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development cooperation и GTZ, (двојазичен, англиско-македонски речник),
декември 2008
7. Корпоративно управување, (коавтор), високошколски учебник, редактор
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makedonskom kompanijskom pravu, Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Zbornik
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3. Competition Law Issues Related to Parallel Imports of Medicines (Drugs) in the
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teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, broj 11, 2015
4. Именоване и неименоване уговорне облигације у пројекту грађанске
кодификације Републике Македоније, (коауторство), Привреда и право,
Часопис за привредноправну теорију и праксу, Удружење правника у привреди
Србије, Београд, број 4-6/ 2015
5. Odgovornost za šteta zaradi povreda na trgovskite dogovori vo makedonskoto dogovorno
pravo, (koautorstvo), Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Zbornik radova, Trinaesto
međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne
prakse“ Neum 12., 13. i 14. Lipnja 2015, Mostar 2015
6. Klauzula o potpunosti isprave (Entire Agreement Clause), Pravni život (YU ISSN
0350-0500), Časopis za pravnu teoriju i praksu, tematski broj Pravo i načelo
savesnosti i poštenja, Udruženje pravnika Srbije, broj 10, Tom II, Beograd, 2014
7. Правни и други методи хармонизације македонског трговачког права са
правом Европске уније, Зборник радова Правног факултета, Универзитета у
Нишу, година LIII, број 68//2014
8. Novine ugovornog prava u trećoj knjizi Nacrt građanskog zakonika Republike
Makedonije (novine kod posebnih imenovanih ugovora), (koautorstvo),
Sveučikište u Mostaru, Pravni fakultet, Zbornik radova, Dvanaesto međunarodno
savjetovanje, „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“,
Neum, 20-22 juni 2014
9. Услужни сектор у Републици Македонији и у земљама у региону,
(коауторство), Услужни послови, X мајско саветовање, уредник Миодраг
Мићовић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и
друштвене науке, (међународни научни одбор), Крагујевац 2014
10. Novi trendovi razvoja akcionarske demokratije u Republici Makedoniji, Zbornik
radova, Jedanaesto međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog i trgovačkog
zakonodavstva i pravne prakse“, Neum, 21-23 lipnja 2013 godine, Mostar 2013
11. Final Comparative Analyses On Electronic Conclusion of Contracts (author),
Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses, Second
Regional Conference, Skopje (Macedonia) 2012, Volume I, Publisher: Centre for
SEELS with support of GIZ GmbH and BMZ (Federal Ministry for Economic
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Cooperation and Development) (billingual edition in Serbian and English), Skopje,
2012
12. Mogućnost korišćenja izveštaja kreditnih rejting agencija od strane
makedonskih trgovačkih subjekata (koautorstvo), Pravni život (YU ISSN 03500500), Časopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski broj „Pravo i Moral“, Udruženje
pravnika Srbije, broj 11, Tom III, Beograd, 2012
13. Board models, board composition and their influence over the company
performance and the corporate governance effectiveness, International Conference
of Corporate Governance 2012, Corporate Governance - Its Perspectives and
Challenges in Dynamic and Complex Business Environment, Економски факултет,
УКИМ Скопје, 2012
14. Наслеђивање удела и акција према позитивном праву Републике
Македоније, (коауторство), XXIV сусрет Копаоничке школе природног права,
Република Србија, 13-17 декември 2011
15. Available Models for Harmonization of the Macedonian Business Law With The
EU Business Law, во Зборник „Law of the Countries in the Region“, Institut za
uporedno pravo (Institute of Comparative Law), Edited by: Prof. dr Vladimir Čolović,
Belgrade, 2010
16. Savremeni ugovori, Republika Makedonija (str. 201-223), Savremeni ugovori franšiza, komparativna analiza (str. 363-373), Civil Law Forum for South East
Europe, Collection of studies and analyses, First Regional Conference, Cavtat, 2010,
volume III, Forum зa građansko pravo za jugoistočnu Evropu, izbor radova i analiza,
Prva regionalna konferencija, knjiga III, Izdavač GTZ, GmbH, Cavtat, 2010
17. Macedonia’s Corporate Governance Evolution, Emerging Macedonia, Magazine
of the American Chamber of Commerce in Macedonia, (in English), Issue 1, Winter
