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ПРВ ДЕЛ 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  

 
Државата постојано се појавува како странка во судски постапки во 
рамки на кои нејзините законски застапници – државните 
правобранители преку правни средства треба да го штитат нејзиниот 
имот и имотните интереси. Како предуслов за квалитетна заштита на 
имотот и имотните интереси на државата се јавува добро поставената 
организација материјалната и правна положба на правобранителската 
функција. Оваа потреба посебно доаѓа до израз во државите кои 
минуваат низ транзициски промени, како и Р. Македонија, каде 
одредени поединци, со цел да стекнат индивидуални сопственички 
права на имот кој некогаш бил општествен, па потоа државен, ги 
користат слабостите на целокупниот правен систем, пропустите во 
законските регулативи, поделбата на надлежности и сл. Една од 
основните идеи да истражувањето е да дојде до сознанија и заклучоци 
во која мера државното правобранителство е соодветен механизам за 
спречување на ваквите интенции и на кое ниво се наоѓаат можностите 
на државното правобранителство во однос на својата функција да 
пружи соодветна заштита на имотните интереси на државата. 
Одговорот на овие прашања сам по себе треба да даде одговор и на 
прашањата дали постои потреба од реорганизација, јакнење на улогата 
и зголемување на квалитетот на работата на Државното 
правобранителство на Р. Македонија.  
Овој проект и целта на неговото истражување добива посебно значење 
затоа што се работи за материја која во нашата држава, според 
сознанијата на тимот на истражувачи на овој проект, не е истражувана 
на научно ниво и претставува еден запоставен сегмент во целокупниот 
правосуден систем, наместо да има централно место во истиот. 
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Abstract (max.250 words) 
 

 
The state is constantly a party in a civil procedure in which the State 
Attorney is the legal representative of the state and undertakes legal 
measures and uses legal instruments in front of courts and other competent 
bodies, for the purpose of realization of property rights and interests of the 
state, it’s organs and organizations, as well as other legal persons. А solid 
base founded organization of the state attorneys’ office as well as the proper 
regulation of the material and legal  position of the state attorneys’ office is a 
condition sine qua non for efficient and quality protection of the states’ 
property and property interests. This is especially true for transition 
countries, like Republic of Macedonia itself, where individuals with the 
purpose to gain property rights on property that once was social property 
and then transformed to state property, are using the weaknesses of the 
overall legal system, gaps in legal regulations, the division of responsibilities 
and so on.  One of the main ideas to research is to reach findings and 
conclusions to what extent the State Attorney is the appropriate mechanism 
to prevent such intentions and at what level are the possibilities of the State 
Attorney in terms of its function to provide adequate protection of the 
property interests of the state. The answer to these questions alone should 
answer the question whether there is a need for reorganization, 
strengthening the role and increasing the quality of work of the State 
Attorney of the Republic Macedonia.  
This project and the purpose of its research has special significance 
because it is an institution that in our country, according to the findings of the 
research team of this project, has not been researched on scientific level 
and represents a neglected segment in the entire justice system, rather than 
having central place in it. 
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Детален опис на проектот: 

Вовед 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето 
(максимум 1 страница) 
 
Државното правобранителство на Република Македонија е основано со 
Законот за државно правобранителство (Сл весник на РМ бр.87/07), со 
кој се уредуваат организацијата и надлежноста на Државното 
правобранителство на Република Македонија, условите и постапката за 
именување и разрешување на Државниот правобранител на Република 
Македонија и државните правобранители, нивните овластувања, права 
и должности, средствата за работа, пристапот до информации, 
соработката со органите на државната управа и други прашања од 
значење за работата. 
Државното правобранителство на Република Македонија е државен 
орган кој превзема мерки и правни средства заради правна заштита на 
имотните права и интереси на Република Македонија. Државното 
правобранителство ги остварува своите надлежности врз основа на 
Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори. 
 
Согласно Одлука бр.19-6641/1 од 2 јануари 2008 година на Владата на 
Република Македонија утврдени се 15 седишта на државните 
правобранители и подрачјата на судовите каде се врши државно-
правобранителската функција и тоа во Скопје, Прилеп, Кавадарци, 
Гевгелија, Струмица, Штип, Битола, Велес, Кочани, Куманово, Тетово, 
Струга, Кичево, Гостивар и Охрид. 
 
