
Олга Кошевалиска 

 

Ред.бр. Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност: 

Nanev, Lazar and Gurkova, Olga (2013) Protection of personal data in the criminal legislation in Macedonia. 
Balkan Social Science Review (BSSR), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 1857- 8772 

Gurkova, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2013) Protection of personal data in 
criminal legislation in Macedonia vs. its protection in EU. Annals of the Bucharest University – The Law Series 
(Aub - Drept), 2 (2). pp. 1-20. ISSN 1011-0623 

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Gurkova, Olga (2013) Digital Evidence in Criminal Procedures - A 
comparative approach. Balkan Social Science Review, 2 (1). pp. 63-83. ISSN 1857- 8772 
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3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност: 

Gurkova, Olga (2013) Правото на заштитата на лични податоци во македонското кривично 
законодавство. In: International scientific conference for the 20th anniversary of the Constitution of the 
Russian Federation, Faculty of Law at the State University of Kemerovo, 10 Dec 2013, Kemerovo, Rusija. 

Gurkova, Olga (2013) Дигиталната форензика и дигиталните докази во кривична постапка. In: Прва 
меѓународна научна конференција на тема: „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во 
областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, 
Еуробалкан, 20-21 Dec 2013, Скопје. 
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9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно научно 
и стручно списание како главен носител и 
најмногу уште само еден автор, кој го определува 
главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Gurkova, Olga (2013) Правото на заштитата на лични податоци при примена на посебните 

истражни мерки. Стручно списание Правник, 259 (1). pp. 1-13. ISSN 1409-5238 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 2 

http://eprints.ugd.edu.mk/6885/
http://eprints.ugd.edu.mk/9422/
http://eprints.ugd.edu.mk/9422/
http://eprints.ugd.edu.mk/8865/
http://eprints.ugd.edu.mk/8865/
http://eprints.ugd.edu.mk/8422/
http://eprints.ugd.edu.mk/8422/
http://eprints.ugd.edu.mk/8537/
http://eprints.ugd.edu.mk/7530/
http://eprints.ugd.edu.mk/7530/


Кошевалиска, О. (2013): „Скрипта по предметот Казнено право – применета програма“ Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип; http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=203  

  Вкупно поени 16 

 
                        :  
 

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=203

