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Име и презиме: Димитар Апасиев 
Звање: доцент 
Единица на Универзитетот: Правен факултет 

 

Ред. 

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

  

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

 Поени 

Конкретна активност: 

 

* 2015 = CICERO – Disertissime Romuli nepotum, научен труд во Годишен зборник на 
Правниот факултет при државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 2015 (со меѓународен 
уредувачки одбор); УДК: 32-05 (37) 808.5-05 (37)’; Yearbook 2015 - Faculty of Law, Goce 
Delcev University – Stip; Volume IV, Год. 4, 2015; ISSN: 1857-8713; [16 стр.]; Линк: https://e-
lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/  
 
Ignjatovic, Marija and Apasiev, Dimitar (2015) Quaestio maiestatis - суђење пред мајестатском 
квесцијом као редовним римским кривичним судом. The Legal System and Protection Against 
Discrimination (Collection of Papers), 1 (1). pp. 447-462. ISSN ISBN 978-86-6083-030-4  
 
Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. 
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531 
 
Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga (2015) Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I). 
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21 (1). pp. 389-397. ISSN 2307-
4531 
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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: 

 

Apasiev, Dimitar (2015) Медиумите и човековите права - политички и правни аспекти 
(Работничките права на македонските новинари). In: The Man in the Global World, 18-20 May 
2015, Voronezh, Russia. 
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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  

https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/
https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/
http://eprints.ugd.edu.mk/13868/
http://eprints.ugd.edu.mk/13868/
http://eprints.ugd.edu.mk/13254/
http://eprints.ugd.edu.mk/13331/
http://eprints.ugd.edu.mk/13197/
http://eprints.ugd.edu.mk/13197/
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Apasiev, Dimitar (2015) Правото на штрајк и неговото остварување во 
практиката. Стручно списание: Правник, 23 (275). pp. 50-54. ISSN 1409-5238 

1 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на 
Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.  

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). 
ISBN 978-608-244-191-7.  
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             Вкупно поени   19 

 
 

        

 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/12864/
http://eprints.ugd.edu.mk/12864/
http://eprints.ugd.edu.mk/13496/
http://eprints.ugd.edu.mk/13496/
http://eprints.ugd.edu.mk/13497/