Со Одлука бр.19-6641/2 од 02 јануари 2008 година на Владата на 
Република Македонија определен е бројот на државните 
правобранители во Државното правобранителство на Република 
Македонија при што за подрачје Скопје се определени 10 (десет) 
државни правобранители, за подрачје Гостивар 3 (три) државни 
правобранители, за подрачјата Битола, Велес, Кочани, Куманово, 
Тетово, Струга и Кичево по 2 (два) државни правобранители и за 
подрачјата Охрид, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Струмица и Штип по 1 
(еден) државен правобранител. 
 
Државното правобранителство, во својата работа применува закони, 
законски прописи и подзаконски акти кои уредуваат правна материја од 
повеќе области на правото, како што се прописите од материјалното 
право: Законот за облигациони односи, Законот за сопственост и други 
стварни права, Законот за денационализација, Законот за градежно 
земјиште со подзаконските акти, прописите поврзани со трансформација 
на општествениот капитал и продажбата на државниот капитал; потоа 
прописи од формално правен карактер, како што се Законот за 
парничната постапка, Законот за извршување, Законот за општа 
управна постапка, Закон за експропријација, Законот за стечај, Законот 
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за нотаријат, Закон за кривична постапка во делот на оштетните 
побарувања и други правни прописи. 

  Државното правобранителство на Република Македонија преку 
државните правобранители, превзема соодветни мерки и правни 
средства за заштита на имотните права и интереси на Република 
Македонија во случаите на денационализација. Во сите случаи кога се 
констатираат повреди на имотните права и интереси на Републиката во 
процесот на денационализција, се поднесуваат тужби до Управниот суд, 
односно жалби до Вишиот управен суд. Од страна на Државниот 
правобранител на Република Македонија во рамките на надлежностите 
се прават напори да се испочитува ставот на Владата на РМ овој процес 
да заврши што е можно поскоро. 
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Предложени истражувања 
Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните 
истражувања, со посебен осврт на предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка (најмногу 
3 страници) 
 
Целта на истражувањето е да дојде до сознанија и заклучоци во која 
мера државното правобранителство е соодветен механизам за во однос 
на својата функција да пружи соодветна заштита на имотните интереси 
на државата. Целта поконкретно е да се види дали постои потреба од 
реорганизација, јакнење на улогата и зголемување на квалитетот на 
работата на Државното правобранителство на Р. Македонија, кои се 
причини за евентуалното постоење на ваква потреба и како истото може 
да се направи de lege ferenda .  
 
Истражувањето ќе се реализира во временска рамка од две години во 
три од вкупни 15 седишта на државното правобранителство и тоа во 
Штип, Кочани и Струмица за да се задржиме само на штипското 
апелационо подрачје.  
Предвидените активности во првата година од истражувањето се 
поделени во четири тромесечија со точно предвидени дејствија во 
секоја одделна фаза на истражувањето. Планираните активности во 
секое од тромесечијата се дадени во наредните четири точки. 
 
ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ 
 
1.Да се спроведе истражување на законската уреденост и 
организацијата, правната и материјалната положба на државните 
правобранители во Р. Македонија и да се спореди со современите 
правни системи (соседните држави – Србија, Бугарија, Хрватска и Црна 
Гора и со дел од европските правни системи – Германија, Франција, 
Австрија и Италија). Активноста ќе се изврши со употреба на 
историскиот, нормативниот и компаративниот метод во првото 
тромесечие од почнувањето на проектот. Период кој ќе биде предмет на 
анализа со овие методи е периодот од Втората светска војна до денес. 
Тука посебно ќе се истражи можноста на правобранителите за 
планирање и располагање со материјални средства за потребите на 
правобранителството и влијанието на нивната материјална положба врз 
ефикасноста. Исто така предмет на истражување ќе бидат условите кои 
треба да бидат исполнети за избор на државните правобранители, 
правната положба во која се наоѓа државниот правобранител при 
застапување на интересите на државата и видовите на одговорност кои 
законските прописи ги предвидуваат во поглед на законитоста при 
извршувањето на неговите функции. 
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ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 
 
