CURRICULUM VITAE
Презиме /
Име
Адреса
E-mail
Телефон
Факс
Националн
ост
Датум на
раѓање
Пол
Работно
место
Работно
искуство
Датум
Занимање
Име и адреса
на
работодавец
Датум
Занимање
Име и адреса
на
работодавец

Груевска-Дракулевски Александра
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје
Бул. „Гоце Делчев“ 9Б, 1000 Скопје, Република Македонија
aleksandra_gruevskadrakulevski@yahoo.com
aleksandragruevska@gmail.com
+389 2 3117 244 лок.137; +389 70 378 555
+389 2 3227 549
Македонка
8 мај 1978
женски
Вонреден професор на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје,
Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија.

30/8/2010-7/4/2015
Доцент на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје,
Институт за казнено право, научна област криминологија и пенологија.
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено
право, научна област криминологија и пенологија, Бул. „Гоце Делчев“ 9Б,
1000 Скопје, Република Македонија
1/10/2001 – 30/08/2010
Асистент на Криминологија, Пенологија и Казнено право (2006-2010) и
Демонстратор на Казнено право, Криминологија, Пенологија и Казнено
право – применета програма (2001-2006)
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Институт за казнено
право, научна област криминологија и пенологија, Бул. „Гоце Делчев“ 9Б,
1000 Скопје, Република Македонија
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Мај 2005 – Март 2006
Правен советник
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Агенција за странски инвестиции на Република Македонија (MAC Invest)
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Synovate Global market Research Company

Адвокатска канцеларија на адвикат Мирче Ристовски

7/2006 - 2/2010
Доктор на правни науки
„Влијанието на казната затвор врз рецидивизмот“

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје, Република Македонија

10/2003 – 7/2004
Магистер на Криминологија
“Recidivism: Etiology, Prediction, Prevention and Reduction”
[„Рецидивизам: Етиологија, прогноза, превенција и намалување“]

Кембриџ Универзитет, Правен факултет, Институт за криминологија,
Велика Британија
[University of Cambridge, Faculty of Law, Institute of Criminology, UK]
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и
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вештини и
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и
Возачка
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Разбирање

Говорење
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е

Читање

Одличн
о
Одличн
о
Основно

Одличн
о
Одличн
о
Основн
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Говорна
интеракциј
а
Одлично
Одлично
Основно

Говор
Одличн
о
Одличн
о
Основн
о

Пишувањ
е

Одлично
Одлично
Основно

Вербална и пишана комуникација на идеи и заклучоци. Искуство во
настава на додипломски и постдипломски студии. Тимски дух.
Работа во тимови во различни истражувања. Вклученост во
мултикултурни средини. Искуство во проекти и научно-истражувачка
работа.
Искуство во користење компјутери и апликативни програми. Способност
за анализа на големи бази на податоци и програмирање со SPSS.
Искуство за пишување извештаи.
Б категорија.
2016. Грант, Проект „Мрежа 23+“,Институт за европска политика - Скопје
и Хелсиншки комитет на Република Македонија во рамките на
Програмата на ЕК ИПА за поддршка на граѓанското општествo, „Ќе има
ли „свиркачи“ на универзитетите? Можностите на Законот за заштита на
укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование во
РМ“, Здружение Институт за стратешки истражувања и едукација –
ИСИЕ, истражувач.

Награди и
стипендии

2008. Алумни грант програма [Alumni Grant Program (AGP]. Раководител
на проект „Насилство во адолесцентна врска: темната страна на љубовта“
[“Violence in Adolescent Relationship: The Dark Side of Love”].
2003. Здружена стипендија од the Cambridge Trust, British Council, SOROS
Foundation & Foreign and Commonwealth Office, University of Cambridge,
UK.
24/05/2001. Најдобар студент на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во
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Скопје.
26/02/2001. Златна статуетка „Цицерон“ за најдобар студент во
генерација на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје.
1992-2003. Стипендија за талентирани ученици и студенти
Министерството за образование и наука на Република Македонија.

