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     CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме  ОЛИВЕР БАЧАНОВИЌ 

Адреса  УЛ. „507“ БР. 3/9- СКОПЈЕ 

Телефон   +389 2 2546-211, лок. 316 

Факс  +389 2 2545-070 

Е-пошта  oliverb@ukim.edu.mk 

 

Националност  Црногорец 
 

Датум на раѓање  09.04.1956 
 

РАБОТНО 

ИСКУСТВО 
  

• Датум (од - до)  1981 

• Име и адреса на 
работодавачот 

 Факултет за безбедност- Скопје, Идризово бб 

• Област на работа или 
сектор 

 Едукација и истражување 

• Позиција  Редовен професор 

• Главни активности и 
одговорности 

 истражувања, предавања, спроведување на испити 

област  виктимологија, малолетничка делинквенција и криминал на штета 
на децата, права на децата 

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 
 

• Датум (од – до) 

  

 

 

1996    

• Назив и вид на 
организацијата во која сте 
го стекнале образованието 

и обуката 

 Факултет за безбедност- Скопје 

• Главни предмети  Виктимологија, малолетничка делинквенција 

• Стекната квалификација  Доктор на науки од областа на безбедноста 

• Степен во националната 

класификација (доколку има) 

 VIII  
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НАУЧНИ И СТРУЧНИ 
ТРУДОВИ 
(селектирани) 

 

 - Оштетениот во преткривичната постапка и истрагата 

(Здружение за кривично право и криминологија на Македонија: 

Полицијата, јавното обвинителство, судот и адвокатурата, 

Охрид, ноември 2000 година, стр. 339-359).  

- Односот полиција- жртва во преткривичната постапка 

(Македонска ревија за кривиčно право и криминологија, бр.1-2/ 

2000, стр. 274-275) 

- Правата на жртвата- неопходен услов за успешна 
соработка на Република Македонија со Хашкиот 

трибунал, Македонска ревија за казнено право и 

криминологија- тематски број, 1-2/ 2001, стр. 97-108. 

- In memoriam- Naum Šurbanovski (1937-2000), "Temida", 
Beograd, br. 1/2001 

- Victimization of Children and modern Armed Conflicts with a 

Special Emphasis on the Situation in Macedonia,  European 

Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Special Issue 

on War- Victimization- Security- The Case of the Former Yugoslavia, 

Kluwer Law International- The Hague-London-Boston, Volume 10, 

Issue 2-3, 2002, 164-176. Истиот труд под насловv: Viktimizacija 

dece i savremeni konflikti  sa posebnim osvrtom na situaciju u 

Makedoniji, објавен е во "Temida", Beograd, br. 3/ 2001, str. 19-28 

- Жртви на трговијата со луѓе, едиција: Организиран 

криминал, Проект на програмата Темпус и Кардс: Повисок 

степен обука за борба против организираниот криминал, 

Центар за образование на кадри за областа на 

безбедноста,Факултет за безбедност, Скопје, 2002 

- Деца во судир со законот (Зборник: Правата на детето и 

малолетниčката правда, Здруžението за заштита на правата 

на детето, ДЦИ- секција за Македонија, 2002, стр. 25-40 

- Основни карактеристики на ресторативна правда со 
посебен осврт врз посредувањето помеѓу жртвата и 

сторителот (Судиска ревија, Здружение на судиите на 

Република Македонија, јуни 2003, број 2, стр. 123-134; истиот 

труд под наслов Ресторативна правда со посебен осврт врз 

посредувањето помеѓу жртвата и сторителот објавен е во 

зборникот: Елиминирање на пречките за практична 

имплементација на условната осуда со заштитен надзор 

Меѓународен центар за превентивна активност и решаванје на 

конфликти, Скопје, септември 2002, стр. 36-44. 

-  Прилог во дефинирањето на злоупотреба на децата во 
политички цели и во текот на изборната кампања, 
(Зборник на трудови: Стоп на злоупотребата на децата 
во текот на изборната кампања, Здружение за заšтита 
на правата на детето, ДЦИ- секција за Македонија, Скопје 
2003, стр. 78-86). 

