Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ
1.
НА ШТЕТА НА ДЕЦА
2. Код
ФБКП 11
КРИМИНАЛИСТИКА
3. Студиска програма
Организатор на студиска
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

Четврта/8 семестар

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

6
ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕР БАЧАНОВИЌ
Положен предметот ВИКТИМОЛОГИЈА

10
Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење

13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време

Da se osposobat studentite da ja razbirat posebnata
polo`ba na decata/maloletnicite vo kaznenopravniot sistem (kako storiteli i kako `rtvi) i
zna~eweto na ovie znaewa za policiskoto
postapuvawe.
Aspekti na detstvoto i adolescencijata; Istoriski
pregled na posebnata pravna polo`ba na
deca/maloletnici; Relevantni me|unarodni
dokumenti; Maloletni~ka delinkvencija
(kriminolo{ki aspekt): Definicii na
maloletni~kata delinkvencija; Fenomenologija na
maloletni~kata delinkvencija; "Deca vo rizik", "deca
vo dopir so zakonot" i "deca vo konflikt zakonot";
Recidivizam; Pri~inski (kauzalni) objasnuvawa na
maloletni~kata delinkvencija Integrativen pristap
(faktori na rizik i faktori na za{tita:):
Maloletni~ka delinkvencija (krivi~no-pravni
aspekti): Nov model na maloletni~ka pravda; Pravna
polo`ba na maloletnicite; Organi (subjekti) na
krivi~nata postapka i nivnata sorabotka;
Krivi~nite sankcii i nivnoto izvr{uvawe; Metodi
na policiskoto postapuvawe so maloletni
delinkventi.: Za{tita na deca-`rtvi: Kriminal na
{teta na decata (viktimizacija na deca); Krivi~nopravna za{tita na deca-`rtvi; Postapuvawe na
policijata i na drugi dr`avni organi so decata`rtvi; Op{testvena gri`a za decata-`rtvi;
Sorabotka na policijata so drugi subjekti;
Prevencija na maloletni~kata delinkvencija i na
viktimizacijata na decata
Фронтален, инерактивно, анализа на случај, бура на идеи,
групна работа, излагање на студенти на одредени теми,
посета на ВПД или ЦСР.
150

Форми на наставните активности

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

15

16.

17.

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)

18

19.
20.
21

22.

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

39 часови
26 часови
20 часови
65 часови

до 80 бодови
до 10 бодови
до 10 бодови (предавања и вежби)
до 50 бода
5(пет) (F)
од 51 со 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)
над 90 бода
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот
Интерна евалуација од страна на студентите
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Оливер Бачановиќ
Малолетничка правдаПолицијска академија,
(ур.)
од идеја до практика
Скопје, 2008
2.
Оливер Бачановиќ
Малолетничка правдаФакултет за безбедност,
(ур.)
ресторативна правда
2009
3.
Владо Камбовски
Компаративна анализа
УНИЦЕФ- Канцеларија
на малолетничката
во Скопје 2004
правда
4.
Оливер Бачановиќ
Нов модел на
Полицска академија,
малолетничка правда
2006
5.
Закон за правда за
„Службен весник на Р.
децата
Македонија“ бр. 3/ 2013
6.

Михаел Балтер,

7..

22.2.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Ja{ovi}, @
2.

Чонева и соработници

Малолетничка
делинквенција,
Конвенција на ОН за
правата на детето и
факултативните
протоколи кон Конвен.

Аламина, 2005

Наслов
Maloletni~ka
delinkvencija
Maloletni~ki
kriminalitet vo
tranzicijata vo

Издавач/година
Univerzitet "Kiril i
Metodij", Skopje, 1998
Institut za
sociolo{ki i
politi~ko-pravni

Republika Makedonija

istra`uvawa, Skopje,
2007

3.

Прилог 3.
1. Наслов на наставниот предмет
2. Код
3. Студиска програма
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
5.
циклус)
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

КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
ФБКП 19
Криминологија и криминална политика
Факултет за безбедност - Скопје
ПРВ
ПРВА ГОДИНА/ВТОР СЕМЕСТАР
6
Проф. д-р Оливер Бачановиќ
На крајот на совладувањето на предметните
содржини студентот треба да:

го определи местото на криминалната политика
во системот на кривичноправните науки и односот со
другите сродни науки;

ја разбере суштината и значењето на основните
криминалнополитички начела и нивната поврзаност и
условеност од основните човекови права и слободи;

ги идентификува основните компоненти/ области
(превентивна и репресивна) на криминалната
политика и да ја согледа потребата од нивна
избланасираност;

разбере дека превенцијатае условена и треба да
се прилагодува на спецификите наразличните типови
на криминалот;

има критички став кон некои „нови“ тенденции
на криминалната политка кои во суштина значат
враќање на старите и веќе познати методи на
криминалната
политика
карактеристични
за
недомократските/ тоталитаристички општерства.
Поим и предмет на криминалната политика; Цели на
криминалната политика; Криминална политика и
нејзиниот однос со другите науки; Поим и основни
начела на казнената политика; Криминалната
политика
и
правната
држава;
Кривичното
законодавство и казнената политика; Битие (суштина)
на казната;Теории за целите на казната; Целите на
кривичните
санкции
во
нашето
позитивно
законодавство; Декриминализација, депенализација,
дејуридизација и инкриминализација; Поим на

Методи на учење
12

13
14

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

15

социјална превенција; Начела, мерки, планови и
стратегија на превенцијата; Типови на социјална
(општествена) превенција (на различни типови на
криминалитет);Тенденции во соврмената криминална
политика.
Предавања, дебати и
дискусиинаклучнитетемиодматеријалот, семинари,
индивидуалнипрезентации, групниистражувања и
дискусиивогрупи.
150 часа
2+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

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

26 часови
26 часови
13
13
15часови

16.

