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II година и IV семестар

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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Проф. д-р Цане Мојаноски
Редовен или вонреден студент кој согласно Правилата за
студирање на Универзитетот се стекнал со право за упис
во II година на студии, кој редовно ги извршува обврските
утврдени со Правилата за студирање и оваа студиска
програма
Студентот знае за соработката на полицијата во заедницата
Умее да приднесува и да се развиваат демократски
процеси, Ја разбира важноста на соживотот и вредностите
на заедницата неопходни за безбедноста на граѓаните;
Умее, на примери, да предлага решенија, да нуди
алтернативи за соработка на полицијата и граѓаните и ги
ознава, а може и да примени алатки за анализа како што е
SWOT. Студентот умее да идентификува и разрешува
проблем, да нуди основа за изработка на проект како
средство за поттикнување и разрешување на прашањата
поврзани со потребите интересите на граѓаните во
локалната заедница.
Тема: Поим, организација и здачи на полицијата
Полиција -поимно определлување
Улогата на полицјата во борбата против криминалот
Полициски систем модели и етика
Контрола на работата на полицијата
Тема: Нормативна основа на развојот на полицијата во
Република Македонија
Законот за полиција и внатрешни работи, начин на
урдување на статусот на полицијата
Положбата на полицијата во македонското општество
Полициските активности и овластувања во Р. Македонија
Тема: Концептот на полиција во заедницата;
Помот community policing
КОнцептот coummunity policing појдовни претпоставки
Општо за полицијата во заедницата
Развој на идејата за полиција во заедницата
Тема: Современи концепти на полициската работа на
полицијата во заедницата
Современи облици на работа на полицијата во заедницата
Партнерства на полицијата и заедницата – совети за
безбедност, СГГ, мултиагенциски пристап, програми за
развој на комуникацијата полиција со заедницата
Тема: Современи концепти на полициската работа на
полицијата во заедницата - превенција;
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Цели на предметната програма
(компетенции)
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Содржина на предметната
програма
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Методи на учење
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Превенција на криминалитетот во заедницата
Мапирање на криминалот во локалната заедница
Активности на полицијата во локалната заедница
Програми на полицијата за работа со малцинските
заедници
Тема:Модалитети на полициска работа во заедницата;
Полициска работа (дејствување) насочено кон заедницата
Полициска работа (дејствување) насочено кон граѓаните
Проблемски ориентирана работа на полицијата – POP –
problem oriented policing)
Тема: Полициската работа работа насочена кон
сосоедството (NOP – neighbourhood oriented policing)
Поим и значење на NOP
Видови и значења на NOP
Превенција на криминалот во сосоедството
Тема: Концепти на полициска работа во заедницата
Надзот над соседството NWP (Neighbourhood watch)
Насочени патролни сисими
Проактивни облици на работа (дејствување) на полицијата
во соседството
Тема: Концептот на безбедна локлана заедница и
стратешки ориентирана работа на полициската работа
Концептот на безбедна заедница (Safe community)
Стратешки ориентирана полициска работа (Strategic
policing)
Тема: Имплементација на новите концепти на полициска
работа во заедницата;
Општите услови за имплементација на новите концепти за
полициска рабита во заедницата
Имплементација на концептот полиција во заедницата во
локалната заедница
Ефекти на имплементацијата на програмаат полиција во
заедницата
Тема: Нови модели на организација на полицијата
Нов полициски менаџмент, партиципативен, тотален,
квалитативен, супервизија
Тема: Нови организациски шеми производ на концептот
community policing;
Нови организациски шеми на работата на полицијата во
заедницата
Нови системи вредности и вреднувања во полицијата и
полициската работа во заедницата
Тема: Полициската работа во локалната заедница како вид
на стратешко планирање и дејствување;
Поим и видови стратешко планирање
Техника на стратешкото планирање
Тема: Искуства од примената на моделолот community
policing;
Преглед на искуства на примената на моделот community
polcing
ССГ и совети за безбедност
Акции на доближување на полицијата до граѓаните
Во текот на семестарот основен облик на работа ќе се
облиците на интерактивна настава, со користење на ICT
технологијата, посебно поттикнувањето на дијалогот и
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Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
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Други форми на активности
16.

17.
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19.
20.
21

22.

активното учество на студентите во изведувањето на
наставниот процес.
Посебно внимание ќе се посвети на практичната примена
на стекнатите знаења, особено во определувањето на
проблемот, изработката на проектот и познавањето на
основните вештини од користењето на аналитичките
постапки.
Студентите ќе се обучат да ги применувааат основниет
чекори на анализа на проблемите, како што се SWOT
анализата и основните модели на решавање на проблемите
како што е моделот САРА.
75 часови
45 предавања, вежби и практична работа и 90 састојно
учење
15.1
Предавања-теоретска настава
26
часови
15.2
Вежби (лабараториски,
13 часови
аудиториски), семинари,
тимса работа
16.1
Проекни задачи
5 часови
16.2
Самостојни задачи
31 часови

Начин на оценување: писмено преку колоквиуми и завршен (устен) испит
17.1. Тестови
80 бодови
17.2. Семинарска работа/проект
10
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5(пет) (F)
( бодови / оцена)
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)
Услов за потпис и полагање на
Редовна посета на настава и изработена проектна задача,
завршен испит
односно учество во истражувачки проект
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот Самоевалвација на час, подрачје и семестар
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Кристофер Брус,
Истражување на
Магор, Скопје 2009;
Стивен Хик, Џули
криминалистичката
Купер
анализа,
2.
Рудолф В. Џулијани
Лидерство
Академски печат,
Скопје 2009
3.
Жељко Никач:
Полиција у заједници
Криминалистичкополицијска академија,
Београд, 2009
4.
Jeremy M. Wi lson:
Community Policing in
Routledge Taylor &
America
Francis Group; New

York, 2006
5.

22.2.

Цане Мојаноски

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.

2.

Јурак. Ф.,:

3.

Рејчел Боба

Полиција во заедницата
(Community policing)

Интерно издание 2008;

Наслов
Причник на ОБСЕ за
полициско работење во
заедницата
Организација и
функционисање
полиције;
Криминалистичко
истражување со
мапирање на
криминалот

Издавач/година
2002 година;
Факултет
криминалистичких
знаности, Загреб; 1993
Нампрес, Скопје, 2010