2009
18. Pravilo o presumpciji dobrih poslovnih odluka (Busienss Judgment Rule)
(izvorni znanstveni rad), „Pravo u gospodarstvu¨ vol. 43 no. 3, Zagreb, svibanj 2009
19. Menadžerski ugovori prema pozitivnom pravu Republike Makedonije, Pravo i
privreda, časopis Udruženja pravnika u privredi Srbije, Beograd, br. 1-49/2009
20. Američka poslovna doktrina i njena moguća primena u evropskokontinentalnom korporativnom kontekstu, Pravni život (YU ISSN 0350-0500),
12/2009, tom IV, časopis za pravnu teoriju i praksu, tematski broj: Pravo i vreme, 22
godina Кopaoničke škole prirodnog prava, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2009
21. Кривична одговорност правних лица, (коауторство), (изворен научен труд),
Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Zbornik
radova, Sedmo međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti građanskog i trgovačkog
Zakonodavstva i pravne prakse“ Neum, 12,13 и 14 lipnja 2009
22. Развој на облигационото право во Република Македонија, (коавтор),
(изворен научен труд), Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu,
Pravni fakultet, Zbornik radova, Sedmo međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti
građanskog i trgovačkog Zakonodavstva i pravne prakse“ Neum, 12,13 и 14 lipnja
2009
23. Развој на облигационото право во Република Македонија (од
осамостојувањето до 2008 година) - коавторство и Развој на облигационото
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право во Република Македонија (втора новела на Законот за
облигационите односи од 2008 година) - коавторство, трудови објавени во
Зборникот на трудови „Тридесет година Закона о облигационим односима – de
lege lata i de lege ferenda”, Крагујевац, 24-27. септембар 2008, во издание на
Правниот факултет во Крагујевац (Србија), Институт за правне и друштвене
науке и ГТЗ (приредио: Проф. Радован Д. Вукадиновиќ), 2008
24. Najnovije tendencije u razvoju makedonskog kompanijskog prava i
korporativnog upravljanja (izvorni znanstveni članak), Zbornik radova, šesto
međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i
pravne prakse” u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakultet i Sveučilišta u
Splitu, Neum, 20-22 juni 2008
25. Македонско компанијско право и корпоративно управљање, Копаоничка
Школа природног права, 20 јубиларни сусрет, Копаоник 13-17 децембар 2007,
Pravni život (YU ISSN 0350-0500), 12/2007, tom IV, časopis za pravnu teoriju i
praksu, tematski broj: Pravo i sloboda, 20 godina kopaoničke škole prirodnog prava,
Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2007
26. Socijalna odgovornost velikih akcionarskih društava, 18 susret Kopaoničkа škola
prirodnog prava, 18 susret, Pravo i univerzalne vrednosti, Pravni život (YU ISSN
0350-0500), 11/2005, tom IV, časopis za pravnu teoriju i praksu, tematski broj: Pravo
i univerzalne vrednosti, 18 godina kopaoničke škole prirodnog prava, Udruženje
pravnika Srbije, Beograd, 2005
27. Акционарски уговори и акционарска удружења као инструменти за развој
акционарске демократије - искуства Републике Македоније, Право и
Привреда - часопис за привредноправну теорију и праксу, Удружење правника у
привреди Србије и Црне Горе, Београд, Година XL, број. 5-8/2004
28. The Corporate Governance Principles under the New Macedonian Company
Law, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу,
Удружење правника у привреди Србије и Црне Горе, Београд, Година XL, број
9-12/2003
29. Преузимање акционарских друштава у Републици Македонији,
коавторство, објавено во Правни живот, часопис за правну теорију и праксу, том
III, број 11/2003
30. Нови македонски закон о трговачким друштвима, Правни живот, Часопис
за правну теорију и праксу Удружења правника Србије, бр. 12, 2002, 13 - 17
децембар 2002
31. Страна директна улагања у Републици Македонији, Правни живот, Часопис
за правну теорију и праксу Удружења правника Србије, бр. 12, 2001
32. Minority Shareholder Rights in the Current Macedonian Legislation, Review of
Central and East European Law, Published in Cooperation with the Institute of East
European Law and Russian Studies of Leiden University Faculty of Law, Martinus
Nijhoff Publishers, (in English), Volume 27, no. 1, 2001
33. The Legal Concept of Contract Excuse in Comparative Law, (in English), Правни
живот, часопис ѕа правну теорију и праксу Удружења правника Србије, ХII
