Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Систем на приватна безбедност
2. Код
ПБПС 07
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
Факултет за безбедност-Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
втора година / четврт семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Цели на предметната
програма (компетенции)
10

11

12

Содржина на предметната
програма

Методи на учење

3
Доц. д-р Саше Герасимоски
Нема
- Запознавање со основите на потсистемот на
приватната безбедност како дел од интегралниот
безбедносен систем, неговата положба, улога и
функција
- Усвојување на потребните знаења за успешно
препознавање и делување во пречувањето,
сузбивањето и намалувањето на сите можни
аномалии во работењето на секторот на приватната
безбедност, односно, приватизирањето на безбедноста
- Совладување на научните сознанија од областа на
приватната безбедност во функција на успешно
работење во овој сектор, создавање и одржување
поволна безбедносна состојба, изградба на стабилен
безбедносен систем и водење успешна безбедносна
политика
- Осамостојувањето на Република Македонија и
промените во безбедносниот систем
- Приватната безбедност како интегрален дел на
безбедносниот систем
- Природното право и приватната безбедност
- Правни основи на приватниот безбедносен сектор на
Република Македонија
- Безбедносната култура и приватната безбедност
- Безбедносна политика, безбедносен стабилитет и
безбедносни состојби
- Приватна детективска дејност и дејност
обезбедување на лица и имот
- Приватната безбедност на финансиските
институции, културното наследство и во туризмот
- Видови обезбедување
- Планови за обезбедување лица и имот
Аналитичко-синтетички, дескриптивен и
експликативен

1

13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15
Други форми на активности
16.

17.

2+1=3 часа неделно
30+15=45 часа семестрално
2 часа предавања; 1 час вежби неделно
30 часа предавања; 15 часа вежби неделно
15.1
Предавања-теоретска
30
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
5
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Проектни задачи
16.2
Самостојни задачи
10

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

18

19.
20.

21

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

10
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

часови

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на Редовно следење настава
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски
Испрашување по случаен избор; поставување
прашања од студенти на студенти после извршена
презентација; работа во групи и споредба на
успешноста на работата помеѓу групите

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори

1.
22.

Фишер Роберт,
Хелибозек Едвард,
Грин Гион
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
2.

22.2.

Јордан Спасески,
Пере Алимоски,
Саше Герасимоски

Наслов
Приватна безбедност
Вовед во безбедноста

Наслов

Издавач/година
Полициска академијаСкопје и Факултет за
туризам и
угостителство-Охрид /
2008
Арс Ламина / Скопје /
2013
Издавач/година

2

1.

Драган Тумановски
и група автори

Обезбедување на лица
и имот

2.

Зоран Доревски

Обезбедувањепрактикум

3.

Les Johnston

The rebirth of private
security

Комора на Република
Македонија за
обезбедување на лица
и имот-Скопје / 2004
Комора на Република
Македонија за
обезбедување на лица
и имот-Скопје / 2001
Routledge-London &
New York / 2004

3

