
     

                                                                                                           

 
 
 

           13.30 – 14.00 Закуска и освежување   

           14.00 – 15.30 Трета сесија: Политика  

Модератори: Наташа Донева (УГД) и Стојан Николов (УКИМ) 

Анастазија Коцева, Род и конфликт: воспоставување на 
одржлив мир (УГД) 

Елена Трајковска, Историски развиток и институцио-
нализирање на дипломатијата на највисоко ниво: 
меѓународни самити (УГД) 
 
Катрин Паризова, Војна над теророт – 16 години подоцна 
(УГД) 
 
Павле Христов, Надворешна политика на ЕУ кон Турција 
(УГД) 
 
Антонио Стоилов, ФРОНТЕКС и нивната улога во одбрана на 
границите на Европската унија (УГД) 
 
Благој Милев, Влијанието на изборниот колегиум во 
изборот за претседател на САД (УГД) 

 

 

 

 

 

 

                        

    

      ВТОРА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

                         

                          „СТУДЕНТСКАТА МИСЛА ВО 
                             ПРАВОТО,  ПОЛИТИКАТА  
                                  И ОПШТЕСТВОТО“ 
 
 

                  ПРОГРАМА 

   

                       Организатори:  

                                           Правен факултет, УГД – Штип  

                      Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ – Скопје  

                                       Правен факултет,  ДУТ – Тетово 

 

 



 

     09.00 – 09.30   Регистрација на учесници 

     09.30 – 10.00   Отворање на конференцијата  

проф. д-р Јован Ананиев, декан на Правен факултет (УГД), 
Поздравна реч  
 
Жанета Попоска, Офицер за владеење на правото, Поздравен 
збор, Мисија на ОБСЕ во Скопје 

 
доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска (УГД), претседател на 
организациски одбор, Претставување на програмата 
 
Кире Иванов, Христина Спирова, Елена Трајковска: 
Студентската мисла во правото, политиката и 
општеството (УГД) 
 

     10.00 – 11.30  Прва сесија: Антидискриминација, превенција на 
говор од омраза и криминал од омраза:  

 
Модератори: Анастазија Коцева (УГД) и Борјан Ефтимов (УКИМ)  

 
Елена Котевска, За некои слобода на изразување, за други говор 
на омраза: Која е разликата? (УКИМ) 

Пепица Честојнова, Дискриминација во судска постапка (УКИМ) 

Абдуљ Амедов, Дискриминација при засновање на работен 

однос (УГД) 

Стојан Николов, Дискриминација во работните односи врз 
основа на политичката определба (УКИМ) 

Викторија Димитриевска, Личниот и општествениот статус 
како своевидна дискриминација - препрека за развојот на 
општеството (УКИМ) 

Армин Кадриоски, Влијанието на семинарите за меѓусебна 
толеранција врз развојот на меѓуетничките односи на 
младите (УГД) 

Јовица Димитровски, Охридскиот рамковен договор – Бил со кој 
се уредуваат правата на малцинските заедници или основа 
врз која се врши сегрегација на одредени етнички групи  (УКИМ) 

Борјан Ефтимов, Сексуално вознемирување во високото 
образование во Република Македонија  (УКИМ) 

     11.30 – 11.45   Кафе пауза 

     11.45 – 13.30 Втора сесија: Право 
 

Модератори: Елена Котевска (УКИМ) и Елена Трајковска (УГД) 

Наташа Донева, Развојот на казненото право низ призмата на 
историските рамки (УГД) 

Лазар Тасев, Правата на обвинетото лице (УГД) 

Иван Буралиев, Постапка за спогодување и признавање вина во 
новиот Закон за казнена постапка (УГД) 

Тамара Илиева, Начело ‘еднаквост на оружјата’ како 
конститутивен елемент на правичното судење (УГД) 

Иван Николов, Независност на македонското судството и 
владеење на правото (УГД) 

Марина Карова, Националното судство како критично поле во 
извештаите на Европската комисија  

Наташа Донева и Анастазија Коцева, Продор на современиот 
концепт на сурогатството низ државната легислативa (УГД) 

Андреј Митевски, Антонио Стоилов, Криминалитет на белите 
јаки (УГД) 

 