сусрет „Моћ и немоћ права“, Копаоник, Република Србија, декември 1999
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34. Macedonia – A less pessimistic view, Privatisation International, Privatisation
Yearbook 1996, London, (in English), 1996
35. Macedonia – Countering adversity, Privatisation International, Privatisation
Yearbook 1995, London, (in English), 1995
36. Privatisation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia: issues, progress
and prospects (co-author) Discussion Paper in Economics, No, 95/10, Department of
Economics, Heriot- Watt University, Edinburgh, Scotland, (in English), 1992
37. Сукцесија на државите во поглед на стекнатите права (сопственички и
слични права на сопственоста) на странците: случајот на сукцесија на
југословенските републики, (коавторство), Законотост, Загреб, број 6-7, 1992
Трудови објавени во годишници, зборници и други изданија на Правниот
факултет „Јустинијан Први“, при УКИМ, Скопје
1. Parallel Imports of Medicines (drugs) in the Republic of Macedonia –
Competition Law Issues, Iustinianus Primus Law Review № 12 - volume VII Winter
2015
(Electronic
issue)
available
at:
http://lawreview.mk/pdf/12/Goran%20Koevski.pdf
2. Субординиран долг (поим, карактеристики, практична примена), Годишник
на Правниот факултет „Јустинијан први“ во Скопје, во чест на проф. д-р Лазар
Китановски, меѓународен уредувачки одбор, Скопје, 2015
3. Одговорност на членовите на органите на управување, односно на надзор во
акционерските друштва во Република Македонија, (коавтор), Zagrebačko-skopsli
kolokvij, Zbornik radova, Загрепско-скопски колоквиум, Зборник на трудови, издавач Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, lipanj 2015
4. Companies’ Board Models and Their Influence over the Company Performance
and the Corporate Governance Effectiveness, Iustinianus Primus Law Review
№ 08 • volume V • Winter 2014 (Electronic issue) available at: http://www.lawreview.mk/main.asp?lang=eng&izdanie=08
5. Теоретски и практични разлики помеѓу институтите „основна главнина“ и
„имот“ на трговско друштво во секојдневното работење на трговските
друштва, Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест
на проф. д-р Кики Мангова Поњавиќ, том 50, Скопје, 2014
6. Консултантски
договори,
Четврт
Скопскозагрепски колоквиум, Зборник на трудови, УКИМ, Правен факултет
„Јустинијан Први“, Скопје, август 2013
7. Наследување на удели и акции според позитивното право на Република
Македонија, (коавторство), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Годишник
на Правниот факултет „Јустинијан Први“, во Скопје, во чест на проф.д-р
Љиљана Спировиќ - Трпеновска, Скопје, 2013
8. Анализа на компаниските закони од аспект на избраниот модел на
корпоративно управување (изворна научна статија), Зборник на Правниот
факултет „Јустинијан Први во Скопје, во чест на проф. д-р Бранко Зеленков,
Скопје, 2012
9. Конзорциумот како правен инструмент за учество во постапката за
доделување на концесии или на други видови на јавно приватно
партнерство, (изворна научна статија), Зборник на Правниот факултет
7
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„Јустинијан Први“ во Скопје, во чест на проф. д-р Ѓорѓи Марјановиќ, Скопје,
2011
10. Едностепен наспрема двостепен систем на управување со акционерски
друштва (дали одреден систем е најдобар и најподобен за сите видови на
акционерски друштва), објавен во Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, godina
61 – broj 2, Zagreb, 2011
11. Правните и други методи за поширока хармонизација и унификацијa на
националното со меѓународното компаниско право, Зборник на Правниот
Факултет „Јустинијан Први” во Скопје во чест на проф. д-р Владимир Митков,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Правeн факултет „Јустинијан Први”,
Скопје 2010
12. Европска приватна компанија (ЕПК) - нова европска наднационална
форма за водење претпријатие во Европската Унија, Годишник на Правниот
факултет „Јустинијан Први” во чест на проф. д-р Тодор Џунов, Скопје, 2009
13. Модели на усогласување на националното трговско право со правото на
Европската Унија, УКИМ Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први”,
Втор Скопско-загрепски правен колоквиум, Зборник на трудови, Скопје,
ноември 2008
14. Улогата на вработените во корпоративното управување Годишник на
Правниот факултет „Јустинијан Први” во чест на проф. д-р Тодорка Оровчанец,
том 42, Скопје 2006
15. Компанијата, збир на договори меѓу приватни лица или реално, социјално
