1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Безбедност во сообраќајот
ФББН 13
криминалист
Факултет за безбедност – Скопје
- Катедра за безбедносни науки
- Катрдра за полициски науки
прв циклус

Академска година / семестар

2014/2015
VII семестар
6
проф. д-р Борис Мургоски
Нема

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

10

Содржина на предметната
програма

11

12
13

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време

Цели на предметот е студентите да се стекнат со
интердисциплинарни знаења од областа правните,
криминолошките и други научни области, кои на
студентите им овозможуваат стекнување на знаења
за нормативното уредување, организацијата и
факторите за безбедност во сообраќајот (копнениот,
водениот и воздушниот). При тоа да се оспособат и
стекнат со компетенции за вршење на превентивни
и безбедносни задачи во одредени видови на
сообраќај.
Поим,
видови,
цели
и
значење
на
сообраќајот.Уредување, организација и фактори за
безбедност во копнениот (патниот и железничкиот)
сообраќај. Уредување, организација и фактори за
безбедност на водениот (речниот, езерскиот и
поморскиот) сообраќај. Уредување, организација и
фактори за безбедност на воздушниот сообраќај.
Сообраќајно
право.
Кривично-правни
карактеристики на кривичните дела против
безбедноста на јавниот сообраќај. Криминолошки
карактеристики (феноменолошки и етиолошки) на
сообраќајните деликти и несреќи. Теории за
сообраќајните несреќи. Обврски на учесниците,
надлежност и постапки во случај на сообраќајна
несреќа. Управување, контрола и регулирање на
сообраќајот. Полицијата и безбедноста во
сообраќајот. Безбедносен сектор, патролна и
позорна служба во безбедноста на сообраќајот.
Увид на сообраќајна несреќа. Превентивни и
репресивни мерки во сообраќајот. Стратегија за
унапредување на безбедноста во сообраќајот.
Интеракција, аналитичко-синтетички, работа во
групи, презентации
2+2=’часа неделно
30+30=60 часа семестрално

1

14

Распределба на расположивото
време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

Други форми на активности

2 часа предавање, 2 часа вежби
30 часа предавање, 30 часа вежби
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
16.1
Проектни задачи
16.2
Самостојни задачи

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)

30 часови
10 часови
10 часови
10 часови

80

бодови

10

бодови

10

бодови
5(пет)

до 50 бода
(F)
Од 51 до 60 бода

6(шест)
(E)

Од 61 до 70 бода

7(седум)
(D)

18

Од 71 до 80 бода

8(осум)
(C)

Од 81 до 90 бода

9(девет)
(B)

Од 91 до 100 бода

19.
20.

21

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Борис Мургоски

22.

2.

Тодор Кралев

3.

Боро Ристиќ

4.

Душан Јосифоски

10(десет)

(A)
Редовно следење на наставата и вежбите
Македонски јазик
Испрашување по случаен избор, поставување на
прашања и дискусија по извршена презентација,
работа во групи и споредба на успешноста на
работата меѓу групите
Наслов
Збирка на прописи од
областа на сообраќајот
Кривично правните и
криминолошките
аспекти на
сообраќајната
делинквенција
Безбедност во
сообраќајот
Сообраќајна

Издавач/година
Факултет за
безбедност, Скопје,
2008
Студентски збор,
Скопје, 1994

Технички факултет,
Битола, 1999
Скопје, 2006

2

22.2.

5.

Дејвид.А.Хешер,
Ен.М.Бруер

6.

Франко Ротим

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Слободан
Пантазиевиќ
2.

Милан Иниќ

3.