2. Во второто тромесечие тимот на истражувачи се поставува за цел да 
направи анализа на извештаите од работењето на државните 
правобранители со седиште во Штип, Струмица и Кочани според 
видовите на предмети во кои постапувал овој орган, посебно 
задржувајќи се на нивната бројност, застапеност, начинот на кој се 
завршени, човечките ресурси ангажирани за нивно работење и 
финансиските средства кои се потрошени од една страна и имотните 
интереси на државата кои биле заштитени/незаштитени од друга 
страна. Истражувањето е планирано за периодот од осамостојувањето 
на државата до денес. Предмет на истражување ќе бидат следните 
предмети: 
 
А) Парнични предмети кои сметаме дека имаат посебна важност и се 
сметаат како посложени предмети кои се наоѓаат во работа во 
Државното правобранителство на Република Македонија. Споровите 
кои се водат во парничните постапки каде Државното 
правобранителство на Република Македонија се јавува како законски 
застапник на Република Македонија и нејзините органи, се по 
најразлични основи, од кои како   најчести и позначајни може да се 
споменат следниве:  спорови за утврдување на право на сопственост на 
недвижен имот, спорови за надомест на материјална и нематеријална 
штета, и тоа по основ на ,неоправдано осудени или неосновано лишени 
од слобода лица; заради противправно одземање на предмети во 
кривична и прекршочна постапка; како и надомест на штета подруги 
основи; Спорови во врска со поништувањето на договори кои ги 
склучила Република Македонија, особено: договори склучени во 
постапките за отуѓување или давање под закуп на државен имот 
(градежно земјиште, земјоделско земјиште); договори склучени во 
постапките за јавна набавка и други договори каде како договорна 
странка се јавува Република Македонија или некој нејзин орган, доколку 
постојат законски основи за нивно поништување; Спорови во врска со 
наплата на долгови по најразлични основи, било во случај Република 
Македонија или нејзин орган да се јавува во својство на доверител или 
должник; Работни спорови во кои најчесто државните органи се тужени 
заради спроведена постапка и донесени одлуки по дисциплински 
постапки, неисплатени степен на кариера, и утврдување дека државните 
службеници се стекнале со степен на кариера,  поради недонесување 
решение за стекнување со степен на кариера, исплата на јубилејна 
награда.Спорови за утврдување оспорено право во стечајна постапка. 
 
 Б) Управни предмети кои се однесуваат на покренувањето и водењето 
на управни постапки заради реализација на урбанистичкиот план кое се 
однесува  за одземање од владение градежно неизградено земјиште, 
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експропријација на недвижности и одземање или ограничување на 
правото на користење на недвижности во државна сопственост. Во овие 
предмети влегуваат и доставувањата на потврди од страна на 
Агенцијата за катастар на недвижности, кои се однесуваат за промена 
на содржината на недвижностите во имотните листови, на име на 
физички или правни лица, или на име на Република Македонија 
В) Посебен вид предмети кои се наоѓаат во работа во Државното 
правобранителство преставуваат давањето правни мислења кои 
согласно законските овластувања ги дава Државниот правобранител на 
Република Македонија. Согласно член 46 од Законот за нотаријат, 
улогата на Државниот правобранител во давање на мислења е од 
големо значење.  
Г) Стечајни постапки во кои државното правобранителство како законски 
застапник на Република Македонија учествува како доверител во 
случаевите кога по известие добиено од Управата за јавни приходи, 
 Државното правобранителство  поднесува барање за отворање на 
стечајна постапка, односно во отворена стечајна постапка поднесува 
стечајни побарувања кои ги има Република Македонија спрема 
стечајниот должник.        
Д) Предмети во кои државното правобранителство  врши претходно 
испитување и анализирање на пристигнатите поднесоци, дописи, 
претставки, извештаи и сл.  Доколку увиди дека се повредени имотните 
права и интереси на Република Македонија, тогаш заради заштита на 
истите , поведува соодветна постапка пред надлежен орган, или 
превзема други дејствија за кои е овластено да ги превзема. Еден од 
превентивните методи на работа се и Опомените до физичките и 
правните лица за доброволно плаќање на долговите кон Република 
Македонија. 
Ѓ) Вонпарнични предмети кои се однесуваат за определување на 
надомест за градежно земјиште одземено од владение, експропирани 
недвижности,како и предмети по физичка делба на ствари сопственост 
на Република Македонија. 
Е)  Атхезионите предмети каде Државното правобранителство 
застапувајќи ја Република Македонија и нејзините органи, поднесува 
имотно правни побарувања насочени спрема обвинетите во кривичната 
постапка. Ова учество е веќе по започнатите истражни и кривични 
постапки од страна на Јавното обвинителство кои постапки се 
однесуваат на предметите поврзани со злоупотреба на службена 
положба и овластувања,  коруптивни дејанија и друго. 
Ж) Организациони предметите по кои постапува Државниот 
правобранител на Република Македонија во неговата соработка со 
другите органи , установи, институции, со размена на податоци и 
информации, со давање правни мислења, правна помош и совети, на 
органите кои не се застапувани од Државното правобранителство на 
Република Македонија, а се корисници на средства од Буџетот на 
Република Македонија (училишта, национални установи, дирекции, 
агенции и сл.), како и премети поведени по повод разни поднесоци, 
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претставки, барања, предлози и сл. поднесени непосредно до 
Државниот  правобранител на Република Македонија, од страна на 
правни и физички лица.Тука спаѓаат и предметите преку кои Државниот 
правобранител на Република Македонија и Државните правобранители 
кореспондираат и соработуваат, во врска со организациони прашања во 
рамките на Државното правобранителство, како и други предмети кои се 
однесуваат за размена на податоци и информации. 
 
