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Име Драги Дата на раѓање 18.04.1984
Презиме Рашковски Место на раѓање Струмица
Адреса 4-ти Јули бр.1/4 Брачен статус Оженет
Град Струмица Деца едно
Поштенски код 2400 Националност Македонец
Држава Македонија
Домашен тел. 02-3 123456
Мобилен тел. 070 834 424
e-mail d_raskovski@yahoo.com

ДОКТОРСКИ СТУДИИ 1
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен 
Наслов на докторскиот труд Остварување на формите на непосредна 

демокатија со помош на информатичката 
технологија

ДОКТОРСКИ СТУДИИ 2
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен 
Насока Односи со јавноста
Наслов на докторскиот труд Дигитализација и автоматизација на 

комуникацијата на граѓаните со јавната 
администрација (со систем за дигитално 
комуницираање со јавната администрација) 
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ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ОБРАЗОВАНИЕ



ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ   1
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен 
Насока Граѓанско материјално и граѓанско процесно 

право
Просечна оцена 10,0

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТДУИИ   2
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен 
Насока Казнено право и криминалистика
Просечна оцена 9,75

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ     СТУДИИ 3
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Универзитет во Стразбуг во Соработка со 

Правен факултет - Скопје
Насока Право на интелектуална сопственост
Просечна оцена 10,0

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Факултет Правен 
Насока Правни студии
Година на запишување 2002
Година на завршување 2007
Просечна оцена 9,34

Средно училиште ДСУ “Јане Сандански” - Струмица
Насока Природно-математичка гимназија
Година на запишување 1998
Година на завршување 2002
Успех Одличен

Лошо Основно Средно Добро Одлично

АНГЛИСКИ

Говорен     

Пишување 
Читање 
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СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ



 Личен профил
oОдлични организациски способности oФлексибилност
oСпособности за тимска работа oДобар тимски соработник
oСпособности за индивидуална работа oТранспарентност при тимска

работа
oСпособности за работа под рокови oСпособности за презентации
oСпособности за истовремено работење на 

повеќе проекти
oОдлични комуникациски 

способности
oПосветеност на работата oПреговарачки способности

 Доцент на научната област Воведни и теоретско-правни науки (Право
и информатичка технологија) 2014 година

 Асистент на научната област Воведни и теоретско-правни науки 2011 -
2014

 Помлад асистент научната област Воведни и теоретско-правни науки
2008-2011

 Демонстратор  по  предметот  Вовед  во  право  на  Правниот  факултет
Јустинијан Први – Скопје 2005-2008

 Демонстратор  по  предметот  Правна  информатика  на  Правниот
факултет Јустинијан Први - Скопје 2005-2008

 3-то место на републичкиот натпревар по Астрономија организиран од
Сојузот на здруженија на младите истражувачи – Народна техника

 3 место на ораторската вечер Иво Пухан
 Сертификат за напреден курс по компјутерски вештини
 Сребрен  медал  од  стручното  жири  на  Меѓународниот  саем  на

иновации  iENA2013  –  Нирнберг  29.10.2013  –  03.11.2013  година,  за
патентното  решение  “Систем  и  уреди  за  електронско  гласање  и
собирање на податоци” – Електронска гласачка кабина

 Златна  статуетка  од  Полската  асоцијација  на  иноватори  на
Меѓународниот саем на иновации iENA2013 – Нирнберг 29.10.2013 –
03.11.2013  година,  за  патентното  решение  “Систем  и  уреди  за
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ВЕШТИНИ

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

АКАДЕМСКА ДЕЈНОСТ



електронско гласање и собирање на податоци” – Електронска гласачка
кабина

 Овластен застапник за право на интелектуална сопственост
 Награда 11 декември од општина Струмица за посебни остварувања,

по повод празникот Св.Петнаесет Тивериополски маченици 

 Предавач на конференција на тема „Парадигмата за незаконитите докази и
плодовите  на  отровното  дрво“,дружението  за  кривично  право  и
криминологија,  Американската  амбасада  и  Центарот  за  стратешки
истражубања при МАНУ, Скопје 2017 година

 Предавач  на  конференција  на  тема   “Интернет  право  и  регулатива  –
законски  обврски  произлезени  од  електронската  трговија“,  Институт
Концепт, Скопје 2017 година.

 Предавач на семинар на тема  “Примена на законот за заштита на лични
податоци – потреба од усогласување со Регулативата за заштита на лични
податоци на ЕУи нејзините импликации врз работењето на правните лица”
– Институт за правно-економски истражувања и едукација – ЈУРИДИКА
ПРИМА, Скопје, Скопје 2017 година.

