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 2012, март - истражувачки проект: „Положбата на осудените лица во 

Република Македонија„- Факултет за безбедност-Скопје (член на 

истражувачки тим) 

 2012, мај - истражувачки проект: „Градење превентивна политика за 

превенција на малолетничкото престапништво„, Државен совет за 

превенција на малолетничкото престапништво – Скопје (член на 

истражувачки тим) 

 2012, септември -  2014, октомври: истражувачки проект „Улога на 

полицијата во превенција на криминалитетот„, - Факултет за безбедност-

Скопје (раководител на истражувачки тим) 

 2012, ноември: истражувачки проект „Невладините организации во 

заштита и поддршка на жртвите од криминал„ – Факултет за безбедност 

(член на истражувачки тим) 

 2012, ноември – 2014, октовмри: истражувачки проект „Улога на 

заедницата во превенција на криминалот„- главен истражувач 

 2012-2014: истражувачки проект “Положбата на осудените лица во 

пенитенцијарните установи во Република Македонија„, - дел од 

истражувачки тим 

 април-јуни, 2014: ко-евалуатор (со доц. д-р Стојанка Мирчева) на проект 

за имплементација на ресторативната правда, со посебен осврт на 

постапките за медијација меѓу малолетен сторител и жртва. 

 Ноември- 2014: истражувач: Медиумското покривање на криминалот во 

печатените дневни весници во Република Македонија, Факултет за 

безбедност-Скопје 

Присуство на меѓународни конференции/конференции (во последните 5 
години): 

 2010, 17-19 јануари, Тирана, Албанија  

Студиска посета на центрите за медијација во Тирана, Драч и Елбасан, 

Aлбанија 

 2010, 17-19 јуни, Билбао, Шпанија  

6-та меѓународна конференција на Европскиот Форум за ресторативна 

правда „Doing Restorative Justice in Europe: Established practices and 

innovative programmes”  

 2010, 15-17 септември, Крагуевац, Република Србија  
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криминалистиката„ (автор на труд и излагање)  

 2010, 17-18 мај, Охрид 

Научно-стручна конференција „Безбедност, еколошка безбедност и 

предизвиците на Република Македонија„ (коавтор на труд и излагање) 

  

 2012, 1-2 март, Белград, Република Србија, Меѓународна научна 

конференција „Дани Арчибалда Рајса„, (излагање: Crime prevention: 

approaches of understanding and policy development), Криминалистичко-

полициска академија, Белград. 

 2012, 25-26 мај, Охрид, Република Македонија, Меѓународна научна 

конфереција „Безбедноста и евроатланските перспективи на Балканот„, 

полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи), 

излагање: Превенција на криминалитетот во Република Македонија: 

состојби и перспективи„, Факултет за безбедност-Скопје.  



 2012, 14-16 јуни, Хелсинки, Финска, 7-ма Меѓународна конференција 

„Connecting people: victims, offenders and communities in restorative 

justice„, European Forum for Restorative justice (presentation (with Stojanka 

Mirceva: VOM in the Republic of Macedonia: past, present, future). 

 2012, 19-21 септември, Љубљана, Словенија, the Night Biennial 

International Conference „Criminal justice and Security in Central and Eastern 

Europe, Contemporary Criminal Justice and Practice and Research„, Faculty of 

criminal justice and security, University of Maribor (излагање: „Why 

restorative approach to crime? Comparative review of VOM in some 

countries„). 

 2014, 3-4 март, Белград, Република Србија, Меѓународна научна 

конференција „Дани Арчибалда Рајса„ Police academy – Beograd, 

Криминалистичко-полициска академија, Белград, (presentation: the Police 

role in building community safety). 

 3-5, јуни 2014, Охрид, Меѓународна конференција „Macedonia and the 

Balkan, 100 years after First world word: security and euro-Atlantic 

integration“, Факултет за безбедност-СКопје, (презентација: Основите на 

конститутивната криминологија-производ на постмодерното општество). 

 10-17 јуни, 2014, Белфаст, Северна Ирска, 6th Biennial International 

conference, European Forum for restorative justice (presentation (with 

Stojanka Mirceva): Understanding and acceptance of VOM in Macedonian 

multicultural community). 

 21-22 јуни, 2014, Игало, Црна Гора, Меѓународна конференција 

“Improvement quality of children and youth”, Едукациско-рехабилитационен 

факултет, Универзитет во Тузла (презентација со Драгана Батиќ: The 

police attitude regarding prevention of juvenile delinquency). 

 11-12 септември, 2014, Штип, Прва меѓународна научна конференција 

„Social change in the global world”, Правен факултет, Универзитет „Гоце 

Делчев“-Штип (презентација: Police, community, safety: Basis of 

community safety). 

 15-17 септември, 2014, Љубљана, Словенија, 10th Biennial International 

Conference Criminal Justice and security in Central and Eastern Europe 

"Understanding Professionalism, Trust and Legitimacy”, Faculty of criminal 

justice and security (presentation with Stojanka Mirceva: “Victim-offender 

Mediation and due process Guarantees in the Macedonian Justice for children 

system: Competitive or balancing”. 
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 2011, Стефановска, В.& Јованова, Н. „Preventive policy of school violence„ vo 

Mesko, G., Sotlar, A., & Winterdyk, J. (eds.), Social Control and Unconventional 

Deviance, Faculty of criminal justice and security, University of Maribor, Slovenia, 

2011, str. 227-240 

 2011, „Ресторативната правда во превенција на криминалитетот„, Зборник во 
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 2012, “Crime prevention: approaches of understanding and policy development”, 
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Београд, стр. 813-822 

 2012, „Превенција на криминалитетот во Република Македонија: состојби и 

перспективи„ Факултет за безбедност-Скопје. 

 2013, „Медијаторот во постапката за медијација меѓу жртва и сторител„, 

Меѓународно научно списание Хоризонти-општествени науки, год. IX, Бр. 10, 

Универзитет „Св. Климент Охридски„ – Битола, стр. 139-152 

 2013, New challenges and perspectives of restorative justice, Balkan social 

science Review Vol 2, Faculty of law, University Goce Delcev-Stip,стр.47-62 

 2014, „Police role in building community safety”, Дани Арчибалда Рајса, 

Тематски зборник радова мегународног значаја, том 3, вол.3, 

Криминалистичко полициска академија, Београд, стр. 189-199. 

 2014, “Historical development of Restorative justice: from restitution to victim-

offender mediation”, Horizonts, International scientific magazine, serial A, No.16, 

стр. 65-76 

 2014, “Constitutive criminology: Product of postmodern society”, Proceedings of 

the International scientific conference Macedonia and the Balkans, a hundred 

years after world war, Faculty of security-Skopje, стр. 398-409 

 2014, “The attitudes of police related to prevention of juvenile delinquency”, 

Tematski zbornik, Unapregjenje kvalitete zivota djece i mladih, Edukacisko-

rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli (coauthor with Dragana Batik), 

стр.233-241 

 2014, „Some Restorative Justice benefits to offenders and victims of crime”, 

Balkan Social science Review Vol 4, 2014, Faculty of law, University Goce Delcev 

–Stip, p. 7-25. 
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безбедност, Скопје.  

4. 2015, Истражувачки извештај „Улогата на заедницата и на полицијата во 

превенција на криминалот“, Стефановска, В. Гогов, Б., Факултет за 
безбедност-Скопје 

 

 