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 
 
3. Во третото тромесечие активностите ќе бидат насочени кон тоа да се 
подготват концепциски прашања за интервјуа со државните 
правобранители кои се потесен предмет на истражување и анкетни 
листови за државните службеници во државното правобранителство, по 
видување на истражувачкиот тим, со цел лоцирање на проблемите со 
кои се соочуваат во нивното работење. Планирано е најпрво 
таргетирање на органите на државната управа, установи и институции 
со кои државното правобранителство соработува по пат на размена на 
податоци и информации,  давање правни мислења, правна помош и 
совети. За нив исто така ќе бидат подготвени  анкетни листови со 
однапред конципирани прашања во служба на предметот на 
истражување на овој предлог – проект. 
 
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ 
 
4. Во ова тромесечие планирано е да се превземат активности од 
оперативно - технички карактер кои ќе опфатат доставување на 
анкетните прашалници до државното правобранителство и 
таргетираните органи и институции со цел истите да ги пополнат како и 
спроведување на интервјуата со државните правобранители во 
однапред определени термини 
 
Во втората година од истражувањето активностите ќе бидат поврзани со 
сумирање на податоците, нивна анализа, извлекување на заклучоци и 
презентирање на истите на домашни и меѓународни научни 
конференции. Дел од активностите во втората половина од оваа година 
ќе бидат насочени кон подготовка на материјал за објавување во форма 
на брошура, прирачник или монографија на тема на истражувањето. 
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ВТОР ДЕЛ:  
Истражувачки тим: 
 

Главен истражувач: 
 

Име и презиме Игор Камбовски 

Титула Доктор на правни науки 

Позиција Вонреден професор 

Адреса  

Тел. / Факс 031 550 478 

Е-пошта (е-mail) Igor.kambovski@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 

Игор Камбовски е роден на 23.08.1972 година во Битола. 
Основното и средното образование ги завршил во Скопје, а во 
академската 1991/92 година се запишува на Правниот факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Студиите ги завршил во 
Октомври 1995 година со просечна оцена 8.4 со што се стекнал со 
звање дипломиран правник. Во 1998 година се запишал на 
последипломските студии по деловно право на Правниот факултет во 
Скопје. По положувањето на предвидените испити со просечна оцена 
8.83 и изготвувањето на магистерскиот труд на тема „Застапувањето 
како институт во трговското и граѓанското право“, д-р Игор Камбовски 
истиот го одбранил на 4.07.2007 година со што се стекнал со звање 
магистер по деловно право.  

Во октомври 2007 година д-р Игор Камбовски пријавил докторска 
дисертација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со 
наслов „Електронска трговија и електронски договор“ и истата јавно ја 
одбранил на 13.10.2009 година, со што се стекнал со звање доктор на 
правни науки.  

Д-р Игор Камбовски во периодот од 1.01.1996-15.01.1998 година 
волонтирал во Основниот суд Скопје 1-Скопје каде бил ангажиран на 
граѓански и кривични предмети. Во февруари 1999 година го положил 
правосудниот испит. Од 1.05.1998 година до 15.01.2005 година д-р Игор 
Камбовски работел во Канцеларијата на Народниот правобранител-
Омбудсман како советник и државен советник. Од 15.01.2005 година е 
вработен на Факултетот за правни науки на Првиот Приватен 
Универзитет ФОН како помлад асистент на предметот Граѓанско право и 
Право на друштвата, а по магистрирањето во 2007 година е избран за 
асистент од областа на правните дисциплини.  