правно лице со сопствен интерес, Годишник на Правниот факултет
„Јустинијан Први” во чест на проф. д-р Димитар Поп Георгиев, том 40, Скопје
2006
16. Начела на UNIDROIT за меѓународни трговски договори Годишник на
Правниот факултет „Јустинијан Први” во чест на проф. д-р Стрезо Стрезовски,
том 41, Скопје 2006
17. Договор за франшизинг, во избор на текстови „Право на индустриска
сопственост”, (коавтор), Правен факултет „Јустинијан Први”, ноември 2003
18. Правни форми за странски вложувања во Република Македонија, Загрепско
- скопски колоквиум, збирка на трудови, Република Хрватска, април 2001
19. Јавното право и неговото влијание врз трговското право, Зборник на
трудови во рамките на потпроектот „Јавно и приватно право“ во рамки на
проектот Конституирање на Република Македонија како модерна правна држава
– Зборник на трудови на Правниот факултет во Скопје, 1998
20. Инвестиционите фондови и нивната улога во заокружувањето на
финансискиот систем на Република Македонија, Годишник на Правниот
факултет, том 37, 1996/98
21. Акцијата и обврзницата како модерни долгорочни инструменти за
финансирање на стопанските субјекти, Конституирање на Република
Македонија како модерна правна држава – Зборник на трудови на Правниот
факултет во Скопје, 1995
22. Приватизација на општествениот капитал во Република Македонија:
досегашни искуства, проблеми и натамошни изгледи, Зборник на трудови на
Правниот факултет во Скопје, 1994
23. Осврт на странските вложувања во Република Македонија, Годишник на
Правниот факултет на Правниот факултет во Скопје, 92/93
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Трудови објавени во „Деловно право“ (Business Law) – Списание за теорија и
практика на правото (ISSN 1409-8377)
1. Зделките со заинтересирана страна во споредбеното и во македонското
корпоративно право, бр. 37/2017
2. (Не)дозволени инструменти на мешање и ограничување на автономијата на
волја на договорните страни при склучувањето и исполнувањето на
трговските договори, бр. 33/2015
3. Остварувањето во практиката и во одлуките на судовите на имотната
(граѓанската) одговорност и посебната одговорност на членовите на
органите на управување, односно на надзор во врска со големите зделки,
зделки со заинтересирана страна, кревањето на велот на правното лице и
конфликтот на интереси, бр. 31/2014
4. Договорите на автономната трговска практика и нивното нормирање –
споредбено правни аспекти, бр. 30/2014
5. Усогласеноста на Кривичниот законик со правната регулатива според која
се вршат деловните активности, бр.29/2013
6. Поврзаните друштва и нивното функционирање во практиката, бр. 27/2012
7. Новини во компаниското право на Европската Унија, бр. 22/2010
8. Правните и финансиски импликации од квалификацијата на одреден
договор како трговски договор, (коавторство), бр. 22/ 2010
9. Заштита на сопственоста на содружниците, односно на акционерите и на
сопственоста во трговското друштво, бр. 21/2009
10. Сопственоста во јавните претпријатија, (коавторство) бр.21/2009
11. Договорот за трговско застапување според измените и дополнувањата на
Законот за облигационите односи од 2008 година, бр. 20/2009
12. Eлектронското склучување на договорите и одговорноста за нивното
исполнување, бр. 20/2009
13. Меницата како средство за плаќање и извршна исправа со цел
обезбедување на плаќањата, бр. 18/2008
14. Европската правна рамка за електронска трговија, бр.16/2006
15. Новиот закон за трговски друштва, со посебен осврт на управувањето со
трговските друштва, бр. 8/2002
16. Лизингот и неговата улога во развојот на македонското стопанство, бр.
7/2002
17. Новите трендови во меѓународниот бизнис (модерна технологија, е-маил
комуникацијата, е-commerce и ризикот на манеџерите), бр. 5-6/2001
18. Акциите и правата содржани во нив, бр. 3-4/2001
19. Поим и правна природа на договорот за дистрибуција, бр. 2/2000 година
20. Е - трговија, безхартиено склучување договори, бр. 2/2000
21. Вертикални ограничувања на конкуренцијата, бр. 1/2000
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Трудови објавени во „Правник “ (стручно списание) ISSN 1409-5238
1. Правната уреденост на деловната тајна во споредбеното и во домашното
право - коавторство, бр. 297 и 298/2017
2. Стекнување на членски статус во трговско друштво по пат на наследување
на удели и на акции (коавторство), бр. 265/2014
3. Што се очекува да добиеме од измените на Законот за стечај од мај 2013 г.