од

Член на European Society of Criminology (2013- до денес)
Член на EPINET, Вградување на знаењето за ЕУ (2013- до денес)
Член на надзорен одбор на Синдикатот на Правен факултет “Iustinianus
Primus” во Скопје (2013- до денес)
Член на Институтот за стратешки истражувања и едукација (2008 – до
денес)
Судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно при
Основниот суд Скопје 1 – Скопје (2006 – до денес).
Член на Overseas Society, Alumni Open Society Institute (2004 – до денес).
Член на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија
(2001 – до денес).
Член во 170 комисии за оцена и одбрана на магистратура на мастер
студиите по казнено право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (септември 2010-јануари
2015).
Член во 10 комисии за оцена и одбрана на магистратура на
постдипломските студиите по казнено право на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
(септември 2010-јануари 2015).
Администра
ција и
управување

Ментор на 50 кандидати на мастер студиите по казнено право на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).
Член во 6 комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје (септември 2010-јануари 2015).
Претседател на дисциплинска комисија на Правен факултет “Iustinianus
Primus” во Скопје (30.6.2010-октомври 2014 – 2 мандата)
Член на Комисија за изработка на Правилник за дисциплинска
одговорност на студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје 2012 година.
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Секретар на постдипломските студии по казнено право и криминологија
на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2006-2010).
Член на Комисија за прием на студенти на мастер студии на Правен
факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2009, 2015, 2016).
Член на Комисија за прием на студенти на додипломски студии на
Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје (2008).
Тренер за правосуден испит, Јуридика, Скопје, 5/4/2008.
Член на Комисија за попис и утврдување на парични и други форми на
побарувања и обврски на Правен факултет “Iustinianus Primus” во Скопје
(2007).

Консултант
ство

Национален консултант, „Јакнење на капацитетите на органите за
спроведување на законот за соодветно постапување со задржани и
осудени лица“ [“Capacity Building of the Law Enforcement Agencies for
Appropriate Treatment of Detained and Sentenced Persons”, National Strategy
on development of the penitentiary system, Council of Europe) (2013-2015).
„Усогласеноста на домашното законодавство со Конвенцијата за правата
на детето“ (2009) – асистент истражувач во рамки на Проектот
Национален институционален консалтинг за компаративен преглед на
македонското законодавство и Конвенцијата за правата на детето,
УНИЦЕФ, 2009
Секретар на Уредувачкиот одбор на Ревијата за кривично право и
криминологија на Македонија на Здружението за кривично право и
криминологија на Република Македонија (10/2008 – до денес – 2
мандати).

Уредувачки
активности

Член на уредувачки одбор на Зборник трудови на Правниот факултет
„Јустинијан Први” во Скопје и Правниот факултет во Загреб, во чест на
проф. д-р Фрањо Бачиќ (2007).
Член на уредувачки одбор на Зборник трудови на Правниот факултет
„Јустинијан Први” во Скопје, во чест на проф. д-р Панта Марина (2008).

Публикаци
и
Книги

Монографи
и

•

Арнаудовски, Љ./ Груевска-Дракулевски, А. (2013) „Пенологија“
(прв и втор дел), Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 2
Август С Штип, Скопје.

•

Груевска-Дракулевски, А. (2016) „Затвор и рецидивизам“, Скопје:
„Студиорум“ - Центар за регионални истражувања и соработка.
Арнаудовски, Љ./ Груевска-Дракулевски, А. (2011) „Закон за
извршување на санкциите: интегрален текст со предговор, кратки
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Списанија/
ревии/
часописи