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни 
науки на ФОН Универзитетот од 30.11.2009 година, д-р Игор Камбовски 
е избран во звање доцент од областа на граѓанско-правните 
дисциплини. 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни 
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науки од 18.09.2014 година д-р Игор Камбовски е избран во звање 
вонреден професор од областа граѓанско право.  

Во периодот октомври 2010-октомври 2011 година д-р Игор 
Камбовски бил декан на Факултетот за правни науки на ФОН 
Универзитетот. 

Камбовски учествувал во работата на повеќе работни групи на 
Универзитетот за подготовка на студиските програми на Универзитетот 
и во спроведување и правна поддршка на Универзитетските проекти.  

 
Од 20.11.2011 година д-р Игор Камбовски е раководител на 

Катедрата за граѓанско право на Факултетот за правни науки.  
 
Д-р Игор Камбовски од 2010 година има континуиран ангажман 

како визитинг-наставник на Правниот факултет Кичево (со дисперзирани 
студии во Битола и Струга) во рамки на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ од Битола. 

 
Д-р Игор Камбовски учествувал на повеќе домашни и 

меѓународни конференции, советувања и научни собири. Има објавено 
неколку десетини научни и стручни трудови. Активно ги владее 
англискиот и францускиот јазик. 
 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

„Фабрика на 
знаење“ на 
Факултетот за 
правни науки на 
ФОН 
Универзитетот 

2011 ФОН 
Универзитет 

координатор 

Проектот на 
Владата на Р. 
Македонија за 
превод на 1000 
стручни книги 

 Влада на Р.М.  учесник 
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Меѓуресорска 
работна група 
за надминување 
на пречките за 
успешно 
спроведување 
на концептот 
медијација 

2011 Министерство 
за правда на 
Р.М.  

учесник 

    

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Анализа на резултатите од истражувањето, сумирање на истите и 
ставање во функција на извлекување на заклучоци, изработка на 
публикација и трудови во коавторство со останатите истражувачи. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Марија Амповска 

Титула Доктор на правни науки 

Позиција доцент 

Адресa  

Тeл. / Факс 032 550 471 

Е-пошта (e-mail) marija.ampovska@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 
Марија Амповска е родена на 24 февруари 1984 година во Пробиштип. 
Таму го завршува основното и средното образование со континуиран 
одличен успех. 
     На 10. 07. 2002 година се запишува како редовен студент на 
Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје. Дипломирала на 
правни студии – граѓанско - правна група на ден 02 март  2007 година со 
просечен успех 9, 57  и како втора по успех во својата генерација  
наградена е со сребрена статуетка "сребрен Јустинијан" и се стекнува 
со звање дипломиран правник (граѓанско - правна насока). 
    Веднаш по дипломирањето започнува со приправнички стаж во 
адвокатската канцеларија во Штип. Во меѓувреме, од страна на 
Матичната комисија за основање на Државниот Универзитет "Гоце 
Делчев" во Штип, избрана е за помлад асистент на Правниот факултет 
во Кочани. Почнувајќи од 02 јули 2007 кандидатката заснова редовен 
работен однос како помлад асистент на Правниот факултет и работи на 
предмети од граѓанско – правната област. Во декември 2007 година се 
запишала на постдипломските студии по граѓанско право на Правниот 
факултет "Јустинијан Први" во Скопје и согласно со наставната 
програма ги положила предвидените испити со просечен успех 9,75.  На 
02 јули 2010 повторно е избрана за помлад асистент на граѓанско – 
правна област на Правниот факултет при Универзитет "Гоце Делчев" во 
Штип. 
      Во мај, 2011 година успешно го одбранила магистерскиот  труд под 
наслов "Граѓанско – правна одговорност за причинета штета" на Правен 
факултет "Јустинијан први" при Универзитет "Св. Кирил и Методиј" – 
Скопје и се стекнала со академски степен магистер на правни науки 
од областа на граѓанското право.  
     Во 2012 година избрана е за асистент на област граѓанско право на 
Правен факултет при Универзитет "Гоце Делчев" во Штип. 
    На 04.05.2015 година успешно ја одбранува докторската дисертација 
по наслов "Основ на граѓанско - правната одговорност за нуклеарна 
штета" под менторство на проф. д-р Гале Галев на Правен факултет 
"Јустинијан први" при Универзитет "Св. Кирил и Методиј" – Скопје и се 
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стекнува со научен степен доктор на правни науки. 
Во рамките на повеќегодишна работа како помлад асистент, автор на 
повеќе трудови и материјали за интерна употреба на вежби. Ја познава 
компјутерската техника и ги користи нејзините програми и Интернетот. 
Владее со англискиот и италијанскиот јазик активно и пасивно и има 
основни познавања од германскиот јазик. 
Во 2015 година од страна на ННС на Правниот факултет при УГД 
избрана е во звање доцент во граѓанска област и се вклучува во 
наставниот процес за предметите Облигационо право, Право на 
интелектуална сопственост, Отштетно право и Право на осигурување. 
Од 2015 година член е на наставно-научниот совет на Правен факултет. 
 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

