Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет Економска криминалистика
2.
Код
ФБКН 08
3.
Студиска програма
Криминалист
Организатор
на студиска Факултет за безбедност Скопје
4.
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен
(прв, втор, трет прв
5.
циклус)
Академска година / семестар
Трета/ VI семестар
6.
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели
на
предметната
програма (компетенции)

10

Содржина
програма

11

на

6
Вон. проф. д - р Светлана Николоска
Вовед во криминалистика

Основната цел на предметот е студентите да се
стекнат со основни знаења за економската
криминалистика, која е разликата помеѓу класичниот
и економскиот криминал, знаења и поѕнавања за
својствата на сорителите на економските кривични
дела и специфичностите во процесот на препознавање
на овие деликти, како и знаења и вештини за
криминалистичката контрола и криминалистичката
обработка на овие деликти за кои се надлежни повеќе
државни органи и институции и инспекциски служби.
предметната Запознавање на студентите си содржината на
наставната програма која е распределена на 13
наставни единици согласно планот за одржување на
предавања и вежби, и тоа следните наставни единици:
1. Основи на економската криминалистика,
дефинирање на економската криминалистика
2. Историски
развој
на
економската
криминалистика
и однос на економската
криминалистика со другите науки
3. Етиологија на економскиот криминалитет
4. Феноменологија на економскиот криминалитет
– Појавни облици на економски деликти,
класични и современи облици
5. Економски кривични дела согласно законската
класификација
6. Меѓуинституционална
и
меѓународна
соработка кај економскиот криминалитет –
директно и индирекно надлежни органи и
институции

7. Индиции во економската криминалистика
8. Криминалистички
карактеристики
на
економските кривични дела
9. Криминалистичка контрола кај економскиот
криминалитет
10. Криминалистичка обработка кај економскиот
криминалитет
11. Оперативни контроли и акции кај економскиот
криминалитет
12. Финансиска истрага кај економските деликти и
методи на финансиската истрага
13. Докази и докажување кај економскиот
криминалитет и превенција кај економските
кривични дела
12
13

14

15

16.

17.

18

19.

Методи на учење

Интеракција, наплив на идеи, презентации, работа во
групи, самостојни задачи
Вкупен расположив фонд на 150 часа
време
Распределба
на 26 часа предавања
расположивото време
26 часа вежби
58 часа самостојно учење
20 часа семинарска или есеј
20 часа сценарија или истражувачки проекти
Форми
на
наставните 15.1
Предавања - теоретска 26
часа
активности
настава
15.2
Вежби
(лабораториски, 26
часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
20
часа
16.2
Самостојни задачи
78
часа
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)

80
10

бодови
бодови

10 бодови
до 50 бода
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)
Услов за потпис и полагање на Присуство и активност на предавање и вежби
завршен испит

20.
21

22.

Јазик на кој се изведува македонски
наставата
Метод
на
следење
на Интерактивност во наставата, евалуација од страна на
квалитетот на наставата
студентите и самоевалуација
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Гоце Џуклески и Економска
График Мак Принт,
Светлана Николоска криминалистика
Скопје, 2008
2.
Светлана Николоска Методика
на Ван Гог, Скопје, 2013
истражување
на
економско
–
финансиски
криминалитет
3.
Светлана Николоска Кривични дела против Графотранс, Скопје,
службена должност
2008
4.
Камбовски
Измените на КЗ во
МРКПК бр. 2-3,
Владимир
функција на
Скопје, 2008
спречување на
економскиот
криминалитет
М.Д.Лајмон &
Организиран криминал Превод од Влада на
5.
Г.В.Потер
РМ
Џон Медингер
Перење пари
6.
Превод од Влада на
РМ
Самир Индуџа
Музичката пиратерија и Превод од Влада на
7.
теоријата на криминалот РМ
8.
22.2.

Рејчел Боба

Криминалистичко
истражување

Нампрес, 2010

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Божидар Бановиќ

Издавач/година
Белград, 2002

2.

Наслов
Обезбеѓење доказа у
криминалистичкој
обради
кривичних
дела
привредног
криминалитета
Методија Ангелески Основи
на
економската
криминалистика
Р. Балдвин
Економија
на
& Ч. Виплоц
европската
интеграција

Скопје, 2009, ФОН

Камбовски
Владимир

МРКПК бр. 2-3,
Скопје, 2008

3.

4.

Измените на КЗ во
функција на

Превод од Влада на
РМ

5.

6.

7.

спречување на
економскиот
криминалитет
Арнаудовски Љупчо Методолошки
проблеми на
статистичкото
евидентирање и
следење на
економскиот
криминалитет
Проф. Д-р Љупчо
Економскиот
Арнаудовски, Д-р
криминалитет во
Лазар Нанев и Доц. Република Македонија
д-р Светлана
Николоска
Николоска Светлана

Сложените
криминалистички
комбинации во
функција на
истражување на
организираниот
економско –
финансиски
криминалитет,

МРКПК бр. 2 - 3,
Скопје, 2008

Здружение за
кривично право и
криминологија на
Македонија, Скопје,
2009
Зборник од
меѓународна научна
конференција, Охрид,
2012, Факултет за
безбедност Скопје