•

•

•

•

објаснувања и регистар на поимите со прилози“, Скопје:
„Студиорум“ - Центар за регионални истражувања и соработка.
Давитковски, Борче, Мицковиќ, Дејан, Бужаровска, Гордана,
Калајџиев, Гордан, Груевска-Дракулевски, Александра (2010)
„Усогласеноста на домашното законодавство со Конвенцијата за
правата на детето“ (2010), УНИЦЕФ и Министерство за правда.
[Davitkovski, Borche, Mickovic, Dejan, Buzarovska, Gordana,
Kalajdziev, Gordan and Груевска-Дракулевски, Александра (2010)
“Comparative Review of the Macedonian Legislation and the
Convention on the Rights of the Child”, UNICEF and Ministry of
Justice].
Груевска-Дракулевски, Александра, Мисоски, Бобан, ИлиќДимоски, Дивна (2016) „Медиумите и криминалитетот и
делинквенцијата“, Зборник на трудови од меѓународна
конференција на тема Медиумите и човековите права, Правен
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Груевска-Дракулевски, Александра (2016) „Прекршоците против
јавниот ред и мир во Република Македонија: теоретски и
практични аспекти“, Македонска ревија за казнено право и
криминологија ISSN 1409-5327, год.23, бр.1, 2016, Здружение за кривично
право и криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр.91-114) (изворна
научна статија).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2016) “Work of Prisoners in
Macedonia: Legislative and Practical Aspects“, in Iustinianus Primus
Law Review, No. 12, volume VIII, Spring 2016, Skopje: Faculty of Law
“Iustinianus Primus” in Skopje.
Груевска-Дракулевски А. Сравнение динамики преступности:
Македония-Европа – Преступность увеличивается? Союз
криминалистов и криминологов 3-4 (7-8) • 2015 ISSN: 2310-8681
Издается с 2013 г.
Груевска-Дракулевски, Александра (2015) „Извршување на мерката
притвор во притворските одделенија на затворите во Република
Македонија: Положбата на притворените лица во Република
Македонија de jure и de facto“, Македонска ревија за казнено право и
криминологија ISSN 1409-5327, год.22, бр.1, 2016, Здружение за кривично
право и криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр. 235-273)
(прегледна научна статија).
Gruevska-Drakulevski,
Aleksandra
(2014)
“Imposition
and
Enforcement of Fine in the Macedonian Sentencing System“, in
Iustinianus Primus Law Review, No. 10, volume VI, Winter 2014,
Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original
scientific article).
Груевска-Дракулевски, Александра (2014) „Пенитенцијарниот
систем, положбата и заштитата на правата на осудените лица“,
Судската заштита на човековите права во Република Македонија,
Научна и стручна расправа одржана во Скопје на 8 октомври 2014
година, книга 6, МАНУ, Скопје.
Buzarovska, Gordana, Bacanovic, Oliver, Kalajdziev, Gordan, Gruevska6