Организација на 
Трета 
меѓународна 
научна 
конференција 
Општествени 
промени во 
глобалниот свет 

2016 МОН учесник 

Изработка на 
Граѓански 
Законик на 
Р.Македонија 

2011 Р.М. Учесник 

Правни аспекти 
на формите и 
факторите на 
мобинг во Р.М. 

2010 МОН на Р.М. Учесник 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Подготовка на анкетни прашалници и концепциски прашања за 
интервјуата. Анализа и сумирање на собраните податоци.  
Класифицирање на податоци согласно поставените цели и методи на 
проектот. 
Изработка на труд во коавторство со останатите членови, презентирање 
на податоците на конференции и подготовка на публикација. 
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Истражувач: 

 

Име и презиме Димитар Апасиев 

Титула Доктор на правни науки 

Позиција Доцент 

Адреса Универзитет„Гоце Делчев“-Штип, 

Правен факултет 

Тел. / Факс 032-550-477 

Е-пошта (е-mail) dimitar.apasiev@ugd.edu.mk 

 

Кратка биографија: 

Доц. д-р Димитар Апасиев е роден на 22 септември 1983 година во 
Велес.  
Дипломирал (2009), магистрирал (2010) и докторирал (2015) на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“ при најстариот државен 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, отсек правни студии – 
потпрограма Римско право. Неговата магистерска теза носи наслов 
„Јавно-правни институти на Римското право реципирани во денешните 
правни системи“; а докторската дисертација „Iudicia Pubica – Римското 
кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во 
времето на Републиката)“.  
Тој е единствениот студент во историјата на Правниот факултет во 
Скопје со постигнат континуиран просечен успех на прв, втор и трет 
циклус на студии 10.00 (десет) – без ниту еден преполаган испит! 
Носител е на наградите: Златен Цицерон – како двократен апсолутен 
победник на традиционалните Ораторски вечери „Иво Пухан“; Плакета 
Јустиција за најдобар постигнат успех на правни студии – како првенец 
на повеќе генерации; јубилејната Деветоноемвриска Награда проф. д-р 
Ѓорѓи Шоптрајанов – за најдобар студент на Општина Велес и др. Пет 
години работел како демонстратор на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при УКИМ – Скопје; три години бил помлад асистент на Правниот 
факултет при државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, една 
година бил асистент-докторант, а моментно (2016) е биран во звањето 
доцент на Катедрата по граѓанско право на Правниот факултет при УГД.  
Бил на студиски престој на најдобриот руски државен универзитет 
„Ломоносов“ (Москва), а бил стипендист на European Public Law Center 
– Kikones Programme (една година); потоа на Фондацијата за 
талентирани студенти „Коле Неделковски“ (две години); како и на 
Министерството за образование и наука на РМ (четири години).  
Член е на повеќе работни тела, комисии, мрежи, стручни платформи и 
бази на податоци – со креирани акаунти и професионални open access 
профили.  
Има учествувано на преку стотина научни расправи, симпозиуми, 
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стручни собири, конференции, средби, смотри, семинари, летни и 
зимски школи, кампови, промоции, обуки, презентации, трибини, панел-
дискусии, тркалезни маси и јавни дебати од различни области на 
правото – во земјата и странство (Русија, Турција, Грција, Бугарија, 
Хрватска, Србија и др.).  
Негов научен интерес првенствено е правната романистика и правно-
историските, правно-философските, воведно-теориските и јавно-
правните науки, како и други сродни јуристички дисциплини.  
Досега има објавено шест книги и монографии, во коавторство со видни 
наши професори и академици; како и над 50-на статии, односно, научни 
и стручни трудови, поглавја, прикази на книги, истражувачки студии и 
есеи.  
Има преведено повеќе стручни статии и текстови за разни општествени 
и правни теми од познати теоретичари – и тоа од руски, бугарски, 
српско-хрватски и англиски јазик.  
Бил правен консултант на неколку организации и граѓански 