- Хуман педагог и основоположник на општествена 
самозаштита како наука, прилог во монографијата за 

ţивотот и делото на проф.  д-р Јордан Спасески: Животот 

исполнет со хуманизам од д-р Пере Аслимоски, Полициска 

академија- Скопје, 2003, стр. 194- 199). 

- Право на надомест на штета- основно право на жртвите 

на злоупотреба на власта (Зборник: Јавна дискусија за 

Нацрт амандманот XIX на Уставот на Република Македонија- 

прилози кон јавата дискусија) Полициска академија, Скопје, 

2004, стр. 49-56) 

- Меѓународни стандарди поврзани со малолетници лишени 
од слобода и нивна имплементација во националното 

законодавство (Зборник: Има ли живот за време и по 

затворањето, Здружение за заштита на правата на детето, 

ДЦИ- секција за Македонија,  2004, стр. 70-92). 



Page 3 - Curriculum vitae    

  
 

-  Крајно внимателно со претстојните измени на 

казненото право (Новото казнено законодавство во примена- 

тркалезна маса-советување, 11-12 јуни 2004 година, Охрид) 

Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 3/2004, 

стр. 109- 116. 

- Трговија со луѓе- криминолошки и виктимолошки аспекти 

(материјал подготвен за слушателите на обуката во рамките 

на реализацијата на проектот: Обука за организиран 

криминалитет), Полициска академија, Скопје, февруари 2005 

(издадено посебно ЦД) 

- Нов модел на малолетничка правда и диверзионите мерки 

и постапки (стр. 153-163) Годишник на Полициската 

академија- Скопје, 2005/ 2006, Скопје. 

- Виктимолошки аспекти на македонскиот Кривичен 
законик, 10 години под примената на Кривичниот 

законик на Република Македонија, Македонска ревија за 

казнено право и криминологија,Скопје,  бр. 2/2006, стр. 59-83. 

- Виктимолошки аспекти на Законот за малолетничка 

правда, Македонска ревија за казнено право и криминологија, 

Скопје, бр. 3/2006, стр. 97- 112. 

- Institutionalization of Education and Training a Prerequisite 
for Successful Fight Traficking in Human Policing in Central 

and Eastern Europe: Past, Present and Future, Faculty of 

Crimanal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia, 

Ljubljana Septembar 21-23, 2006,  p. 131. 

- Human Rights Agenda in Police Education (with Stojanka 
Mirčeva) Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present 

and Future, Faculty of Crimanal Justice and Security, University of 

Maribor, Slovenia, Ljubljana Septembar 21-23, 2006, p. 146- 148 

- Педагоšка социопатологија (во коавторство со д-р Јордан 

Спасески и  д-р Пере Аслимоски)- учебник, Педагошки 

факултет- Битола, 2006; второ издание 2009. 

- Правата, заштитата и помошта на жртвите во 
Конвенцијата на Советот на Европа за акција против 

трговијата со луѓе (стр. 68- 80), Годишник на Полициската 

академија, 2007, Скопје. 

- Новините во положбата на оштетениот во кривичната 
постапка (стр. 215-236), 10 години примена на Законот за 

кривčната постапка на Република Македонија, Македонска 

ревија за казнено право и криминологија, бр. 2/2007. 

- Кривично-правна заштита жртава кривичних дела у 

Републици Македонији Темида-, Београд, бр. 1/2008, стр. 25-

46. 

- Кривични дела на штета на малолетни лица), Годишник на 

Полициската академија, 2007/2008, Скопје, стр. 1- 18. 

- Pregled kriminoloških idej in kriminološkega raziskovanja v 
Republiki Makedoniji- An overview of criminological ideas and 
criminological research in the Republic of Macedonia, 

(koavtorstvo so Arnaudovski, Lj.) Varstvoslovlje, Jоurnal of 

Criminal Justice and Security, Revija za teorijo in prakso 

zagotavljanja varnosti, 2/2008., str. 392-411. 

- Trafficking in human biengs- the practice in the Republic of 
Macedonia, Blue abstact book, p. 223. Research in Education and 
Rehabilitation Sciences, 7 međunarodni znastveni skup, Faculty of 
Education and Rehabilitation Sciences, Unuiversity of Zagreb 
Zagreb, 14- 16 jun 2007.  