•

•

•

•

•

•

•

Drakulevski, Aleksandra, Misoski, Boban, Gogov, Bogdanco, Ilic, Divna
and Jovanova, Natasa (2014) “Students Views on the Police in the
Republic of Macedonia”, Varstvoslovje, Journal of Criminal Justice and
Security, Special Issue: Trust and Legitimacy in Policing and Criminal
Justice, year 16, number 2014/4, ISSN 2232-2981 (online), ISSN 15800253 (print).
Груевска-Дракулевски, Александра/ Мисоски, Бобан (2014)
„Компаративна анализа на механизмите на упатства за
одмерување казна: Упатството за одмерување казна во САД“,
Македонска ревија за казнено право и криминологија ISSN 14095327, год.21, бр.1, 2014, Здружение за кривично право и
криминологија, 2 Август С Штип, Скопје (стр.91-114) (прегледна
научна статија).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2014) “Life Sentence Prisoners in
the Republic of Macedonia” in Iustinianus Primus Law Review, No. 09,
volume V, Summer 2014, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus”
in Skopje (original scientific article).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2014) “Granting Privileges to
Prisoners in the Penological Practice of the Republic of Macedonia”, in
Iustinianus Primus Law Review, No. 08, volume V, Winter 2014,
Skopje: Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original
scientific article).
Груевска-Дракулевски, Александра (2013) „Семејното насилство во
Република Македонија“, Македонска ревија за кривично право и
криминологија“, УДК 343, Година 20, Бр.1, 2013, ISSN 1409-5327,
Скопје: 2 Август С Штип, стр.109-162 (прегледна научна статија).
Груевска-Дракулевски, Александра (2013) “„Семејството и
брачниот статус: криминогени фактори и/или причини за
откажување од криминално однесување“ во Зборник на трудови на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф.
д-р Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Правен факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје, стр.373-394 (изворна научна статија).
Груевска-Дракулевски, Александра/ Стојановски, Воислав (2013)
„Положбата на децата сведоци и жртви на кривични дела во
македонското законодавство наспроти стандардите на Европската
унија“, документ за политики, ЕПИНЕТ, Вградување на знаењето
за ЕУ, Збирка на докумнети за јавна политика, Скопје: Институт за
европски политика, стр.138-147.
(http://www.epi.org.mk/docs/epinet__zbirka_na_dokumenti_za_javna_politika%281%29.pdf).
[Gruevska-Drakulevski, Aleksandra/ Stojanovski, Voislav (2013) “The
Position of the Children Witnesses and Victims of Criminal Offences in
the Macedonian Legislation Compared to the Standards of the
European Union” (Policy paper), EPINET, Embedding EU Expertise,
Collection of Policy Articles, Skopje: European Policy Institute,
24.4.2013),
p.138-147.
(http://www.epi.org.mk/docs/executive_summary_epinet_collection_
of_policy_papers.pdf).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2013) “Conditional Release
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•

