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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: 
Gavrilovic, Nenad and Tusevska, Borka (2013) Koncept raskida ugovora zbog (materijalnih) nedostataka 

ispunjenja. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (6). pp. 10-28. ISSN 1986-5953 

 
3 
 

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:  

 
Tusevska, Borka and Miseva, Kristina (2013) Consumer protection in financial services and the demands 

of European consumers. In: Regulatory Implants and Local Legal Regimes in the Mediterranean Region, 

20-23 March 2013, Mersin, Turkey.  

 

Tusevska, Borka (2013) Takeover as an instrument for better corporate governance. In: Organizational, 

financial, ethical and legal issues of corporate governance, 12 Apr 2013, Dubrovnik, Croatia.  

 

Sotiroski, Ljupco and Tusevska, Borka (2013) Impact of globalization on the national economy through the 

prism of logistics operators. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 20-21 Apr 2013, Свети Николе, 

Македонија.  

 

Tusevska, Borka (2013) Transfer of rights incorporated into a bill of lading as a type of commodity 

security. Balkan Social Science Review, 1 (1). ISSN 1857- 8772  

 

Коевски Г., Тушевска Б., Спасевски Д., Општи услови за работење и нечесните договорни клаузули 

кај договорот за осигурување. Европско право. Германска фондација за меѓународна правна 

соработка. 1857-842X. Пакт за стабилизација за Југоситочна Европа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://eprints.ugd.edu.mk/9204/
http://eprints.ugd.edu.mk/9204/
http://eprints.ugd.edu.mk/7464/
http://eprints.ugd.edu.mk/7464/
http://eprints.ugd.edu.mk/7415/
http://eprints.ugd.edu.mk/8442/
http://eprints.ugd.edu.mk/8442/
http://eprints.ugd.edu.mk/7413/
http://eprints.ugd.edu.mk/7413/


Конкретна активност: 

Тушевска Б., (2013) Правната судбина на долготрајните облигации после отворањето на 

стечајната постапка. Правник. Здружение на правници, ISSN 1409 – 5238., достапно на: 

http://www.mla.org.mk/webcontent/file_library%5Csodrzina249.pdf.,  

 

Тушевска Б., (2013) Примената на меничните правила врз товарните листови. Правни. 

Здружение на правници, ISSN 1409 – 5238., достапно на: 

https://www.dropbox.com/s/kh8rv52c4lgiot7/sodrzina254.pdf.,  

 

Тушевска Б., Спецификите на правните односи кај асигнацијата. Правник. Здружение на 

правници. ISSN 1409 – 5238., достапно на: 

https://www.dropbox.com/s/rl9fj91w4gm3g97/sodrzina_pravnik_258.pdf.,  
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  
 
2 

Поени 
 

2 издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност: 

Скрипта по трговско право, Универзитет Гоце Делчев – Штип, Правен Факултет, Декември, 

2013 година. Достапно на: http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=215  

 

15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени  3 

  Вкупно поени 18 

 
 

http://www.mla.org.mk/webcontent/file_library%5Csodrzina249.pdf
https://www.dropbox.com/s/kh8rv52c4lgiot7/sodrzina254.pdf
https://www.dropbox.com/s/rl9fj91w4gm3g97/sodrzina_pravnik_258.pdf
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=215