 Предавач на тема “Интернет право” – Станица 5.0 – Младински образовен
форум МОФ, Скопје 2017 година.

 Предавач  и  учесник  на  семинар  на  тема  “Sub-Regional  Seminar  on
Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions”,  World
Intelectual  property  Organization,  Mostar  and  Sarajevo,  Bosnia  and
Hercegovina, 2016 година

 Предавач  на  семинар  на  тема  “Користењето  на  информатичката
технологија  во  процесот  на  одлучување  кај  акционерските  друштва” –
Правоматика, Скопје 2016 година.

 Учесник  на  семинар  на  тема  “SEE  Hub  of  the  Internet  governance  in
September 2016” – Webinar, 2016 година

 Предавач на конференција на тема “Компјутерски криминал” – Европско
здружение на млади правници ЕЛСА, Скопје, Правен факултет Јустинијан
Први, Скопје 2015 година

 Предавач на трибина на тема „Е-алатките во развојот на универзитетите и
високото  образование  во  Република  Македонија“.,  Универзитет  Гоце
Делчев, Штип, Скопје 2015 година

 Предавач  на  трибина  „Правните  аспекти  на  говорот  на  омраза  на
интернет“, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, Скопје 2014 година.

 Секциско предавање на проектот под покровителсто на Амбасадата на САД – 
Скопје, во реализација на Агенцијата “Футура” под насловот “Владеење на 
правото” и тоа

на 17.09.2012 во гимназијата “Јосип број Тито” во Скопје
на 18.09.2012 во гимназијата “Орце Николов” во Скопје
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УЧЕСТВО НА СЕМИНАРИ И ПРЕДАВАЊА



на 19.09.2012 во гимназијата “Никола Карев” во Скопје
на 20.09.2012 во гимназијата “Арсениј Јовков” во Скопје
на 23.09.2012 во гимназијата “Гоце Делчев” во Куманово
на 25.09.2012 во гимназијата “Јосип број Тито” во Битола
на 27.09.2012 во гимназијата “Јане Сандански” во Струмица
на 17.09.2012 во гимназијата “8 септември” во Тетово

Универзитетски учебници

1. Право  и  информатичка  технологија,  Рашковски  Д,  Наумовски  Г,  Скопје  2017
година

2. Мрежно крадење на лични податоци, Рашковски Д, Скопје 2017 година

Трудои со импакт фактор

1. Cybercrime  Tendencies  and  Legislation  in  the  Republic  of  Macedonia,  Dragi
Rashkovski & Vasko Naumovski & Goce Naumovski,  European Journal on Criminal
Policy and Research, 22(1), 127-151 DOI 10.1007/s10610-015-9277-7

Трудови кои се објавуваат во EBSCO бази Legal Source.

1. The legal status of the owner of the expropriated property in the Republic of 
Macedonia, Rodna ŽIVKOVSKA, Tina PRŽESKA, Dragi RAŠKOVSKI, Faculty of 
Law, University of Niš, COLLECTION OF PAPERS, FACULTY OF LAW, NIS NIŠ, 
2015

Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови
од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор

2. “Улогата на социјалните медиуми во глобализацијата” – Годишник на 
Правниот факултет “Јустинијан Први” во чест на 18 години од основањето
на политичките студии,

3. “Учеството  на  граѓаните  во  политичкиот  живот  со  помош  на
информатичката  технологија”  -  Годишник  на  Правниот  факултет
“Јустинијан  Први”  по  повод  35  години  од  основањето  на  студиите  по
новинарство на правниот факултет

4. “Нормативни аспекти на дигиталниот потпис” – Зборник во чест на проф. Д-р
Лилјана Спировиќ – Трпеновска, Правен факултет Јустинијан први - Скопје

5. Аргументи  „за“  или  „против“  електронското  гласање   Зборник  на  Правен
факултет Јустинијан први - Скопје

6. “Влијанието  на  социјалните  медиуми  врз  глобалните  процеси  и  потребата  од
негово  нормирање”  -  Годишникот  за  студиите  по  новинарство  на  Правниот
факултет во Скопје.

7. Он-лајн водење на политчки кампањи - Зборник на Правен факултет Јустинијан
први - Скопје
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НАУЧНО-ОБРАЗОВНА И НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ



8. Е- гласање во Швајцарија - Зборник во чест на проф д-р Јане Миљоски на Правен
факултет Јустинијан први - Скопје

9. Cluod технологијата  –  нови  можности  и  нови правни  проблеми  -  Зборник  на
Правен факултет Јустинијан први - Скопје

10. Дигитализцијата на телевизискиот сигнал -  историски аспекти и предизвици -
Зборник на Правен факултет Јустинијан први - Скопје

11. Системите за електронско гласање во споредба со другите видови на електронски
системи кои се користат во секојдневниот живот - Зборник на Правен факултет
Јустинијан први - Скопје.

