- предавач на втор цуклус на студии – мастер студии по интелектуална сопственост (IPRs
Enforcement)“, University of Strasbourg (Centre for International Intellectual Property Studies) and the
SS. Cyril and Methodius University (Iustinianus Primus Law Faculty), 2010-2011;
- учество во предавања на постдипломските студии на Филозофскиот факултет во Скопје –
Европски студии за интеграција, Полициската академија и магистерските студии по форензика
на Природно – математичкиот факултет во Скопје;
- учество во повеќе експертски комисии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, како
и во Министерството за правда на Република Македонија во врска со реформскиот процес на
македонското казнено законодавство;
- инволвираност во Советот за судски реформи во рамки на Владата на Република Македонија;
- ментор на магистерски тези и докторски дистертации;
- член на Арбитражниот одбор на Меѓународниот арбитражен суд;
- член на Уредничкиот совет во научното и практично списание "Општество и закон",
Краснодарский университет МВД;
- претседател на Македонското претставништво на Здружението на криминалисти и
криминолози (Союз криминалистов и криминологов)
ПРЕТХОДНО РАБОТНО
2009-2013 Раководител на постдипломските (мастер)
ИСКУСТВО
студии од областа на казнено-правните науки
2008-2013 Продекан за меѓународна соработка
2001-2006 Постојан претставник во Групата на држави за
спречување на корупцијата (ГРЕКО), Совет на Европа
1987-1988 - Основен суд во Охрид, Основното Јавно
Обвинителство во Скопје (волонтерска практика)

8

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ

Здружение
на
јавни
обвинители,
Република
Македонија, правен експерт, изведување настава во
рамките на различни проекти;
Академија на судии и јавни обвинители, Academy for
Training of Judges and Public Prosecutors правен
експерт, изведување настава во рамките на различни
проекти;
OPDAT/ Амбасада на САД во Скопје – предавач во
работните сесии во рамките на проектот „Успешна
имплементација на новиот Закон за кривична постапка кај
практичарите“;
Нотарска комора на Македонија – надворешен правен
експерт; придонес во научна конференција и објавување
(поканет предавач), автор/ко-автор на професионални
трудови објавени во професионалното правно списание
„Нотариус“;
Македонско здружение на правници – придонес во
научна конференција и објавување (поканет предавач);
Македонско здружение на млади правници – правен
експерт (наслов на проект: „Зајакнување на судската
практика во борбата против организираниот криминал и
корупцијата“), автор/ко-автор на правни анализи и
извештаи;
ФООМ, Институт Отворено општество – член на одбор
Коалиција „Сите за правично судење“ – член на
надзорен одбор
ХОПС (Опции за здрав живот) – правен експерт
Транспарентност Македонија – правен експерт, значаен
придонес во рамките на проектот „Медиумите и
невладините организации против корупцијата“ итн.
Центар за граѓански комуникации - придонес во научна
конференција и објавување (поканет предавач);
течно говорење и пишување

- англиски

течно говорење и пишување

- албански
КОНТАКТ
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пасивно

Eлектронска адреса:

tupanceski@yahoo.com

Адреса на работа:

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“,
Скопје
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел. број:
Домашна адреса:
Домашен број:
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- руски

+389/2/31 17 244 ext.150

tupanceski@gmail.com

Факс:

+389/2/32 27 549

Мирче Оровчанец, No. 9-8, 1000 Скопје, Македонија
Мобилен
+389 70/22 20 18
телефон:
ПЕЧАТЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ И ПУБЛИКАЦИИ:
+389/2/306 36 35

