Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет Методика на истражување на економско –
1.
финансиски криминал
2. Код
ФБКН 16
3. Студиска програма
Дипломиран криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
четврта/ 7 семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

10

Содржина на предметната
програма

11

6
Вон. проф. д – р Светлана Николоска
Економска криминалистика
Стекнување знаења за појавните облици и форми на
економско – финансиски криминалитет како и знаења
и способности за откривање, расветлување и
докажување на економско – финансиските кривични
дела, идентификација на сторителите и својствата на
сторителите поврзани со нивната функција, должност
или дејност – професија, обезбедување на
информации, водење на криминалистичка и
финансиска истрага, податоци за видот и висината на
криминалните приноси и преземање на мерки и
дејствија за нивно обезбедување, замрзнување и
конфискација.
1. Запознавање на студентите со наставната
програма
и
содржина,
Поим
на
криминалистичка методика
и посебните
методики за истражување на
посебните
групации на кривични дела од областа на
економско – финансискиот криминалитет
2. Криминалистичко истражување на економско
– финансискиот криминалитет во сферата на
работните односи
3. Криминалистичко истражување на економско
– финансискиот криминалитет во сферата на
здравството
4. Криминалистичко и финансиско истражување
на специфичните видови измами: измама на
купувачи,
осигурителна
измама,
кредитобарателна
измама,
измама
при
користење на средства од Европските
заедница, начини на откривање

Методи на учење
12

13

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

14
15 Форми на наставните

5. Криминалистичко и финансиско истражување
на стечајниот криминалитет
6. Криминалистичко и финансиско истражување
на царинскиот криминалитет
7. Криминалистичко и финансиско истражување
на фалсификувани пари, хартии од вредност,
знаци, жигови
8. Криминалистичко и финансиско истражување
на даночно затајување – начини на
извршување, техники, поврзаност со други
кривични дела
9. Истражување на нелегалното производство и
нелегалната трговија и истражување на
царинскиот криминалитет и криминалитет во
областа на регулаторните компетенции на
државата
10. Истражување на перењето пари и други
приноси од казниво дело
11. Истражување на економско – финансискиот
криминалитет против службената должност –
злоупотреба на службена положба и
овластување, начини и облици на извршување,
начин на откривање, расветлување и
докажување
12. Криминалистичко и финансиско истражување
на економско – финансиски кривични дела –
проневера и послужување, примање и давање
поткуп со посредување, фалсифификување на
службена исправа и останати кривични дела
13. Криминалистичко и финансиско истражување
на економско – финансиски криминалитет
против правниот сообраќај и против јавниот
ред
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