•

(Parole) in the System of Execution of Sanctions in the Republic of
Macedonia: Is it in Accordance with the Recommendation Rec (2003)
22 on Conditional Release (Parole)” in Iustinianus Primus Law Review,
No.6, Year IV, spring 2013, Skopje: Faculty of Law “Iustinianus
Primus” in Skopje (original scientific article).
Груевска-Дракулевски, Александра (2012) „Казнената политика на
судовите во Република Македонија во периодот 2007-2011”,
Македонска ревија за кривично право и криминологија, УДК 343,
година 18 и 19, Бр.1-2, 2011/2012, ISSN 1409-5327, Здружение за
кривично право и криминологија, Скопје, 2 Август С Штип,
стр.157-198 (изворна научна статија).
Груевска-Дракулевски, Александра (2012) „Класификација и
лични карактеристики на рецидивистите“ во Зборник на трудови
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на
проф. д-р Тодор Пеливанов, Правен факултет „Јустинијан Први“
во Скопје, стр.299-317 (изворна научна статија).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra (2012) “Post Penal Assistance of ExPrisoners: The Case of the Republic of Macedonia” in Iustinianus
Primus Law Review, No.4, Year III, Spring 2012, Skopje: Faculty of
Law “Iustinianus Primus” in Skopje (original scientific article).
Груевска-Дракулевски, Александра (2011) „Иднината на казната
затвор“ во Зборник на трудови на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје посветен на професор Ѓорѓи Марјановиќ, Скопје,
Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.279-297
(изворна научна статија).
Груевска-Дракулевски,
Александра
(2011)
„Компаративен преглед на реакцијата на казнените
системи врз рецидивистите“ во ЕВРОДИЈАЛОГ, Списание за
европски прашања, Бр. 14, Скопје, Центар за регионални
истражувања
и
соработка
Студиорум,
стр.: 153175, (www.ceeol.com) (изворна научна статија).
Груевска-Дракулевски, Александра (2011) „Активности на
Европската Унија во борбата против организираниот криминал:
дали Европската Унија успешно „се организирала против
организираниот криминал“ во Зборник на трудови на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р
Никола Матовски, Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје, стр.389-413 (изворна научна статија).
Бужаровска, Гордана и Груевска-Дракулевски, Александра (2010)
„Анализа на прекршочните одредби во Република Македонија во
однос на височината на глобата“, Македонска ревија за кривично
право и криминологија, УДК 343, година 17, Бр.1-2, 2010, ISSN
1409-5327, Здружение за кривично право и криминологија, Скопје,
2 Август С Штип, стр.57-98 (изворна научна статија).
Груевска-Дракулевски, Александра (2010) „Примена на методот на
набљудување во криминолошките истражувања: предности и
недостатоци“, Зборник на трудови на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Томислав
Чокревски, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, стр.737749;
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Бужаровска, Гордана, Мисоски, Бобан и Груевска-Дракулевски,
Александра (2009) „Поступак о споразумевању у нацрту Закона о
кривичном поступку у Републици Македонији“ (коавтор) (2009) u
Zbornik Radova Dvadesetidrugog susreta na tema: Pravo i sloboda,
Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola
prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije, br.10-2009, godina LVIII,
knjiga 530, str.381-401.
Груевска-Дракулевски, Александра (2008) „Рецидивизам код
малолетничког криминалитета у Републици Македонији као
индикатор за (не)ефикасност казнене политике“ (2008) во Zbornik
Radova Dvadesetiprvog susreta na tema: Pravo i sloboda, Pravni život,
Časopis za pravnu teoriju i praksu, Kopaonička škola prirodnog prava
Udruženja pravnika Srbije, br.10-2008, godina LVII, knjiga 520,
str.125-137.
Груевска-Дракулевски, Александра (2008) „Рецидивизам кај
економскиот криминалитет во Република Македонија“, во:
Македонска ревија за казнено право и криминологија (год.15, бр.23, 2008), Здружението за кривично право и криминологија на
Македонија, Скопје: 2-ри Август С-Штип, стр.615-631.
Бужаровска, Гордана, Мисоски, Бобан и Груевска-Дракулевски,
Александра (мај, 2008) „Компаративно истражување за правните
лекови”, Македонска ревија за кривично право и криминологија,
УДК 343, година 15, Бр.2, 2008, ISSN 1409-5327, Здружение за
кривично право и криминологија, Скопје, 2 Август С Штип.
Gruevska, Aleksandra (2007) „Važnost porodičnih faktora kao uzroci
delinkvencije“ (2007), u Zbornik Radova Dvadesetog susreta na tema:
Pravo i sloboda, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu,
Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije.
Наумовски, Гоце, Груевска, Александра и Стефановски, Љубиша,
(2007) „Kазненоправните аспекти на интелектуалната сопственост
во Република Македонија“, Зборник на трудови на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф. д-р Панта
Марина;
Груевска, Александра (2007) „Можност за прогноза на
рецидивизмот“ во Зборник на трудови на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје и на Правниот факултет во Загреб
посветен на проф. д-р Фрањо Бачиќ, Скопје: Академски печат Скопје, стр.472-483;
Naumovski, Goce, Gruevska, Aleksandra and Stefanovski, Ljubisha
(2006) „Krivično-pravna zaštita intelektualne svojine u Мakedoniji“u
Zbornik Radova Devetnaestog susreta na tema: Pravo i humana
budućnost, Pravni život, Časopis za pravnu teoriju i praksu,
Kopaonička škola prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije,
br.11/2006, godina LV, knjiga 503, Beograd, str.917-931;
Gruevska, Aleksandra (2005) “Theories of Desistance That Explain The
finding That Marriage and Desistance are Correlated: Strengths and
Limitations of Each View” in Journal for Legal Theory and Practice,
Kopaonik School of Natural Law, XVIII Conference on Law and
Universal Values, Association of Jursit in Serbia, No.9-2005, Year LIV,
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Book 493, Beograd p.1283-1291;
Груевска, Александра (2005) „Судско одмерување на казна: од
теорија до практика - компаративен преглед“ (2005), во:
Македонска ревија за казнено право и криминологија ISSN 14095327 (год. 12, бр. 1, 2005), Казнена политика во Република
Македонија, Материјали за VI советување на Здружението за
кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август СШтип, стр.105-123;
Груевска, Александра (2004) „Намалување на стапката на
рецидивизам во земјите на ЕУ и на Комонвелтот” (2004), во:
ЕВРОДИЈАЛОГ, Списание за европски прашања, бр.7, Скопје:
Студентски збор, стр.65-78;
Gruevska, Aleksandra (2004) “Recidivism: Etiology, Prediction,
Prevention and Reduction”, Cambridge University (master thesis);