Владимир Водинелиќ
и други

психологија
Транспорт:од
економски и
менаџментски аспект
Сигурност у промету Експертиза
сообраќајних незгода
Наслов
Безбедност саобраќаја
Безбедност друмског
саобраќаја
Сообраќајна
криминалистика

Табернакул,
Скопје,2009
Факултет прометних
знаности, Загреб,
1998
Издавач/година
Полициска
академија, Београд,
2000
Београд, 1998
Београд, 1986

3

Прилог.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Сообраќајна криминалистика
ФБКН 14
криминалист
Факултет за безбедност – Скопје
Катедра за криминалистички науки
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Криминалистика и Безбедност во сообраќајот

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

10

Содржина на предметната
програма

11

12

Методи на учење

прв циклус

Цели на предметот е студентите да се стекнат со
продлабочени интердисциплинарни знаења за
сообраќајните деликти - несреќи во копнениот
(патниот и железничкиот), воздушниот и водениот
сообраќај; да се оспособат за ефикасна и ефективна
работа при планирањето и реализирањето на
криминалистичко-форензичкото истражувањето и
обработка на местото на настанот на сообраќајниот
деликт/несреќа, а со тоа и за ефикасна превенција
кон сообраќајните деликти.
Сообраќајна криминалистика (поим, предмет, цели
и задачи); Кривично правни и криминолошки
карактеристики на сообраќајните деликти/несреќи.
Специфичности на
увидот и планирањето и
криминалистичко-форензичката
обработка
на
сообраќајните деликти/несреќи во оделни видови на
сообраќајот: копнениот (патниот и железничкиот),
водениот и воздушниот сообраќај. Пронаоѓање,
обезбедување, и фиксирање на траги и докази од
местото на настанот и транспортирање до соодветна
лабораторија за вештачење; Криминалистичкопсихолошки специфичности при разговорот со
осомничен, обвинет, сведок, оштетен (жртва) во
сообраќајната
несреќа;
Криминалистички
(истражен)
експеримент,
реконструкција
и
вештачења
кај
сообраќајните
несреќи.
Специфичности
при
изработка на увидна
документација (записник за увид на сообраќајната
несреќа, фотодокументација од увидот, скица од
лице местото, ситуационен план и останати прилози
во доказната документација);
Аналитичко-синтетички, интеракција, работа во
групи, презентации
4

13
14

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

15
Други форми на активности
16.

17.

2+2= 4 часа неделно
30+30=60 часа семестрално
2 часа предавање; 2 часа вежби неделно
30 часа предавање; 30 часа вежби семестрално
15.1
Предавања-теоретска
30
настава
часови
15.2
Вежби (лабараториски,
10
аудиториски), семинари,
часови
тимса работа
16.1
Проектни задачи
10
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови

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)

бодови

80

бодови

10

бодови
5(пет)

10
до 50 бода
(F)
Од 51 до 60 бода

6(шест)
(E)

Од 61 до 70 бода

7(седум)
(D)

18

Од 71 до 80 бода

8(осум)
(C)

Од 81 до 90 бода

9(девет)
(B)

Од 91 до 100 бода

19.
20.

21

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

10(десет)

(A)
Редовно следење на наставата и вежбите
Македонски јазик

Испрашување по случаен избор; поставување
прашања од студенти на студенти по извршена
презентација; работа во групи и споредба на
успешноста на работата меѓу групите
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Krsto Lipovac
Bezbednost saobracaja
Sluzbeni list SRJ,
Beograd, 2008
2.
Vodinelic Vladimir i Saobracajna
Savremena
grupa avtori
kriminalistika –
administracija,
metodika obrade
Beograd, 1986
saobracajnih nesreca na
putevima, void I u
vazduhu
3.
Борис Мургоски
Збирка на прописи од Факултет за

5

22.2.

4.

Стјуард Х.Џејмс
Џон Џ.Норби

5.

Душан Јосифоски

6.

Berislav Pavisevic

областа на
сообраќајот,
Предавања, 2010;

безбедност, Скопје,
2008

Форензика
Вовед во научни и
истражни техники
Сообраќајна
психологија
Metodika istrazivawa
prometnih delikata

Второ издание,
Табернакул, Скопје,
2009
Скопје, 2006

Наслов
Безбедност друмског
саобраќаја
Елементи сигурности
цестовног промета
Страдања у промету сигурност и
одговорност
Саобраќајна
психологија
Безбедност саобраќаја

Издавач/година
Београд, 1998

MUP, Zagreb,1993

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Милан Иниќ
2.

Франко Ротим

3.

Звонимир Шепаровиќ

4.

Станиша Милошевиќ

5.

Слободан
Пантазиевиќ

Загреб, 1990
Загреб - Београд,
1987
Београд, 1985
Полициска
академија, Београд,
2000

6.

6

