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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

11

Содржина на предметната
програма

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
ФБКП12
Безбедност
Факултет за безбедност, Скопје
прв
3/6 семестар
6
Вонреден проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Целите на овоаа предметна програма е да им
овозможи на студентите да се запознаат со
etiologijata i fenomenologijata na
multidimenzionalnata priroda na korupcijata i
organiziraniot kriminal posebno, kako i so
pri~inite za nivnata neraskinliva povrzanost
osobeno so ogled na specifi~nite empiriski
sostojbi vo Republika Makedonija. Vo toj
kontekst posebno zna~ajno e стекнувањето знаење и
способности за правење distinkcijata pome|u
korupcijata, kako po{irok poim od
organiziraniot kriminal, no i за
trancedentalnosta na poimot organiziran
kriminal vo site aspekti na negovata prakti~no
konsekventna relevanтност. Во рамките на оваа
предметна програма, исто така, студентите ќе стекнат
знаења и вештини да ги препознаваат разните типови
и облици на организиран криминал и корупција, како
најголеми безбедносни закани и ризици од сферата на
т.н. софистицирана небезбедност. Оттука.
иsklu~itelno zna~ajno }e bide da se sfati
potrebata od sistemsko-kibernetskiot pristap
pri proekcija na edna koherentna,
komlementarna, kvalitativno nova nacionalna
strategija protiv organiziraniot kriminal i
korupcijata, koja{to simultano треба да ги
зафати сите најзначајни сфери во општеството.
Etiolo{ka geneza na organiziraniot kriminal i
problemot na negovoто definirawe како
генерички поим; Fenomenologija na
organiziraniot kriminal; Типологии на

12
13
14

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

15

16.

17.

18

19.
20.

организираниот криминал; Практичната
консеквентност од идентификувањетона новите
типови на организиран криминал; Облици на
организиран криминал; Povrzanosta na
organiziraniot kriminal со korupcijata,
pereweto pari i me|unarodniot terorizam;
Etiologija na metafizi~koto jadro na
korupcijata vo politikata i obratno;
Fenomenologija na korupcijata kao глобален и
национален fenomen; Empiriski sostojbi na
organiziraniot kriminal i korupcijata vo
Makedonija; Potrebata od sistemskо strate{ki
pristap при proekcijaта на национална стратегија
за spre~uvawe na organiziraniot kriminal i
korupcijata vo Republika Makedonija;
Предавања, вежби, практична настава со посета на
институции
150
3+1
15.1

15.2
Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања-теоретска
настава со интерактивен
пристап
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни 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)

39 часови

13
часови
12
часови
60 часови
80

10

бодови
бодови

10
бодови
до x бода
5(пет) (F)
Од 51 до 61 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 71 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 81 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 91 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присусуво на предавањаи вежби со најмногу три
завршен испит
неоправдани изостаноци
Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски

21

22.

Метод на следење на
Анонимни анкети за самоевалуација од страна на
квалитетот на наставата
студентите
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Миодраг
Организиран
Факултет за
Лабовиќ/Мрајан
криминал и корупција безбедност,
Николовски
Скопје,2010
2.
Миодраг Лабовиќ
Власта корумпира
Де Гама, Скопје, 2006
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Организиран
“2-ри Август С” –
Владо Камбовски
криминал
Штип, 2005
2.
Mihajlo Manevski “Korupcijata vo
Skopje, 2005
RM“,
3.
Vlado Kambovski “Korupcijata
Vlabor, Skopje, 2002
i Petar
najgolemo zlo i
Naumovski
zakana za pravnata
dr`ava“

