Прилог 3.
Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА
1.
НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ДРОГА
2. Код
ФБКН24
3. Студиска програма
БЕЗБЕДНОСТ
Организатор на студиска
Факултет за безбедност Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
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

3 (три)
Доц. д – р Љупчо Тодоровски
д
Стекнување со знаења и вештини за препознавање на
видовите
природни
и
синтетички
дроги,
производството, преработката и недозволената
трговија со дрога во национални и меѓународни
рамки, знаења и способности за оперативна работа во
процесот на откривање, расветлување и обезбедување
на доказен материјал, препознавање на корисници,
дилери и организатори на недозволена трговија со
дрога, знаења за нарко мафијата, начинот на
организирање и регрутација на членови во нарко
групите и мафијашките организации, поврзаност со
перењето пари и постапка на замрзнување и
конфискација на приноси од дрога.
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Дроги и класификации на дроги
- Наркотици и психотропни супстанци
(карактеристики, употреба и злоупотреба)
Понова историја на дрогата
Дрогата во светот
- Глобални случувања во нелегалното
производство и трговија цо дрога
Наркомафија и состојби во наркокриминалот
Транснационален организиран криминал со
дрога
-Зачетоци на организирани форми
- Нарко организации и структура (
организирани нарко -групи и криминални
мрежи)
- Карактеризација на нарко-групите









Методи на учење
12

13

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

14

15

16.
17.

Форми на наставните
активности
Други форми на активности
Начин на оценување

Атрибутивни белези на на производство и
недозволена трговија со дрога и злоупотреба
на дроги и психотропни супстанци
Недозволена трговија со дрога и меѓународна
законска регулатива
Стратегии за контрола на дрогата
- Основна рамка на стратегијата за контрола на
недозволена трговија со дроги и злоупотребата
на дроги
- Форензичка контрола на дрогата
(карактеризација и профилијање)
- Одредување на цена и чистота на дрогата
- Извори на информации и методи на
колекција
Карактеристики на кривичното дело –
злоупотреба на дрога во законодавството на
Република Македонија
Оперативно – тактички и истражни мерки во
сузбивање на нарко – криминалот
Стратегиска програма на безбедносните
органи
- Намалување на снабдувањето со дрога,
меѓународна соработка, мониторинг и размена
на информации, анализа и истражување

Интерактивна настава
Самостојно учење
Учество во проекти
Изготвување на семинарски работи, есеи, практична
настава
75
26 часа предавања
13 часа вежби
11 часа истражувачки проекти
10 часа есеј или семинарска
15 самостојно учење

15.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби , семинари,

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

15.1

26

часа

13

часа
11 часа
часа

25

17.1.

Тестови

80 бодови/ минимум за да се полжи
колоквиумот – 41 бода

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
17.2.

18

19.
20.
21

22.

10 бодови
10

бодови
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 ¾ од часовите на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски јазик
наставата
Метод на следење на
евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Тодоровски Љ.
Наркокриминал наркомафија
2.
Богдановиќ С.
Таксоманије и
њиховиа савремена
класификација
Облици на
криминално делување
на транснационалниот
организиран криминал
3.
Шикман M.
Организовани
криминалитет
3.

Николовски M.
Лабовиќ M.

Организиран
криминал и корупција

4.

Ѓорѓевиќ З.

Нарко криминалитет

5.

UNDCP

6.

UNODC

National drug control
strategy
World Drug Report

7.

Биро за лекови

Национална стратегија

Издавач/година
МПС, Скопје, 2014
Архив за фармацију,
Београд, 3 – 4, 1973
Филозофски факултет,
Скопје
Виша школа
унутрашњих послова,
Бања Лука 2011
Факултет за
безбедност - Скопје,
2010
Интернационални
универзитет, Нови
Пазар, 2009
UN, 2006
UNDR

Министерство за

за дрога на РМ
8.
9.

22.2.

М.Д.Лајмон &
Г.В.Потер
К.В.Брус, С.Р.Хик
& Џ.П.Купер

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

Организиран криминал
Истражување на
криминалистичка
анализа

здравство, 2007
Превод од Влада на
РМ
Превод од Влада на
РМ

Наслов
Криминалистичка
методика
Оперативна
криминалситика

Издавач/година
Полициска академија,
Београд, 2003
Скопје, 2005

2.

Ангелески М.

3.

Ангелески М.

Криминалистичка
методика

Графос, Куманово,
2008

4.

UNODC

Drug Characterisation /
impurity profiling

UNODC, UN (
www.unodc.org/pdf/pu
blication/report_st- nar35pdf)