Трудови во печат:
• Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The juvenile imprisonment in
Macedonia”, 4th Symposium of French/ Macedonian Comparative Law:
The Minors, Skopje, 9 December 2014, Law Faculty “Iustinianus
Primus” in Skopje and Law Faculty in Caen, France.
• Арнаудовски, Љупчо/ Груевска-Дракулевски, Александра (во
печат)
„Дисциплинска
и
материјална
одговорност
на
затворениците:
македонското
законодавство
наспроти
стандардите на ООН и Европската унија“ во Зборник на трудови на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје посветен на проф.
д-р Гале Галев, Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
• Груевска-Дракулевски, Александра (во печат) „Некои аспекти на
казнената политика на судовите во Република Македонија“,
стручно списание на Здружението на судиите на Република
Македонија „Судиска ревија“, Скопје.
•

•
Други
публикации

•

•
•

Презентација на апстракт: Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The
Penitentiary System, The Position And The Protection Of The Rights Of
The Prisoners In The Republic Of Macedonia”, 15th Annual Conference
of the European Society of Criminology, September 4-7, 2015, Porto,
Portugal.
Презентација на апстракт: Gruevska-Drakulevski, Aleksandra/
Manasiev, Ilija, “Life Sentence Prisoners in the Republic of
Macedonia”, 15th Annual Conference of the European Society of
Criminology, September 4-7, 2015, Porto, Portugal.
Груевска-Дракулевски,
Александра, „Посебен извештај од
последователната посета на Затвор Скопје“, 24 април 2015 година,
експертски активности за Народен правобранител како
Национален превентивен механизам (НПМ).
Gruevska-Drakulevski, Aleksandra, “The juvenile imprisonment in
Macedonia”, 4th Symposium of French/ Macedonian Comparative Law:
The Minors, Skopje, 9 December 2014.
Калајџиев, Гордан, Мисоски, Бобан, Груевска-Дракулевски,
Александра, Илиќ, Дивна (2013) „Судска ефикасност во
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Истражувач

справувањето со организираниот криминал и корупцијата:
извештај од проектот „Следење на предмети од областа на
организираниот криминал и корупцијата во Република
Македонија“, Скопје: Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за
правично судење“, 60 страници.
Презентација на апстракт: Prevention of Reoffending: Post Penal
Assistance of Ex-Prisoners - the case of the Republic of Macedonia,
13th Annual Conference of the European Society of Criminology,
September 4-7, 2013, Budapest, Hungary.
Рецензија на проект „Правните аспекти на облиците и факторите
на мобингот во Република Македонија од проф. д-р Стеван
Алексоски и др., Министерство за образование, 10 мај 2010 година.
Извештај за одржаната работилница на тема: „Новиот режим на
конфискацијата” (2008), Македонска ревија за казнено право и
криминологија, год.15, бр.1, 2008, Скопје: 2-ри Август С-Штип.
„Подобро да се спречи отколку да се лечи: превенција на
насилство во адолесцентна врска“ (2008), Младински совет Охрид,
Фондација институт отворено општество под супервизија на
Мрежа на училишни програми на Фондација институт отворено
општество во Лондон. [„It is Better to Prevent than to Treat:
Prevention of the Violence in an Adolescent Relationship“ (2008),
Youth Council Ohrid, Foundation Institute Open Society under
supervision of the Network for School Programs of the Foundation
Open Society in London].
Извештај за одржаната стручна работилница на тема:
“Имплементација на алтернативните мерки кај малолетници” во
Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.13, бр.3,
2006, Скопје: 2-ри Август С-Штип.
Приказ на трудот „Независно судство во функција на заштита на
правата и слободите на човекот“ од д-р Драган Тумановски,
Д.Г.У.П. „Софија“- Богданци, Скопје, 2007 година во Македонска
ревија за казнено право и криминологија, год.14, бр.1, 2007,
Скопје: 2-ри Август С-Штип.
Приказ на публикацијата „Правда, јавност, доверба“ од проф. д-р
Љупчо Арнаудовски, Ленче Софрониевска, доц. д-р Гордана
Лажетиќ-Бужаровска и д-р Лазар Нанев, СППМД Кавадарци и
Републичкиот судски совет, Кавадарци, 2006 година во
Македонска ревија за казнено право и криминологија, год.13, бр.3,
2006, Скопје: 2-ри Август С-Штип.
„Сугестии за подобрување на Предлог-националната програма за
усвојување на правото на Европската унија“ (март-јуни 2006)
(коавтор), во: „Борба против организираниот криминал во
Република Македонија“, Билтен бр.1, Фондација Институт
отворено општество Македонија, Скопје, стр. 37-66.
”Frequently Asked Questions for Investing in Macedonia” (2005),
MacInvest: Agency for Foreign Investments of the Republic of
Macedonia and GTZ.