во работењето на македонските трговски друштва?, бр. 260/2013
4. Инструментите на „мекото“ право и нивната примена во деловната
практика, бр. 257/2013
5. Предлог за заеднички европски закон за продажба (Common European Sales
Law - "CESL"), бр. 238/2012
6. Одбор за ревизија (протест поради нестручно и непрофесионално
нормирање), бр. 236/2011
7. Конзорциум – поим и правна природа, бр. 230/2011
8. Државна помош, (коавторство), бр. 216/2010
9. Хартиите од вредност како влог во друштво, бр. 203/2009
10. Учесник во платен промет, медиум за пренос, плаќање со пресметкакомпензација, асигнација, цесија, преземање на долг, бр. 191/2008
11. Измени во компаниската легислатива во Република Македонија и
нејзиното влијание во промената на националниот модел на корпоративно
управување, бр. 188/2007
12. Слободата на избор на меродавно право во уредувањето на внатрешните
односи на трговските друштва во Европската унија, низ призмата на
Европскиот суд на правдата, бр. 180/2007
13. Тенденции кон единствено европско приватно договорно право, бр. 140/
2003
14. Договорни странски вложувања – Contractual Joint Ventures, бр. 134/2003
15. Што е статутот на Европската компанија – European Company Statute обид за надминување на некои нејаснотии во врска со поимот и природата
на Статутот, бр. 132/2003
16. Правата по основ на приоритетните акции издадени во постапка за
заштита на правата на поранешните сопственици при трансформација на
општествениот капитал, бр. 113/2001
17. INCOTERMS 2000 и новините кои се нудат во последната новела, бр.
106/2001
18. UNCITRAL: модел закон за електронска трговија (придонес кон тековните
измени и дополнувања на македонскиот закон за облигациони односи), бр.
102/2000
19. Законот за инвестиционите фондови и неговата улога во развојот на
институционалното вложување во Република Македонија, бр. 97/2000
20. Сопствениците на капиталот и нивните права во трговските друштва во
Република Македонија, бр. 96/2000
21. Националниот третман на странските вложувачи во Република
Македонија – предност или хендикеп, бр. 94/2000
22. Работнички акции – без пари или не?, бр. 86/1999
23. Трговско радиодифузно друштво, бр. 72/1998
24. Собрание на акционерско друштво, бр. 58/1997
25. Групи на компании во компаративното право, бр. 48, 49 и 52/1996
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26. Конвертибилни хартии од вредност, бр. 45/1996
27. Правото на залога во услови на пазарно работење, бр. 13/1993
28. Поим, правна природа и примена на акцептниот налог како средство за
обезбедување на плаќања на парични обврски, бр. 11/1993
29. Образец на договорот за know-how, бр. 3-4/1992
30. Поим составување, склучување, видови, форма и престанување на
договорот за know-how, бр. 1/1992
Други научни и стручни часописи во Република Македонија
1. Парадигма во односите помеѓу органите на надзор и на управување во
акционерските друштва – германски и македонски искуства, (коавторство),
Европско право, IRZ, Stability Pact for South Eastern Europe, Магор, меѓународен
уредувачки одбор, бр. 2/2017, година 6, том 10, декември 2017
2. Parallel pharmaceutical trade in Macedonia – pros and cons, Macedonian
pharmaceutical bulletin, ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.562(497.7), Short
communication (коавторство), (меѓународен уредувачки одбор), 62 (suppl) 57 - 58
(2016)
3. Осигурување од одговорност на членовите на органот на управување кај
акционерските друштва, (коавторство) Општествените помени во глобалниот
свет, трета меѓународна научна конференција, Универзитет „Гоце Делчев“Штип, Правен факултет, Центар за правно политички истражувања, Штип,
Македонија, 2016
4. Предизвици при изработката на општите и посебните услови кај
договорите за осигурување, изворна научна студија, (коавторство) Европско
право, IRZ, Stability Pact for South Eastern Europe, Магор, меѓународен
уредувачки одбор, бр. 2/2014, година 3, том 5, декември 2014
5. Општите услови на работење и нечесните договорни одредби кај договорот
за осигурување, (коавторство), Европско право, Европско право, IRZ, Stability
Pact for South Eastern Europe, Магор, меѓународен уредувачки одбор, бр. 2/2013,
