Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставнио т предмет
Кривично процесно право
1.
Код
БФК 402
2.
Студиска програма
Безбедност и финансиска контрола
3.
Факултет за безбедност - Скопје

4.

Организатор на студиска програма
(единица, о дносно институт,
катедра, о дел)

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв степен (циклус)

Академска го дина / семестар

Втора година / Четврти семестар

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

6
доц. д-р Катерина Крстевска
Посетувана настава по Кривично право

Цели на предметната програма
(компетенции)

Вкупен расположив фонд на време

Проучување на правните норми со кои се уредува по ложбата и
овластувањата на процесните странки и другите субјекти кои
учествуваат во кривичната постапка, видо т, формата и условите
за преземање на процесните дејствија со кои се остварува целта
на кривичната постапка, како и правните последици во случај на
повреда на ваквите прописи.
Изучување на основните процесни институти, начелата на
кривичната постапка, нејзините субјекти, докажувањето и
доказните средства, како и мерките за обезбедување присуство
на лица и на предмети во кривичната постапка. Стекнување на
продлабочени знаења за теко т на кривичната постапка, и
добивање на целосна претстава за нејзино то поведување, текот и
завршувањето, како и системот на правните лекови и посебните
постапки.
Почитување на правните процедури и стандарди востановени со
Уставо т на РМ и меѓународните инстументи за правата на
човекот.
1. Поим, цел и историски развиток на кривичната постапка
2. Извори и важење на Кривичното процесно право
3. Начела на кривичната постапка
4. Субјекти на кривичната постапка
5. Објект на кривичната постапка
6. Одлу ки во кривичната постапка
7. Поим и форма на процесните дејствија
8. До кажување
9. До казни средства
10. Процесни мерки и дејствија за обезбедување на лица и
докази
11. Стадиуми на кривичната постапка
12. Претхо дна постапка
13. Обвинување
14. Главна расправа
15. Пресуда
16. Правни лекови
17. Забрзани постапки
18. Посебни постапки
Предавања, дебати и дискусии на клучните теми о д материјало т,
одржување семинари, индивидуални презентации, групни
истражувања, дискусии во групи, есеи
6 кредити Х 25 = 150

Распределба на расположиво то
време

3 часа предавања + 2 часа вежби = 6
3 часа предавања Х 13 наставни недели = 39

6.
7.
8.
9.

10.

Содржина на предметна та програма

11.

Методи на учење
12.
13.
14.

1

Форми на наставните активности
15.

16.

2 часа вежби Х 13 наставни недели = 26
15.1
Предавања-теоретска настава
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

Начин на оценување: писмено
17.1.
Тестови

17.

17.2.

17.3.

Семинарска работа / проект / анализа
на случај (презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

20.
21.

22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на ко ј се изведува наставата

/

часови
/ часови

80 бодови
(два ко локвиумски теста по 80 бодови / 2 или
завршен испит о д 80 бодови)

Критериуми за оценување
(бодови / оцена)

19.

Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Проекни задачи
Самостојни задачи

3 часа
неделно
2 часа
неделно

10 бодови
(самостојна домашна работа - анализа на с лучај)
10 бодови
(3 присуство на предавања, 2 активност на предавања,
2 присуство на вежби, 3 активност на вежби)
до 50 бо да
5(пет)(F)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од 71 до 80 бода
8(осум)(C)
Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
Од 91 до 100 бода
10(десет)(A)

/
Македонски јазик

Метод на следење на квалитето т на
Факултетот спроведува внатрешна евалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Матовски, Никола /
Казнено процесно право
Скопје, 2011
Лажетиќ-Бужаровска,
(второ изменето и
Гордана / Калајџиев,
дополнето издание)
Гордан
2.
Бојлке, Вернер
Закон за кривичната
2008;
постапка
Датапонс / 2009
3.
Фолк, Клаус
Казнено процесно право C.H.BeckoHG / 2008;
основен курс
Ars Lamina / 2013
4.
Закон за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
150/2010) и сите негови измени и допо лнувања
Останата домашна и меѓународна регулатива о д кривично процесната област
22.2.
Дополнителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Матовски, Никола
Казнено процесно право Скопје, 2003
Општ дел
2.
Матовски, Николa
Казнено процесно право Скопје, 2004
Посебен дел
3.
Матовски, Никола
Новелата на Законот за
Скопје, 2005
кривичната постапка на
Република Македонија о д
2004 го дина

2