„Кривичен законик: интегрален текст: предговор, кратки објаснувања и регистер на поими, -2.
Изменето и дополнето издание“, Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“, 2015;
“Химическая кастрация в Македонии и в сравнительном праве”, објавен труд за меѓународна
конференција во Берлин, 16-19.12.2014
„Кривичен законик: интегрален дел: предговор, кратки објаснувања и регистер на поими“,
Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“, 2014;
“Correlation of (non) applicability of the Penal Provisions to the Law on Public Procurement in
procedures for Concessions and Public Private Partnership in the Republic of Macedonia” (co-author),
Balkan Social Review, 2014
“Medicine, Law and Human Rights – a symbiotic relationship” (co-author), Medicine and Law, World
Association for Medicine and Law, 2014
“The Illusionism of Macedonian Criminal Law Reform”, International Scientific Conference “ Rule of
Law and Democracy”, Tetove, 2014
“Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe, The current national drug strategy and drug
legislation in RM” (co-author), Diogenis, Greece, 2013
“The science of criminal law and its relationship with a number of other (new) science of crime”, Union
of criminalists and criminologists, Moscow, Russia, 2013
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“Intellectual Property Rights Violations an Overview”, Business in law, Moscow, Russia, 2013
“The Right to Die vs. the Value of Life – The Story about Euthanasia and Assisted Suicide”, (coauthor), International Conference, Alba Iulia, Romania, 26th -28th of September 2013 “Dying and
Death in 18th -21st Century Europe”, sixth edition, “Eastern and Western Ways of Dying and Death”,
2013
“Trading of Influence – Criminal Law Aspects” (co-author), International Jubilee Legal Conference,
Faculty of Law, Veliko Trnovo, Bulgaria, 2012
„Медицинско казнено право“ (ко-автор), Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје, 2012
“Administrative, Judicial and Criminal Law Enforcement of Intellectual Property” (co-author), University
"Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Skopje, 2012;
„Некои дилеми во врска со кривичното дело „злоупотреба на службената положба и
овластување“ и одговорноста на нотарите“, Нотариус, бр. 19, Нотарсkа комора на Република
Македонија, Скопје, 2012;
“Legal Protection of Public Procurement” (co-author), Zbornik Prabnog fakulteta u Zagrebu, Croatia,
2011
“Criminal Law aspects of Personal Date Protection” (co-author), IV International Conference of young
Scientifics, Plovdiv, 2011
„Казнено право – посебен дел“, 5-то дополнето изд. (ко-автор), Правен факултет „Јустинијан
Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011
“Medical Criminal Law - a challenge of the new era” (co-author), Proceedings from First International
interdisciplinary conference „Bioethics – the sign of a new era: Bioethics, Media, Law and Medicine,”
Ohrid, Macedonia, October, 2011;
„Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во РМ“,
Девети квартален извештај, (ко-автор), Фондација Oтворено општество - Македонија, Центар за
граѓански комуникации, Скопје, 2011;
“The penal and the legal aspects of sexual abuse of children“, „Criminal Law: Roots, Realities,
Transition to Sustainable Development”, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law,
Moscow, 2011;
“Trading in influence - the criminal aspects” (co-author), Pravni fakultet za privredu i pravosudje,
Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Serbia, 2011;
„Јавно право“ – учебник за трета година - правна, економска и трговска струка во Средното
економско училиште "Васил Антевски - Дрен" – Скопје, 2010;
“The Penal and the Legal Aspects of Sexual Abuse of Children” (co-author), Kopaonik, Serbia, 2010
„Клевета и навреда - од инкриминација до декриминализација“, (ко-автор), Здружение на
новинарите на Република Македонија, Скопје, 2009;
„Право и јавно здравство“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје, 2009;
„Правниот систем и домашните казнено-правни аспекти“, (ко-автор), Скопје, 2009;
“Euthanasia and Physician – Assisted Suicide: A Theoretical and Comparative View” (co-author),
International Conference “Dying and Death in 18th -21st Century Europe, sixth edition, “Eastern and
Western Ways of Dying and Death”, Romania, 2009