година 2, том 3, декември 2013
6. Корпоративната социјална одговорност и корпоративното управување
како инструменти за спречување на корпоративната корупција, труд
објавен во збирката Нула Толеранција за корупцијата, септември 2007
7. Високото образование во Соединетите Американски Држави - приказ,
споредба, корисни идеи, Универзитетски весник, магазаин на Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје, бр. 44 и 45, 2003
8. Единствено европско приватно договорно право - розева визија или тешко
остварлива реалност, Судиска ревија (Judicial Review), часопис на
здружението на судии на Република Македонија, бр. 4, декември 2003
9. Електронското тргување и промените што ги врши во традиционалното
поимање и толкување на трговските односи, Судиска ревија (Judicial
Review), часопис на здружението на судии на Република Македонија, бр. 1, март
2002
10. Акционерски договор, начин за заштита на интересите на малцинските
акционери, ЛЕГИС - Рафајловски консалтинг, декември 2000
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11. Акциите и нивниот пренос, Легис – деловно право, стручно списание на
Рафајловски консалтинг, бр. 1, мај 2000
12. Работничко акционерство според Законот за трговските друштва, NICC:
(National Information Center for Commercial Law), Билтен на Националниот
информативен центар за трговско право, Година II, број 4, мај 1999
13. Конвертибилни хартии од вредност според Законот за трговските друштва,
Репрезент, списание на Рафајловски консалтинг, број 1, јануари 1999
14. Нов стопански устав – нови правила на игра, Перспективи (списание за
општествени реформи во Република Македонија), коавторство, јуни 1997
15. INCOTERMS – измени и дополнувања, Мултимодален превоз, Екопрес,
Скопје, бр. 51/93
16. Договор за форфетинг, Економско-правен советник, Скопје, број 5, 1992
Студиски престои во странство
•
•

•

•
•

•

Едномесечен престој во Макс Планк Институтот за меѓународно приватно
право во Хамбург (Германија) – септември 2006 година
Осуммесечен престој на Правниот факултет при Универзитетот Колумбија во
Њујорк (САД), на постдокторски истражувачки престој во врска со
компратаивното корпоративно управување, како Фулбрајтов стипендист
(јануари - август 2005 година)
Слушател на курсот при Central European University – CEU, во Будимпешта
на тема „Меѓународно трговско право за асистенти од правните факултети на
поранешните југословенски републики“, (септември – октомври 1999)
Слушател на курсот The International Legislative Drafting, во организација на
The Public Law Center, New Orleans, USA (јуни 1997)
Слушател на курсот Enterprise and Investment Lawyers во Рим, во
организација на IDLI (International Development Law Institute), јуни - јули
1996
Осуммесечен престој во центарот за економска реформа и трансформација
(CERT) при Heriot-Watt бизнис школата, Heriot-Watt Универзитетот,
Единбург, Шкотска (март-октомври 1994)

Освоени национални и меѓународни награди
•

•

Добиена награда „Гоце Делчев“ за особено значајни остварувања за
Републиката во областа на науката за 2013 година – „Службен Весник на
Република Македонија“ март 2013) за учебникот „Како до сопствен бизнис?“, (II
издание), коавтор, редакција на Проф. д-р Радмил Поленаковиќ
Добитник на Tribut Cum Laude Litteras Honoris, Universitas Iuris Naturalis
Copaonici, OB XX Aetatis, Ad Perpetuum Hexagonum Concepta (Vita-LibertaProprietas-Humanitas-Justitia-Ius), Copaonicus, Decembris Anno Domini MMVII
(награда за придонес на Копаоничката школа на природно право, а по повод 20.
Годишнината на постоењето на Школата, декември 2007)
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
•
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Добитник на Благодарница за успешна соработка и активен придонес во
работата и активностите на Здружението на правниците на Република
Македонија, а по повод 40 години од постоењето на Здружението (1968-2008),
(мај 2008)

Контакт:
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. „Гоце Делчев“ 9 б
1000 Скопје
tel. (+389 2) 3117 244 ext. 167
fax. (+389 2) 3227 549
e-mail: g.koevski@pf.ukim.edu.mk
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