Вклученост

во

повеќе

научно-истражувачки

проекти,

меѓу
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ки проекти

позначајни се следниве:
• National consultant, Capacity Building of the Law Enforcement
Agencies for Appropriate Treatment of Detained and Sentenced
Persons, National Strategy on development of the penitentiary system,
Council of Europe, 2013-2014.
• “Embedding EU expertise”, European Policy Institute and Foreign and
Commonwealth Office, February-April 2013.
• Third ECPR-SGOC International Summer School on Organized Crime,
Ohrid, Macedonia 3-16 July 2011, for postgraduate students, scholars
and practitioners, Co-organized by ECPR Standing Group on Organized
Crime & Ss. Cyril and Methodius University, “Iustinianus Primus Law
Faculty”, Skopje, Macedonia.
• Истражувач во Проектот „Апроксимација на законодавството, а во
врска со изработка на анализа за примената на Законот за
прекршоците“, Фондација Институт отворено општество –
Македонија, (29.12.2010-15.3.2011 година).
• National institutional consultancy for a comparative review of the
Macedonian legislation and the Convention on the Rights of the Child,
UNICEF, 2010.
• Семинар со работен наслов „Темната страна на љубовта" во рамки
на проектот „Насилство во адолесцентска врска“, проекткоординатор и предавач, Open Society Foundation, Network
Scholarship Programs (Охрид, 20 - 23 март 2008).
•
•

Пленарно
предавање
на
национален
и/или
меѓународе
н научен/
стручен
собир

•

•

•
•

„Помеѓу казната затвор и условната осуда: (не)примената на
алтернативните мерки“, Научна и стручна расправа на тема:
Судско одмерување на казните и практична примена на
алтернативните мерки во македонското право и во правото на
други континентални европски држави, во организација на:
Здружение за кривично право и криминологија на Македонија
(ЗКПКМ)/ Здружение на судии на Република Македонија (ЗСРМ)/
Германска фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ),
х.Арка, 23.11.2016 година.
„Трговија со луѓе“, Студентска трибина на тема „Трговија со луѓе –
Ропство во 21-ви век“, „Понатамошна институционална надградба
и градење на капацитетите на полицијата во областа на
граничното управување, работата на полицијата со заедницата и
борбата против организираниот криминал“, Правен факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје, 27 април 2016 година.
„Прекршоците против јавниот ред и мир во Република
Македонија: теоретски и практични аспекти“, Научно советување
на тема – „Македонско прекршочно право - проблеми“,
Здружение за кривично право и криминологија на Македонија во
соработка со Германската фондација за меѓународна правна
соработка – IRZ, 16 декември, 2015 година, х. АРКА – Скопје.
“The Juvenile Imprisonment in Macedonia”, 4th Symposium of
French/Macedonian Comparative Law: the Minors, 9 December 2014.
„Пенитенцијарниот систем, положбата и заштитата на правата на
12
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•

