Прилог 3.
Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА
1.
ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИСКИ КРИМИНАЛ
2. Код
ФБКН16
Студиска програма
Студиска програма безбедност / Безбедност и
3.
криминал
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Трета / шести
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
Вон. проф. д - р Светлана Николоска
да
Препознава обележја на конкретни кривични дела,
идентификува специфични криминалистички
карактеристики на економско – финансискиот
криминалитет, планира и реализира криминалистичка
контрола и обработка, планира оперативни акции,
комбинира законски оперативно – тактички мерки и
дејствија, истражни дејствија и посебни истражни
мерки, координира соработка, размена на
информации со директни и индиректно надлежни
органи со полициски овластувања и други државни
органи и институции, пронаоѓа, обезбедува и
документира доказни материјали, селектира,
анализира и компарира доказни материјали, утврдува
постоење на организираност при извршување на
кривичните дела, утврдува постоење на основи нса
сомнение и изготвува извештај за спроведена
криминалистичка и финансиска истрага.
1. Запознавање на студентите со предметната
програма, поим, дефинирање и историски
развој на економско –
финансискиот
криминалитет
2. Криминолошки
и
криминалистички
карактеристики на економско – финансискиот
криминалитет
Организиран – економско – финансиски
криминал
3. Меѓуинституционална

соработка,

Методи на учење
12

13

14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

координација и размена на информации во
процесот на истражување на економско –
финансискиот криминалитет
4. Поим на криминалистичка методика
и
посебните методики за истражување на
посебните групации на кривични дела од
областа на економско – финансискиот
криминалитет
5. Истражување на економско – финансискиот
криминалитет во сферата на работните односи
и во сферата на здравството
6. Истражување на специфични форми на
измама, измама на купувачи, осигурителна
измама, кредитобарателна измама, измама при
користење на средства од Европските
заедница, начини на откривање,
7. Истражување на стечаен криминалитет
8. Истражување на криминалитет против јавните
финансии, платниот промет и стопанството 9. Истражување на криминалитет против јавните
финансии, платниот промет и стопанството –
јавните приходи и јавните расходи
10. Истражување на нелегалното производство и
нелегалната трговија и истражување на
царинскиот криминалитет и криминалитет во
областа на регулаторните компетенции на
државата
11. Истражување на перењето пари и други
приноси од казниво дело
12. Истражување на криминалитетот против
службена должност
13. Истражување на економско – финансиски
криминалитет против правниот сообраќај и
против јавниот ред
Интерактивна настава
Самостојно учење
Учество во проекти
Изготвување на семинарски работи, есеи, практична
настава
150
39 часа - Настава
26 часа – Вежби
55 часа - Самостојно учење
10 часа - Учество во проекти
20 часа - Изготвување на семинарски работи и есеи

Форми на наставните
активности
15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

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)

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

39
26
10

часови

часови
75 часови

80
10

часови

бодови
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 настава и вежби
завршен испит
Семинарска работа или есеј
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
Интерактивна настава
квалитетот на наставата
Презентација на наставна содржина со Power Point
презентации
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Николоска Светлана Методика на
Ван Гог, Скопје, 2013
истражување на
економско –
финансиски
криминалитет
2.
Николоска Светлана Кривични дела против Графотранс, Скопје,
службената должност
2008
3.
Џуклески Гоце и
Економска
График Мак Принт,
Николоска Светлана криминалистика
Скопје, 2008
4.
Тасева Слаѓана
Перење пари
Дата Понс, Скопје,
2003
5.
Бановиќ Божидар
"Obezbe|ewe dokaza Београд, 2002
u kriminalisti~koj
obradi krivi~nih
dela privrednog
kriminaliteta"

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Николоска Светлана Перење пари –
криминолошки,
криминалистички и
кривично – правни
аспекти
Арнаудовски Љупчо Економскиот
Нанев Лазар
криминалитет во
Светлана Николоска Република
Македонија
Медингер Џон
Перење пари – водич
за кривични
иследници
Николоска Светлана Финансиските истраги
како предуслов за
спречување на
организираниот
економско финансиски криминал
во Република
Македонија
Рејчел Боба
Криминалистичко
истражување
Рајкел Филип
Транснационален
криминал и правда
Д.Зигел, Х.ван де
Бунт & Д.Заич

Глобален организиран
криминал

Николоска Светлана Перење пари,
криминалистички,
кривично – правни и
криминолошки
карактеристики

22.2.

