Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет Методика на истражување на организиран
1.
криминал
2. Код
ФБКН10
3. Студиска програма
Криминалистика
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
Четврта година/ седми 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
Проф. д-р Марјан Николовски
Кривично право, Кривично-процесно право,
Методика на истражување на општ криминал
Стекнување на основни знаења за кривичните дела од
областа на организираниот криминал, за нивните
појавни форми, облиците во кои се пројавуваат и
начините на справување со истите. Преку тоа истите
ќе бидат способни низ процесот на нивното
интегрирање во општествените текови да помогнат во
разграничување на облиците од класичниот
криминалитет и облици на организираниот
криминалитет. Оспособеност за изнаоѓање и
преземање на најсоодветните методи и средства за
расфетлување на тој тип на кривични дела.
кои знаења ќе се применуваат во оперативнопрактичното работење со успешно откривање и
превенирање на кривичните дела од областа на
организираниот криминал
Меѓународната правна регулатива против
организирнаиот криминал, (Виенска конвенција,
Стразбуршка, Палермо, Конвенција на ООН за
спречување на корупцијата), Националното
законодавство на Р.Македонија, Методика на
истражување:
- на организиран финансиски криминал,
- корупција
- перење пари
- трговија со луѓе,
- криумчарење мигранти,
- изнуда,
- недозволена трговија со дрога
- недозволена трговија со оружје
Институциите надлежни за справување со
организираниот криминал,
Меѓуинституционална соработка во справување со
организираниот криминал,
како и меѓународната соработка во справување со

организираниот криминал .
Методи на учење
12

13
14

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

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

Предавање, вежби, посета на институции надлежни за
справување со организираниот криминал, посета на
експерти кои работат во институции чија надлежност
е
150

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни задачи
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)

80

39

часови

26

часови

15
70

часови
часови
бодови

10

бодови
10

бодови
Од 0 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 на предавање 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.
М.Лабовиќ,
Организиран
М.Николовски
криминал и корупција
2.

В.Камбовски

3.

Мајкл Д. Лајман

4.

А.Фатиќ,
Б.Брановиќ

Организиран
криминал
Организиран
криминал
Друштвени аспекти
организованог
криминала

Издавач/година
Факултет за
безбедност-Скопје
2010
2-ри Август С, Штип,
2005
Магор,Скопје 2009
Институт за
меѓународну
политику и привреду

22.2.

5.

Рајкел Филип

6.

Шкулиќ М.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
М.Маневски

Прирачник за
транснационален
криминал и правда
Организовани
криминалитет- појам и
кривично процесни
аспекти
Наслов
Корупцијата во
Р.Македонија
(превентивни и
казнени мерки за
спречување)
Репресијата во
функција на
превенцијата на
организираниот
транснационален
криминалитет
Глобален организиран
криминал

2.

Љ. Арнаудовски

3.

Д. Зигел, Х. Ван де
Буит и Д. Заик

4

Шелдон С. Џаинт

„Шверц и трговија со
луѓе“

5

Карим Х. И Џоел
Нахун, Проект од
преводите
Џери Х. Ретклиф

„ Применета
криминалистичка
анализа“
„Стратешкото
размислување во
разузнавањето на
криминалитетот“
„Истражувањето на
криминалистичката
анализа“
Транснационален
криминал и правда

6

7

К.Б.Брус, С.Р.Хик,
Џ.П.Купер

8

Рајкел Филип

Београд, 2011
Дата Понс, Скопје,
2009
Београд 2003

Издавач/година
Југореклам, Скопје,
2005

Проект на Програмата
Темпус и Кардс,
Скопје, 2002

2010, проект преводи
од странска
литература
2010, проект преводи
од странска
литература
2010, проект преводи
од странска
литература
2010, проект преводи
од странска
литература
2010, проект преводи
од странска
литература
проект преводи од
странска литература

