
1 
 

 
 

 
 
 
 

СТРУЧНА РАСПРАВА 
 

ЗА ПРЕДЛОГОТ НА НОВИОТ КРИВИЧЕН ЗАКОНИК 
 

 
 Дата и место: 10 и 11 ноември 2022 г., хотел „Холидеј Ин“, Скопје 

 
 Превод: симултан превод македонски-англиски-македонски јазик 

 
 

ПРЕДЛОГ АГЕНДА 

 
10 ноември 2022г., четврток 
Модератор: Ана Новакова-Жикова, Мисија на ОБСЕ во Скопје  и Никола Прокопенко, 
Министерство за Правда 

 
10:00 – 10:25 Воведни обраќања  
 

 Никола Тупанчески, министер за правда 
 Клеменс Која, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје 
 Владо Камбовски, академик, претседател на Комисијата за 

подготовка на новиот Кривичен законик 
 
10:25 – 10:50 Кафе пауза 
 
10:50 – 12:30 Осврт на измените во Општиот дел на Предлог-Кривичниот законик 

и дискусија 
 

 Владо Камбовски, академик, претседател на Комисијата за 
подготовка на новиот Кривичен законик 

 
12:30 – 14:00  Ручек 
 
 
14:00 – 16:00 Дискусија по однос на измените во Глава 14: Кривични дела против 

човештвото; Глава 15: Кривични дела против животот и телото; 
Глава 22: Кривични дела против половата слобода 

 
 Работа во групи – учесниците се делат во три групи и секоја 

група разгледува различна Глава од Предлог-Кривичниот 
законик. По еден претставник од секоја група ги презентира 
забелешките од групата.  

 
*Во оваа сесија е вклучена кафе пауза 

 
16:00 – 16:10 Завршни согледувања од првиот ден  
 
 
 
11 ноември 2022г., петок 
Модератор: Ана Новакова-Жикова, Мисија на ОБСЕ во Скопје  и Никола Прокопенко, 
Министерство за Правда 
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09:30 – 11:30 Дискусија по однос на измените во Глава 24: Кривични дела против 
здравјето на луѓето; Глава 25: Кривични дела против животната 
средина и природата; Глава 26: Кривични дела против имотот 

 
 Работа во групи – учесниците се делат во три групи и секоја 

група разгледува различна Глава од Предлог-Кривичниот 
законик. По еден претставник од секоја група ги презентира 
забелешките од групата.  
 

11:30 – 12:00 Кафе пауза 
 
12:00 – 14:30 Дискусија по однос на измените во Глава 28: Кривични дела против 

јавните финансии, платниот промет и стопанството; Глава 33: 
Кривични дела против службената должност; Глава 36: Кривични 
дела против јавниот ред. 

 
 Работа во групи – учесниците се делат во три групи и секоја 

група разгледува различна Глава од Предлог-Кривичниот 
законик. По еден претставник од секоја група ги презентира 
забелешките од групата.  

 
*Во оваа сесија е вклучена кафе пауза 

 
 
14:30 –15:00  Завршни согледувања од вториот ден 
 
 
15:00 – 16:00 Ручек и заминување на учесниците 