осудените лица“, научна и стручна расправа за „Судската заштита
на човековите права во Република Македонија“, октомври 2014
година, МАНУ, Скопје.
Конференција „Борба против трговија со луѓе – Стоп за модерното
ропство“, 21.11.2013 година, МАНУ, Скопје, во организација на
ЕЛСА – Европска асоцијација на студенти по право, МАНУ,
Национална комисија на Република Македонија за борба против
трговијата со луѓе и илегалната миграција.
„Семејното насилство во Република Македонија“, Конференција на
тема „Превенција и заштита од сите форми на насилство врз
жените и домашно насилство - Истанбулска конвенција“, во
организација на Здружение за кривично право и криминологија
на Македонија и Национална мрежа против насилство врз жените
и семејното насилство (ЕСЕ), октомври 2013 година, МАНУ,
Скопје.
“Crime Trends in Europe”, International Conference “Crime in
Europe”, 14 – 20 May 2012 Skopje and Ohrid, Republic of Macedonia.
Работилница “Вградување на знаењето за ЕУ”, 22-24, февруари
2013 година Хотел Аурора Спа Центар, Берово, Македонија.
„Анализа на прекршочните одредби во Република Македонија во
однос на висината на глобата“,XI Годишно советување на тема:
„Законот за прекршоците на Република Македонија во
практичната примена“, Здружение за кривично право и
криминологија на Македонија (ЗКПКМ) во соработка со
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), 13
декември 2012 година, во МАНУ, Скопје.
Копаоничка школа природног права, XXI сусрет на тема: Право и
слобода, Удружења правника Србије (учествувала со реферат на
тема: „Рецидивизам код малолетничког криминалитета у
Републици Македонији као индикатор за (не)ефикасност казнене
политике“), (Копаоник, 12-17 декември 2008).
Деветто редовно советувањето на тема: „Економски криминалитет
и актуелната реформа на казненото материјално и процесно
законодавство”, во организација на Здружението за кривично
право и криминологија на Македонија, ОПДАТ - Амбасада на САД
и ОБСЕ во Скопје, Оддел за владеење на правото (х. „Гранит“,
Охрид, 25-27 септември 2008).
Копаоничка школа природног права, XIX сусрет на тема: Право и
слобода, Удружења правника Србије, (учествувала со реферат на
тема: „Važnost porodičnih faktora kao uzroci delinkvencije“),
(Копаоник, 12-17 декември 2007).
Копаоничка школа за природно право на Здружението на
правници на Србија, XIX средба на тема: Право и универзални
вредности, труд на тема “Krivično-pravna zaštita intelektualne svojine
u Мakedoniji” (koautor) (Копаоник, 12-17 декември 2006).
Копаоничка школа природног права, 18 средба на тема: Право и
универзалне вредности, Удружења правника Србије, труд на тема:
“Theories of desistance that explain the finding that marriage and
desistance are correlated: strengths and limitations of each view”,
13

•

Самоевалуа
ција

(Копаоник, 12-17 декември 2005).
Шесто редовно советување на тема „Казнената политика во
Република Македонија”, Здружение за кривично право и
криминологија на Македонија (учествувала со реферат на тема
„Судско одмерување на казна: од теорија до практика компаративен преглед), (Охрид, 21-24 септември 2005).

•

Учество на голем број научни и стручни расправи, работилници,
тркалезни маси, конференции, семинари, работилници, тренинзи
итн. во земјата и во странство.

•

Позитивна оцена од самоевалуација за академските години
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (зимски
семестар) за предметите казнено право, криминологија,
пенологија и казнено право – применета програма.
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