Прилог 3
Наслов на наставниот предмет ПОЛИЦИСКО ПРАВО И ПРИМЕНА НА
1.
ОВЛАСТУВАЊА
2. Код
ФБПН15
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)
Трета година/ VI
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

6
Доц. Д-р. Стојанка Мирчева, Доц д-р Богданчо Гогов
Кривично процесно право

Содржина на предметната
програма

Проучување на изворите на правото кои се
однесуваат на безбедноста и полицијата и
позиционирање на полициското право согласно
поимно-предметната определба во односот со другите

10

11

Цел на предметната програма е изучување на општите
правни норми со кои се уредува безбедноста во
општетсвото, а особено организацијата, дејноста и
контролата врз полицијата во остварувањето на
својата функција. Се занимава со изучување на
правните норми преку интегрирање на знаењата од
другите науки кои се однесуваат на полициската
организација и дејност. Задача на наставата во
рамките на овој предмет е да им овозможи на
студентите:
 Стекнување на знаења за правните норми кои
ја уредуваат организацијата, делокругот и
надлежноста на полицијата во казненоправниот систем
 Развивање на продлабочено разбирање на
улогата на полицијата во демократското
општество
 Развивање на интелектуални вештини за
критичко разбирање на полициското работење
во општествено- историски контекст
 Согледување на плурализмот на полициското
работење и воочување на доминантните
разлики
 Стекнување вештини за идентификација и
примена на полициски овластувањња

науки; Поимовна определба на полициската функција,
полициска активност и полициски работи;
Организација на полицијата; Припадници на
полицијата- положба, права и обврски; Дејност на
полицијата; Поим и видови полициски овлатувања и
нивна примена; Плурално полициско работење;
Контрола и отчетност на полицијата;
12
13
14

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

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

Предавања, вежби, проектни задачи, индивидуално
учење
150
4+3
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

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)

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
2 х 80 (просек)
10

52

часови

39

часови

10
59

часови
часови

бодови
бодови

10

бодови
до x бода
5(пет) (F)
Од x до x бода
6(шест) (E)
Од x до x бода
7(седум) (D)
Од x до x бода
8(осум) (C)
Од x до x бода
9(девет) (B)
Од x до x бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби (за редовни студенти)
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Њубрн, Т., и
Одржувањето на редот
Рајнер,Р., и
и мирот и полицијата
стр.910-952

Издавач/година
во Мегваер,М., Морган,
Р., Рајнер, Р.,
„Оксфордски

Сандерс, Е., Јанг, Р.

„Од осомничен до
судење“стр.953-1023
„Policing in the
Republic of
Macedonia“(превод на
македонски јазик
достапен во
библиотеката)

2

Mirceva, S. &
Rajkovcevski, R.,

3.

Гогов Б.,

„Judical Police in the
new Law on Criminal
Procedure of the
Republic of
Macedonia”, pp 634644

4.

Мирчева С.,

5.

Гогов Б.,

6.

Гогов Б., коавтор,

7.

Rajkovchevski, R.,
and Mircheva, S.

„Полициските
овластувања во
системот на
малолетничка правда“,
Малолетничка правда
– од идеја до практика
„Заштита на личните
податоци во кривично
правниот систем“,
„Нови односи меѓу
полицијата, јавното
обвинителство и судот
во претходната
постапка”,
“Position of Police
Sciences within the
System of Sciences”
(превод на македоснки
јазик достапен во
библиотеката),

прирачник за
криминологија“,
Нампрес, 2010,Скопје
Gorazd Meško, C.B.
Fields, B. Lobnikar, and
A. Sotlar (Eds.),
Handbook on Policing
in Central and Eastern
Europe, Springer
Publishing, 2013.
Available at:
http://www.springer.com/
social+sciences/criminolo
gy/book/978-1-46146719-9#
International Scientific
Conference, Security and
Euroatlantic perspectives
of the Balkans,police
science and police
profession ,), Volume II,
25-26 May 2012, Ohrid,
Полициска АкадемијаСкопје, 2008, стр. 176197,

Ревија за казнено право
и криминолигија, 2008
Македонска ревија за
казнено право и
криминологија, год XV,
бр.1, 2008 година
Mojanoski C. (ed.)
Security and EuroAtlantic Perspectives of
the Balkans, Police
Science and Police
Profession (States And
Perspectives),
International Scientific
Conference Proceedings,
Volume I, pp.323-336,

Faculty of Security,
Skopje, Macedonia,
2012. Available at:
http://fb.uklo.edu.mk/dok
umentizaweb/Ohrid%20z
avshna%20kniga%20201
2%20prva%20so%20CIP
%2016.12.2012.pdf

22.2.

7. Правни документи
Интегрални текстови на: Закон за внатрешни работи, Закон за Полиција, Закон
за јавниот ред и мир, Закон за заштита на лични податоци, Закон за
класифицирани информации,Релевантни подзаконски акти
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Камбовски, Владо
„Компатибилност на Надворешен надзор на
законски дозволената органите за
употреба на огнено
спроведување на законот
оружје и на
– анализа на
испитување на
меѓународните
нејзината основаност стандарди, домашното
со Европската
законодавство,
конвенција за
механизми, институции
човекови права и
и практики, 2008,Скопје.
праксата на
ОБСЕ, стр. 29-43
Европскиот суд за
човекови права“,
2.
Бачановиќ, О.,
„Постапување со
Македонска ревија за
Стојановски, Т.,
ранливи групи во
казнено право и
Крстевска, К.,
полициската станица криминологија, 2009,
Мирчева, С.,
и проширување на
бр.1, стр. 235-256,
процесните права на
Здружение за кривично
жртвата во
право и криминологија
кривичната постапка, на Македонија,
3.
Бери М.Бејкер
„ Да се биде
полицаец“
4.
Гогов Б.,
„Преуредување на
Годишник на
кривичната постапка Полициската академија,
во делот на
2008
истрагата”,
5.
Стојановски, Т.,
Полицијата во
1997, “2–ри Август”,
демократското
Штип; стр. 7-66
општество“,
6.
Гротриан, Е
„Член 6 од
европската
конвенција за
човекови права“