здруженија, а негови ставови и коментари во форма на писма, колумни, 

изјави и интервјуа се објавени во скоро сите македонските пишани и 

електронски медиуми. 

 

Трудови објавени во последните пет годиниво стручни списанија 

кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 

citation index), со назначен импакт фактор за секој труд: 

 

Учество во научноистражувачки проекти: 

 

Наслов на 

проектот 

Период Финансиран 

од 

Улога во 

проектот 

(главен 

истражувач 

или учесник 

/ / / / 

    

 

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 

1. Да учествува во креирање на истражувачки дизајн, избор на 

методологија на истражување, собирање, анализа и интерпретација 

на податоците  

2. Да спроведе истражување на државното правобранителство во 

периодот по Втората светска војна до денес со употреба на 

историскиот метод. 

3. Да ги обучува и следи младите истражувачи за статистичката 
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обработка на податоците во текот на проектот. 

4. Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во 

научни списанија и научни манифестации. 

5. Да подготвува извештаи од проектот. 
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Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 

Име и презиме Елена Максимова 

Титула Магистер на правни науки 

Позиција Асистент докторанд 

Адресa Ул. „Еврејска“ бр.2 Штип 

Тeл. / Факс 078/655-284 

Е-пошта (e-mail) Elena.ivanova@ugd.edu.mk 

 
Кратка биографија: 
 
Родена е на 02.04.1987 год. во Шибеник, Р. Хрватска (моминско 

презиме: Иванова, од 06,07.2014 по стапување во брак променето во 

Максимова). 

Во 2008 година завршува додипломски студии на Правниот 

факултет "Јустинијан Први" во Скопје, со просечен успех од 9,46 и се 

стекнува со стручен назив дипломиран правник (LLB Bachelor of 

Laws). На 13.01.2011 го брани магистерскиот труд "Сузбивање на 

трговијата со луѓе - со посебен осврт на трговијата со малолетни лица" 

под менторство на проф. д-р Никола Тупанчески и се стекна со назив 

Магистер по право (LL.M Master of Laws), со што завршува втор 

циклус на студии со просечен успех од 9,08. Од октомври 2011 е 

примена на докторски студии (трет циклус студии) на Правниот 

факултет "Јустинијан Први" во Скопје, кривично - правна насока, под 

менторство на проф. Д-р Гордана Лажетиќ Бужаровска. 

Од месец октомври 2009 до јуни 2011 година волонтира на 

Универзитетот Гоце Делчев, Правен факултет. Од 18 Ноември 2011 до 

20 Декември 2012 – договорно ангажирана во Општина Штип, како 

правник во Одделение за уредување на градежно земјиште, регулација 

и геодетски работи, под Агенција за привремено вработување- СПИД, 

Скопје. Од 21 Декември 2012 – вработена како помлад асистент во 

кривично правна област на Правниот факултет на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ – Штип, каде сѐ уште е, сега со звање асистент докторанд. Во 
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меѓувреме примена е и посетува неколку школи од областа на 