16.2

Самостојни задачи
70часови

17.

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)

18

19.
20.
21

80

бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

5(пет) (F)
6(шест)(E)
7(седум)(D)
8(осум) (C)
9(девет)(B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Сулејманов, З.
Криминална политика

22.
2.

Камбовски, В.

Актуелни проблеми на
казнената политика

Издавач/година
Фондација „Фридрих
Еберт“, Скопје, 2001
Македонска ревија за
казнено право и
криминологија,
Здружение за

кривично прао и
криминологија на
Македонија, Скопје,
бр. 1/2005
3.

Мајк Мегваер, Род
Морган и Роберт
Рајнер

4.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Радуловић, Љ.

2.

Roxin, C.

Оксфордски прирачник
за криминологија

Нампрес, 2010

Стратегија за реформа
на казненото
законодавство во РМ

Министерство за
правда

Наслов
Криминална политикаполитика сузбијања
криминалитета

Издавач/година
Савет пројекта
Конституисање
Србије као правне
државе и Центар ѕа
публикацију ПФ
Универзитета у
Београду, 1999.
Jugoslovenska revija za
kriminologiju i krivično
pravo, Beograd, br. 4/
1990

Prilog novijem razvoju
kriminalne politike

3.

Прилог 3.
1. Наслов на наставниот предмет
2. Код
3. Студиска програма
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
5.
циклус)
6. Академска година / семестар
7
8
9

10

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

ПЕНОЛОГИЈА
ФБКП 07
Криминологија и криминална политика
Факултет за безбедност
ПРВ
ВТОРА/ ЧЕТВРТИ
6
Проф. д-р Оливер Бачановиќ
/
На крајот на совладувањето на предметните
содржини студентот треба даможе да ги:
 опише придобивките на цивилизацискиот развој на
општеството во контекст на еволуцијата и








Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12

13

Вкупен расположив фонд на
време

хуманизирањето на санкциите, а посебно на
најзастапената, казната затвор;
објасни основните принципи на современите
пенитецијарни системи (посебно опсервацијата и
класификацијата, одн. категоризацијата на
пенитенцијарните установи, согласно принципот
на индивидуализација)
објаснипринципите на извршувањето на санкциите
според позитивното законодавство на Р.
Македонија;
познава и идентификува правата, погоднос- тите
иодговорностите на осудените лица предвидени со
меѓународните документи и имплемнтирани во
позитивното закондоавство;
воочи и разграничи специфичностите во
извршувањето на конкретните кривични санкции
согласно Законот за извршување на санкциите.

Поим и предметнапенологијата; Односот на
пенологијата со други науки; Меѓународни
организации и меѓународните стандарди за
пенологијата; Општествена реакција на криминалното
поведение во примитивната заедница; Општествена
реакција на организирано општество- појава на
казнена реакција(период на страдање и застрашување;
хуманистички период, период на
индивидуализацијата на казната); Теории заправноетичка оправданост за примената на казната и
правниот основ на казната;Нови теории за целите на
казнувањето (ретрибуција,рехабилитација/
ресоцијали- зација, превенцијаресторативна правда;
Историскиразвој на казната лишување од слобода;
Општи принципи на извршување на казната
лишување од слобода; Начела врз кои се темелат
современите пенитенцијарни системи (опсервација,
методи на проучување на личноста и класификација
на осудените лица); Третман на осуденото лице;
Затвореничко општество; Целта и принципи на
извршувањето на санкциите според позитивното
законодавство на Р. Македонија; Извршувањето на
конкретните кривични санкции согласно Законот за
извршување на санкции.
Предавања, дебати и
дискусиинаклучнитетемиодматеријалот, семинари,
индивидуалнипрезентации, групниистражувања и
дискусиивогрупи.
150 часа

14

Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

2+1
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)

18

19.
20.
21

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

26

часови

13
15 часови
70часови

бодови
10

бодови

10бодови
до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода

5(пет) (F)
6(шест)(E)
7(седум)(D)
8(осум) (C)
9(девет)(B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Проф. д-р Оливер
Предавања по
Бачановиќ
пенологија 2014/15
2.

22.
3.

4.

Проф. д-р Љупчо
Арнаудовски,
Доц. д-р
Александра
Груевска
Дракулевска
Мојаноски, Ц.,
Бачановиќ, О. и др.

Издавач/година

Пенологија- прв и втор Правен Факултет
дел
„Јустинијан Први“
Скопје, 2013

Положбата на
осудените лица во
пенитенцијарните
установи во
Македонија
(истражувачки
извештај)

Факултет за
безбедност- Скопје

Закон за извршување
на санкциите

(„Службен весник на
Р. Македнија“, бр.

2/2006; 57/2010)
Подзаконски акти од
областа на
извршувањето на
санкциите

22.2.

5.

Мајк Мегваер, Род
Морган и Роберт
Рајнер

Оксфордски прирачник
за криминологија

Нампрес, 2010

6.

Арнаудовски, Љ,
Чачева, В.

Затвореничко
општество

Министерство за
правда, Европска
агенција за
реконструкција,
Скопје, 2002

Наслов
Меѓународни
стандарди во
пенитенцијарната
област

Издавач/година
Институт за
социолошки и
политичко правни
истражувања, 2000

Kriza zatvora

Vojnoizdavački zavod,
Beograd, 2007

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Целевски Драги
(подготвил)

2.
3.

Mrvić-Petrović, N.