- Кривично-правна заштита на малолетни лица- жртви на 

кривични дела, Зборник на трудови Малолетниčка Правда- од 

идеја до практика, Полициска академија, Скопје, 2008,  стр. 

265-297.   

- Makedonski Zakon o maloletničkoj pravdi (osnovna načela, 
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deca u riziku, diverzioni postupci, maloletnici- ţrtve, 
aletrnativne mere) (str. 217- 235), Crnogorska revija za 
krivično pravo i kriminalnu politiku, Godina I, Kotor, br. 2/ 
2008 

- Фонд за обештећење жртава кривичних дела, зборник на 
трудови: Стање криминалитета у Србији и правна 
средства реаговања- III део (едитор: Ѓорѓе Игњатовиќ), 

Правни факултет Универзитета у Београду, Библиотека 

Crimen 10, 2009, стр.368-381. 

- Ресторативна правда и Закон о малолетничкој правди са 
посебним освртом на медијацију, Црногорска ревија за 

кривично право, година II, Удружење за кривично право и 

криминалну политику Црне Горе, бр. 1, 2009,  Перспективе 

даљег развоја кривичног законодавства Црне Горе, Треќе 

стручно саветовење, Будва 10-12 септембра, 2009 , стр. 405- 

422. 

- Miran Mitar, Helmut Kiry, Gorazd Meško, Irma Kovčo 
Vukadina, Oliver Bačanović: Attitudes towards Risks, Crime 
and Punishments of Criminal Justice and Security in Croatia, 

Macedonia, Serbia and Slovenia in 2009- IX. Conference of the 

European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 

2009. 

-  Oliver Bačanović: The Feeling of Safety Among the Population 

of Skopje, IX. Conference of the European Society of Criminology, 

Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009. 

- Oliver Bačanović, Nataša Jovanova: Students, Attitudes 

Regarding Criminality, IX. Conference of the European Society of 

Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009. 

- Gorazd Meško, Helmut Hirtenlehner, Johanes Kepler, Oliver 
Bačanović, Sladjana Djurić, Irma Kovčo Vukadin, Elmedin 
Muratbegović: The Connective Links between Victimization and 
Fear- Testing a Theory of Psychological Incapacitation the 
Capital Cities of former Yugoslav Republics 

- Ţelimir Kešetović, Gorazd Meško, Irma Kovčo Vukadin, 
Elemdin Muratbegović, Oliver Bačanović: Crime Prevention in 
Countries of Former Yugoslavia 

- Кривични дела на штета на малолетни лица, Годишник на 

Полициската академија, 2007/08, Скопје, стр. 1-18. 

- Бачановиќ, О.,  Стојановски, Т., Крстевска, К., Мирчева, С. 
Постапување со ранливи групи во полициската станица и 
проширување на процесните права на жртвата во 

кривичната постапка, Македонска ревија за казнено право и 

криминологија, 1/2009, Скопје, стр. 235-266.  

- What does the Republic Macedonia done in terms of the fight 
against human trafficking? abrstact for International 
Symopsium on Victimology, August 23- 28, 2009, Tokiwa, 
Japan. 

- Ресторативна правда и Законот за малолетничка правда 

со посебен осврт врз медијацијата во Зборникот на 

трудови: Малолетничка правда- ресторативна правда, (ур. 

Бачановиќ, О.), 2009, стр. 113-131. 

- Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска, В., 
Просароска, Ж. (2009), Компаративна анализа на 
системите на малолетничка правда и полициското 

постапување со малолетници, едициja: Малолетничка 

правда 

- Бачановиќ.О., Батиќ, Д. Мирчева, С., Стојковска, В., 
Просароска, Ж. (2009), Прирачник за полициско 
постапување во системот на малолетничка правда, 

Факултет за безбедност- Скопје, 2009 

-  Zaštita ţrtava trgovine ljudima u Republici Makedoniji  vo 
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zbornik na trudovi: Suzbijanje kriminala i evropske 

integracije, Kriminalističko-policijska akademija i Hans Zajdel 

Fondacija za Srbiju i Crnu Goru 2010,, str. 55-64. 

- Bačanović O., Jovanova, N. Characteristics of fear of crime in 
Skopje vo Social Control of Unconventional Deviance- 

Conference Proceedings- University of Maribor- Faculty of Criminal 

Justice and Security, Ljubljana, Slovenia, september 2010. 