„Република Македонија и ГРЕКО - група на држави за борба против корупцијата“, 2006;
Автор и ко-автор на повеќе од 80 научни трудови објавени во национални и меѓународни
списанија
НАСТАВНО – НАУЧНА ДЕЈНОСТ
2013 – раководител на Институтот за казнени науки
2009 – раководител на Колегиумот на мастер студии по казнено право;
2008 - Продекан за меѓународна соработка на Правниот факултет “Јустинијан Први“ во Скопје
2012 - редовен професор, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје
2007 – вонреден професор, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје
2003 – доцент на научната област казнено право и криминологија, Правен факултет „Јустинијан
Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
1998 - 2002 – докторска дисертација со наслов: „Даночното затајување во споредбеното право и
во правото на Република Македонија“ на Државниот Универзитет „Ломоносов“, Москва, Русија,
одбранета во 2002 година.
1995 – магистерски труд на Правниот факултет “Јустинијан Први“ со наслов: „Противправно
заземање земјиште во државна сопственост“
1988 – помлад асистент на научната област казнено право и криминологија на Правниот
факултет “Јустинијан Први“ со наслов: „Противправно заземање земјиште во државна
сопственост“
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УЧЕСТВО ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ
Учество на 19-тиот (светски) конгрес по казнено право на тема: „ Информатичкото општество и
казненото право, Меѓународна асоцијација за казнено право (АИДП), Рио де Женеиро, Бразил,
август- септември, 2014
Учество на меѓународна конференција на тема „Германското и руското казнено право“,
Универзитет Потсдам, Берлин, Германија, декември, 2013
Учество на меѓународна конференција на тема „Развојот и трендовите во законодавството за
дрогите во Југоисточна Европа“, Солун, Грција, 2013
Учество на меѓународна конференција на тема „Криминалитетот во Европа“, Македонска
академија на науките и уметностите, Скопје, мај, 2012
Учество на третиот Меѓународен форум за сузбивање на криминалитетот и меѓународното
казнено право, на тема „Тероризмот во епохата на глобализација:основни тенденции и
проблеми во неговото сузбивање“, Пекинг, Кина, декември, 2011
Учество како предавач на работните сесии во рамки на проектот „Кривичноправна одговорност
на правните лица“, Академија за судии и јавни обвинители, Проект за поддршка на Академијата
за судии и јавни обвинители, Human Dynamic, финансирано од страна на ЕУ, ноемвридекември, 2011
Учество како правен експерт на тркалезните маси во рамки на проектот „Транспарентност во
финансирањето на политичките партии“, во организација на Транспарентност Македонија и
ФООМ (презентирање на првиот периодичен извештај од истражувањето во рамките на
проектот и утврдување насоки за натамошни активности за зголемување на транспарентноста
во финансирањето на политичките партии во РМ, Скопје, ноември, 2011; презентирање на
годишниот извештај од истражувањето во рамки на проектот и утврдување насоки за
натамошни активности за зголемување на транспарентноста во финансирањето на политичките
партии во РМ), Скопје, февруари, 2012
Учество како правен експерт во проектот „Креирање предлози за измени и дополнувања на
Законот за јавни набавки“, Центар за граѓански комуникации, Скопје, 2011
Учество како правен експерт во меѓународниот проект за „Зајакнување на судската практика во
борбата против организираниот криминал и корупцијата“, Македонско здружение на млади
правници, Скопје, 2010-2011
Учество на Вториот Меѓународен конгрес „Настава по право и здраство: Курсеви за право,
човекови права и грижа за пациенти, Институт Отворено општество – програма за јавно
здравство/Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2010
Член на работна група на научно-истражувачки проект меѓу Правниот факултет „Јустиниијан
Први“ во Скопје и Правен факултет, Универзитет на Загреб, 2009
Учество во меѓународниот проект „Преку ЕУ стандардите на авторското и сродните права“,
Темпус, 2005-2007
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Учество во меѓународниот проект „Заштита на сведоците и соработниците на правдата за
жртвите во домашното и меѓународното право, Меѓународна организација за миграции – IOM,
2006
Оженет
Г-ѓа Ели Тупанческа
СЕМЕЕН СТАТУС
Име на
сопругата
ДРУГО

татко на две деца