кривичното право (2011 - Summer Course of European Criminal Justice“ 

одржан во Триер, Германија, 2012 -„Summer School – Social Dimension of 

Human Trafficking in the Western Balkan“, организирана од GIZ и DAAD во 

Белград, Србија, 2014- Обука за обучувачи - Основни судски вештини, 

во Скопје организирана од Американска адвокатска комора Иницијатива 

за владеење на правото (ABA ROLI), 2016 -Првата школа за млади 

кривичари организирана од Правен факултет „Јустинијан Први“ УКИМ – 

Скопје и Здружение за кривично право и криминологија), учествува на 

десетина меѓународни конференции  со свој труд (првата, втората и 

третата меѓународна конференција „Општествените промени во 

глобалниот свет“ организирана од Центарот за Правни и политички 

студии, при Правниот факултет на Универзитет „Гоце Делчев“во Штип, 

втората меѓународна конференција под наслов  „Влијанието на научно – 

технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, 

образованието и безбедноста во Република Македонија“ организирана 

од Институт Евро Балкан, Шеста меѓународна научна конференција  

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД», во организација на 

Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р.Державин" – Свети Николе, 

меѓународната конференција  „Migration at sea: International law 

perspectives and regional approaches“, во организација на Правен 

факултет, Универзитет Гоце Делчев - Штип, во соработка со проектот 

MARSAFENET и сл.) и има издадено дваесетина трудови од областа од 

интерес во меѓународни и домашни списанија, зборници, стручни 

списанија и сл. Активно учествува на тркалезни маси, работилници, 

држи обуки за судско говорништво (методи на вкрстено испрашување) 

во Клубот на оратори „Rostra vetera“ при Правен факултет на УГД итн. 

 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија 
кои се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на 
проектот 

Период Финансиран 
од 

Улога во 
проектот 
(главен 

истражувач 
или учесник 

„Денови на 
симулирано 
судење“ 

Декември 
2015-
декември 
2016 

ОБСЕ Асистент на 
проект 

    

    

    

 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
 
Спроведување на интервјуа со државни правобранители; 
 
Анализа, систематизација и сумирање на резултати од интервјуата; 
 
Компарирање на резултатите со одговорите од анкетните прашалници; 
 
Изработка на труд во коавторство со останатите членови од 
истражувачкиот тим; 
 
Презентирање на податоци од истражувањето преку елаборирање на 
трудот; 
 
 
Временска рамка за реализација на активности – 2 год. 
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Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач 
вклучен во проектот) 
  

Име и презиме Ана Здравева 

Титула Дипломиран правник 

Позиција Студент на втор циклус студии на 
Правен факултет при УГД 

Адреса  Асном 15 

Тел. / Факс  077848520 

Е-пошта (e-mail)  ana.zdraveva@yahoo.com 

  
Кратка биографија: 
   Работно искуство 
 2016-  Сега                                 Секретар на Општинска изборна комисија Штип 
 
 2016-   Сега                                Судија поротник во Основен суд Штип 
 
Образование и обука 

 
• Датум (од – до)  2011-2016 
• Назив и вид на 
организацијата во која 
сте го стекнале 
образованието и 
обуката 

 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултеттет 

   
       

• Датум (од – до)  2007-2011 
• Назив и вид на 
организацијата во која 
сте го стекнале 
образованието и 
обуката 

 СОУ „Славчо Стојменски“,  Штип 
Општествено-хуманистичка насока(просек 5.00) 
 
 
 

    Мајчин јазик  Македонски јазик 
 

 
 
 

 

  
Англиски јазик   
• Читање  Одлично 
• Пишување  Одлично 
• Говорење  Одлично 

 
  Германски  јазик         Средно ниво 

 
Странски јазици 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: Дистрибуирање на 
анкетните прашалници до планираните испитаници во Источниот регион. 
Статистичко евалуирање на податоците од истражувањето. Изработка на труд 
во коавторство со останатите членови на проектот. Презентирање на 
податоците од истражувањето.Техничка обработка на планираната 
публикација за државното правобранителство. Временска рамка за 
реализирање на активностите од 2 години. 
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Истражувачка инфраструктура 

Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 
располагање на истражувачите во институциите кои учествуваат во проектот 
 
 
За потребите на проектот тимот на истражувачи ќе користи компјутери, 
екстерни дискови за складирање на податоци (УСБ и надворешна меморија) 
проектор, печатач, скенер, канцеларија за анализа и сумирање на резултатите 
од сите поединечни фази во првата и втората година, како и превозни 
средства за спроведување на истражувањето во седиштата на државното 
правобранителство надвор од Штип. 
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Финансиски план: 

 

Трошоци (во МКД) 
 

Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 

Вкупно 

420 Патни и дневни трошоци 50.000 50.000 100. 000 

421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 

5.000 2.000 7.000 

423 Мала лабораториска опрема, 
потрошен материјал, други 
материјали  

20.000 15. 000 35.000 

424 Поправки и сервисни услуги 5.000 3.000 8.000 

425 Договорни услуги 20. 000 30. 000 50.000 

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 100.000 100. 000 200.000 
 

 
 
 