- Bačanović, O.- Jovanova, N.  Nasilje u školi- ţrtve i reakcije 
škole, u knjizi apstrakta: Prava ţrtve i EU: izazovi pruţanja 

pomoći ţrtvama, Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva 

Srbije, 11- 12 novembar 2010, Beograd, str. 35-36.  

- Uvođenje vikmologije u raznim ciklusima nastave i metode 
primenjivane u nastavi i na veţbama iz viktimologije na 

Fakultetu bezbednosti u Skopju, u knjizi apstrakta: Prava žrtve 

i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, Prva godišnja konferencija 

Viktimološkog društva Srbije, 11- 12 novembar 2010, str. 68-69. 

-  Restorativna pravda u makedonskom kaznenom 

zakonodavstvu i poteškoće u njenoj implementaciji, Temida, 

3/2010, str. 5- 22. 

- Bačanović, O., Jovanova, N.  Nasilje u školi- ţrtve i reakcije 
škole, zbornik: Prava ţrtve i EU- Izazovi pruţanja pomoći 

ţrtvama (ur. Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić), Viktimološko 

društvo Srbije i „Prometej“, Beograd, 2011,  str. 299- 316. 

   
УЧЕСТВО ВО НАУЧНО- 
ИСТРАЖУВАЧКИ И 
ДРУГИ ПРОЕКТИ: 

 

 Проект на Програмата Темпус и Кардс: Напреден тренинг за 
борба против организиран криминал, Факултетот за 
безбедност-Скопје. 

Стоп на злоупотребата на децата во текот на изборната 
кампанја, во организација на Здружението за заштита на 
правата на детето, 2003. 

Војна-Виктимизација-Сигурност- Случај на бивша Југославија 
во организација на Макс Планковиот Институт од Фрајбург, 
Германија, меѓународен проект. 

Има ли живот за време и по затварањето (истражување на 
положбата на малолетните сторители во ВПД-Тетово и 
Малолетничкиот затвор- Охрид), 2003. 

The Punishment of Serious Crimes- a comparative analysis of 
sentencing law and practice, Max-Planck-Instituts, Freiburg im 
Breisgau, 2003 

Проект: Организиран криминалитет, предавач на обуката 
во рамките на реализација на овој проект (за вработените 
во МВР, Дирекцијата за перење пари, Финансовата полиција, 
Управата за јавни приходи и др.), во организација на 
Полициската академија-Скопје (февруари - март 2005 
година). 

Развивање на курикулум од предметот Малолетничка 
делинквенција и криминал на штета на деца (2006/07), 
Полициска академија- Скопје во соработка со УНИЦЕФ- 
Канцеларија Скопје 

Имплементација на Законот за малолетничка правда 
(изработка на курикулуми за основна и специјализирана 
обука за полициски службеници; реализација на дводневни и 
петтдневни обуки; издавање на Зборници на трудови (два); 
компаративно истражување на положбата на малолетни 
сторители и жртви во полициската и кривичната 
постапка; изработка на Прирачник за постапување на 
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полицијата со малолетни сторители и жртви, 2008/09), 
Факултет за безбедност- Скопје во соработка со УНИЦЕФ- 
Канцеларија во Скопје. 

 

Crime Prevention in Macedonia, National report for ICPC's 
(International Centre for the Prevention of Crime)- Crime Report 
and Community Safety: Trends and Perspectives, 2009. 

Чувството на сигурност кај населението во Скопје (март 
2009) 

Ставовите на студентите за криминалитет (април, мај 
2009) 

Проект на Здружението за кривично право и криминологија 
на Македонија поврзан со реформите на казнениот систем- 
област поврзана со положбата на жртвата и оштетениот 
(јануари- декември 2009) 

Насилство помеѓу децата во училиштата, мај- јуни 2010 г. 

Анализа на предмети на Основниот суд Скопје 1 во однос на 
жртвите на кривичните дела, за периодот 2005- 2010 

УЧЕСТВО НА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Police and the victim’s basic rights- the research (Полицијата и 
основните права на жртвата- истражување), IX-ти меѓународен 
симпозиум за виктимологија,  Амстердам (Холандија), 25-29 август 
1997 година.  