12. Теории за надлежност на судот и избор на правото како алатки за решавање на
споровите  кај  cloud  технологијата  -  Зборник  во  чест  на  проф  д-р  Димитар
Бајалџиев , Правен факултет Јустинијан први - Скопје.

13. Одредување  на  надлежноста  на  судот  во  споровите  кои  произлегуваат  од
употребата  на  cloud  технологијата  -  Зборник  во  чест  на  проф  д-р  Миодраг
Мицајков , Правен факултет Јустинијан први - Скопје.

Труд  со  оригинални  научни  резултати,  објавен  во  стручно/научно  популарно
списание

1. “Разликите помеѓу традиционалните форми на криминал и компјутерскиот 
криминал ”, Правник, април 2013

2. „Мерки за спречување на перење на пари преку електронски игри на среќа“ - 
Правник, januari 2015

3. Нормативни аспекти на електронското фактурирање во рамките на Eвропската 
унија - Правник, мај 2016

4. Публицирањето со употреба на информатичката технологија - олеснет начин на 
повреда на авторските права или нивна заштита? - Правник, јуни 2016

Интерна скрипта од вежби

1. Системот на домен имиња и нивниот однос со  трговските марки (скрипта по
предметот Право и информатичка технологија)

Дел од монографија

1. Дел од монографијата по повод 60 години од постоењето на Правниот факултет 
“Јустинијан први” во Скопје, под наслов Софтверско решение за имплементација 
на ЕКТ системот”

1. “Систем  и  уреди  за  електронско  гласање  и  собирање  на  податоци”  -
поднесен ноември 2013 година

2. “Систем  и  уреди  за  спроведување  на  попис  на  население”,  -  поднесен
поднесен ноември 2013 година
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ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЈА



3. “Систем и уреди за доделување на гласачки ливчиња вогласачкиот процес
и  другите  форми  на  граѓанско  изјаснување  -  поднесен  ноември  2013
година

4. “Систем и уреди за автоматизирано издавање на сите видови на документи
од  страна  на  државната  администрација  и  систем  за  контрола  на
веродостојноста на истите од субјектите пред кои се користат” - поднесен
ноември 2013 година

5. “Систем и уреди за комбинирано електронско и хартиено изјаснување на
граѓаните” – поднесен октомври 2014 година

6. “Систем  и уреди  за  креирање и  прочистување  на  избирачки  список”  –
поднесен август 2015

7. “Систем  и  уреди  за  враќање  на  дел  од  уплатениот  данок  на  додадена
вредност кај физичките лица во трговијата на мало” – поднесен ноември
2016

8. “Систем  и  уреди  за  контрола  на  брзината  на  возилата  во  сообраќајот,
определување  на  просечна  брзина  и  изрекување  на  казни”  –  поднесен
февруари 2017

 Технички  координатор  и  идеен  творец  на  Електронскиот  систем  за
водење  на  Европскиот  Кредит  Трансфер  Систем  на  студирање  на
Правниот Факултет Јустинијан Први - Скопје

 Компјутерска  обработка  и  учество  во  систематизацијата  на  новото
издание на учебникот по предметот Вовед во право и Политологија

 Учесник во ТЕМПУС проект под наслов „Regional Joint Degree Master
of  Intellectual  Property  Law“  (Регионални  последипломски  студии  со
заедничка диплома по право интелектуална сопственост)

 Учесник во процесот на евалуација на наставниот процес на Правниот
факултет  Јустинијан  Први  во  Скопје  во  периодот  од  Учебната
2006/2007 до учебната 2016/2017 година.

 Именуван  за  секретар  на  Катедрата  за  воведни  и  теоретско  правни
науки 

 Член на  Конкурсна  комисија  за  упис  на  студенти  во  прв  циклус  на
студии 

Во учебната 2012/2013
 Член на Конкурсна комисија за упис на студенти во втор циклус на

студии 
во учебната 2008/2009 – 2016/2017
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АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ



 Софтверски  пакет  за  автоматрско  пресметување  на  резултати  од
евалуација
 Софтверски пакет за електронско спроведување на гласање на избори
 Софтверски  пакет  за  спроведување  на  анализа  на  предизборни
резултати
 Софтверски  пакет  за  компјутерско  полагање  на  квалификациони
тестови Министерството за здравство на идни директори
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ДРУГИ АПЛИКАТИВНИ ДЕЈНОСТИ