Факултет за
безбедност
(во процедура)
МРКПК, бр. 1, Скопје,
2009
Дата Понс 2009
Годишник на
Факултетот за
безбедност, 2010

Нампрес, Скопје,
2010
Дата Понс, Скопје,
2009
Превод од Влада на
РМ
Рецензиран труд,
Факултет за
безбедност Скопје,
2014

13.

Самир Индуџа

Музичката пиратерија и
теоријата на криминалот

Превод од Влада на
РМ

14.

М.Д.Лајмон &
Г.В.Потер

Организиран криминал

Превод од Влада на
РМ

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Витларов Тодор

2.

Владимир
Камбовски

Наслов
Репресија и
превенција на
корупцијата
"Korupcijata najgolemo
op{testveno zlo i
zakana za pravnata
dr`ava", komentar

Издавач/година
2 – ри Август, Штип,
2006
Влабор, ДООЕЛ,
Скопје, 2002

na Zakonot za
spre~uvawe na
korupcijata i na
Zakonot za
spre~uvawe na
perewe pari,
"Organiziran
kriminal"

3.

Владимир
Камбовски

4.

Владимир
Водинелиќ

5.

Николоска Светлана "Kvalitativnite
izmeni i
dopolnuvawa na
krivi~niot zakonik
na RM kaj
ekonomskiot
kriminalitet
(poseben osvrt na
krivi~nite dela
protiv slu`benata
dol`nost)
Николоска Светлана Fenomenolo{ki
karakteristiki na
kriminalitetot
protiv slu`benata
dol`nost
Николоска Светлана Poim, postapki i
sorabotka vo
istra`uvaweto na
pereweto pari vo
Republika
Makedonija
Николоска Светлана Krivi~no-pravni
aspekti na pereweto
pari vo Republika
Makedonija
Николоска Светлана Зборник на трудови
,,Стандардизирана
обука за финансиски
истраги на
организиран криминал

6.

7.

8.

9.

"Kriminalistika",
otkrivawe i
doka`uvawe 1 и 2
tom,

Скопје, 2005
Факултет за
безбедност и
општествена
самозаштита, Скопје,
1985
МРКПК бр. 1, Скопје,
2006

Годишник на
Факултетот за
безбедност, 2008
Годишник на
Факултетот за
безбедност, 2009

Хоризонти, Битола,
2009
Академија на МВР
Бугарија, 2011

и финансирање на
тероризам,,
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Николоска Светлана Međuinstitucional
na kontrola i
saradnja u procesu
suzbijanja pranja
novca
Петрева М.
"Krivi~nite dela
protiv javnite
finansii, platniot
promet i
stopanstvoto"
Џуклески Гоце
"Dano~no
zatajuvawe"
Ендрју Р. В. Џексон Наука за форензиката
и Џули М. Џексон
Стјуарт Х. Џејмс и
Форензика
Џон. Џ. Норби

Зборник, Тара, 2011

Николоска Светлана “Сивата економија”
како последица на
невработеноста и
сиромаштијата во
Република Македонија
или криминал за
стекнување на
богатства,,

Економски факултет
Прилеп, 2012

Арнаудовски Љупчо Методолошки
проблеми на
статистичкото
евидентирање и
следње на
економскиот
криминалитет
Камбовски
Измените на КЗ во
Владимир
функција на
спречување на
економскиот
криминалитет
Николоска Светлана Стечаен криминалитет

МРКПК бр. 2 - 3,
Скопје, 2008

МРКПК бр. 4, Скопје,
1997

НИП ,,Ѓурѓа,, Скопје,
1998
Нампрес, Скопје, 2009
Табернакул, 2009

МРКПК бр. 2 - 3,
Скопје, 2008

Универзитет ,,Св.
Климент Охридски,,
Битола – Хоризонти,
2011

20.

Николоска Светлана Царинскиот
криминалитет во
Република Македонија

21.

Николоска Светлана Криминалистички
карактеристики на
кривичните дела
“Проневера во
службата” и
“Послужување во
службата

Годишник на
Факултетот за
безбедност, Скопје,
2011
Меѓународен
годишник, Факултет
за безбедност, Скопје,
2012 Меѓународен
годишник, Факултет
за безбедност, Скопје,
2012