Rights of the Victims of Crime as a Constitutional Category 
(Правата на жртвата на кривичното дело како уставна 
категорија), X-ти меѓународен симпозиум за виктимологија 
("Beyond boundaries"- research and action for the third milenium), 6-
11 август 2000, Монтреал (Квибек), Канада. 

Fighting against trafficking in persons, help and protection of 
victims- the case of Republic of Macedonia (Спротивставување на 
трговијата со луѓе, помош и поддршка на жртвата- случај на Р. 
Македонија), XI-ти меѓународен симпозиум за викимологија, 13-18 
јули 2003 година, Стеленбош (Ј. Африка).  

Загрозување на безбедноста на припадниците на полицијата- 
некои виктимолошки аспекти, Меѓународно научно-стручно 
советување "Угрожавање безбедности припадника полиције- 
узроци, облици и мере заштите", Полицијска академија, Белград, 
2003. 

Меѓународна конференција во организација на 
Виктимолошкото друштво на Србија и Фондот за отворено 
општество- Србија: "Алтернативни облици реаговања на 
криминалитет и права жртве" 12 ноември 2005, Белград; учество 
со дискусија: Ресторативна правда во светлина на најновите 
промени во македонското кривично (материјално, процесно и 
малолетничко) законодавство. 

Регионален проект: "Јакнење на капацитетите на органите 
надлежни за примена на законите во спротивставување на 
трговијата со луѓе во Југо-Источна Европа" во организација на 
ИЦМПД и УНДП Романија (семинари одржани во Австрија и 
Букурешт), 

 XII-ти симпозиум за виктимологија, Орландо (САД), 2006 
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Research in Education and Rehabilitation Sciences (Istraživanja u 
edikacijsko-rehabilitacijskim znanostima- 7 međunarodni 
znastveni skup, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 

Unuiversity of Zagreb, Zagreb, 14- 16 jun 2007. Trafficking in human 

biengs- the practice in the Republic of Macedonia. 

XIII-ти симпозиум за виктимологија, Токива (Јапонија), 2009  

IX-та Криминолошка конференција на Европско 
криминолошко друштво, Љубљана, септември 2009 г. (IX. 
Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, 
Slovenia, 9-12 September 2009. IX. Conference of the European 
Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September 2009). 

Прва Годишна конференција на Виктимолошкото друштво на 
Србија: Prava žrtve i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama, 
Beograd, 11- 12 ноември 2010. 

Меѓународна конференција “Безбедност во пост- конфликтен 
(Западен) Балкан: транзиција и предизвиците со кои се 
соочува Република Македонија“, Факултет за безбедност- Скопје, 
Охрид, 27-28 мај, 2011 

СТУДИСКИ ПОСЕТИ 

 
 International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences- 

ISICIS, Sirakuza (Italija), искуствата на Италија во борба против 
организираниот криминал, април 2002. 

Меѓународниот Институт за правата на детето, Сион, 
Швајцарија 2002 година, законодавство за малолетничка 
правда. 

Посети на Полициската академија во Франција- Кан Еклиз, 
март 2004 

Посета на соодветни институции во земјата и странство во 
врска со прибирање на искуства за полициската едукација и 
обука (Холандија, Словенија, Хрватска, Србија, Штуловиот 
универзитет, Франција). 

ДОПОЛНИТЕЛНИ 
АКТИВНОСТИ 

- ПРЕДАВАЧ ПО 
ПОКАНА 

 

 Филозофски факултет- Скопје, Институт за социјална работа и 
социјална политика, предмет: социјална превенција и 
ресоцијализација /со посебен осврт врз третманот на 
малолетните сторители/, предавања на додипломски студии 
во  учебната 2001/2002 и 2002/2003 година. 

Правни факултет- Београд, специјалистички постдипломски 
студии, Тема: Трговија со луѓе- искуства на Р. Македонија 
2007, 2008, 2009, 2011 година.  

Правен факултет- Скопје, постдипломски студии на курсот по 
Криминологија и Кривично право. 

КОМПЈУТЕРСКИ 
ВЕШТИНИ 

 Word, Excel, Power point, Publisher, Internet 

 


